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Gellu DORIAN

C

150 de ani de poezie semnată Eminescu
Cel mai important eveniment din viaţa poetului Mihai
Eminescu – debutul său literar acum 150 de ani în revista
„Familia“, din Budapesta, nr. 6 din luna februarie-martie
1866, cu acel binecunoscut salut al lui Iosif Vulcan, directorul acelei publicaţii ce nu avea nici un an de la apariţia
primului număr – a trecut neobservat şi neluat în seamă.
Curajul junelui, încă elev la Cernăuţi, după ce publicase în „Lăcrimioarele învăţăceilor“ poezia La mormîntul lui Aron Pumnul, de a trimite tocmai la Budapesta,
într-o oază de început de românism aşa cum dorea el să
fie românismul, la revista „Familia“ poezia De-aş avea
(în grafia de atunci „De-aş ave“), nu mai impresionează
acum pe nimeni. Fără să pregete un pic, Iosif Vulcan a
simţit în acea poezie de trei strofe, fiecare în opt versuri,
talentul celui ce nu peste mulţi ani, din timpul vieţii, urma
să devină „poetul naţional“. Tot el a decis să-i schimbe şi
numele din Mihail Eminovici, aşa cum se numea în acte,
şi cum junele poet îşi semnase poezia, în Mihai Eminescu, deschizînd coloanele revistei sale celui mai mare
poet român al tuturor timpurilor. Prin urmare, nu numai
150 de ani de la debutul în poezie a lui Eminescu trebuia
să fie în atenţia instituţiilor care au această menire, ci şi
150 de ani de la botezul poetic al celui care urma să fie
poetul naţional al românilor de pretutindeni. Poate că
li s-o fi părut un lucru lipsit de importanţă, poate că nu
asta le este menirea celor care au în grijă memoria vieţii şi operei poetului? Cine ştie!
Noua redacţie a revistei „Familia“, condusă de poetul Ioan Moldovan, a sărbătorit anul trecut 150 de ani de
la înfiinţarea ei, iar anul acesta, în luna mai, 150 de ani
de la debutul poetic al lui Mihai Eminescu şi, evident,
150 de ani de la botezul făcut numelui de poet de Iosif
Vulcan. Prin urmare 150 de ani de poezie semnată Eminescu, 150 de ani de la deschiderea oferită de Mihai Eminescu limbii române scrise şi vorbite corect, 150 de ani
de fapte culturale care au stat sub numele şi marele lui
talent. Poate că nu este o cifră atît de revelatoare pentru
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unii, poate că este doar o dată acolo, demnă de ignorat
sau chiar dată uitării… Un gest care se alătură, negreşit, fără abatere celor care l-au pus la colţ pe Eminescu
de-a lungul istoriei.
De la „înfierările critice“ ale „celebrului Grama“, care
dacă nu ar fi făcut acele afirmaţii despre Eminescu şi
poezia acestuia chiar din timpul vieţii fizice a poetului,
nu l-ar fi luat nimeni în seamă şi chiar de la acea nefericită epigramă a lui Macedonski, marele său contemporan, deranjat de popularitatea confratelui aflat într-o
decădere a sănătăţii sale sufleteşti şi mentale, pînă la atitudinile de mai tîrziu ale unor „opinenţi“ care l-au ţinut
deoparte de ochii cititorilor, cenzurat şi ţinut la index de
o ideologie perdantă, cît şi „indicaţiile“ unor „conaţionali“ care au simţit în poezia şi articolele sale de presă
un „xenofob“, un „naţionalist“ şi chiar un „antisemit“, cît
şi acum, la aceste poziţii de ignoranţă ale celor îndrituiţi să se ocupe de scoaterea în evidenţă şi readucerea în
memoria vie a unor date de referinţă din viaţa şi opera
lui Mihai Eminescu, poetul naţional s-a luptat cu o societate căreia îi dorea „la trecutu-i mare, mare viitor“, aşa
cum spunea în poezia pe care o publica, la doar 17 ani, în
aceeaşi revistă „Familia“, nr. 14 din 1867. Poate aşa cred
unii că pot rămîne în istoria culturii româneşti, legîndu-se
într-un fel sau altul de viaţa şi opera lui Eminescu, ori pur
şi simplu, fiind puşi să se ocupe de aşa ceva într-un loc
menit anume, ignorând cu ostentaţie cele mai importante
date din viaţa şi opera celui pe care, pasămite, îl slujesc.
Prin urmare, acest motiv m-a determinat să scriu
acest articol: trecerea cu nepăsare, cu ignoranţă de către
cei care slujesc memoria poetului la el acasă, peste poate
cea mai importantă dată din viaţa operei eminesciene:
debutul său poetic, în februarie-martie 1866, în revista
„Familia“, revistă în care Eminescu a mai publicat pînă
în 1869 încă unsprezece poezii, deci în total douăsprezece poezii, şi anume: De-aş avea (nr. 6,1866), O călărire
în zori (nr. 14, 1866), Din străinătate (nr. 21, 1866), La
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Bucovina (nr. 25, 1866), Speranţa (nr. 29, 1866), Misterele nopţii (nr. 34, 1866), Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie (nr. 14, 1867), La Heliade (nr. 25, 1867), La o artistă
(nr. 29, 1868), Amorul unei marmure (nr. 33, 1868), Juni
corupţi (nr. 4, 1869), Amicului F.J. (nr. 13, 1869).
Luînd în calcul cei trei ani de colaborare la revista
„Familia“, între 1866-1869, an cînd poetul a plecat la
studii la Viena, smuls de tatăl său din sînul trupei Pascaly, cînd aceasta se afla în turneu la Botoşani, în salonul
casei Sommer, Iosif Vulcan a scris un Epilog la primele
poezii ale lui Eminescu, care începe aşa: „Să ne cunoaştem deplin p’un mare poet, nu este de-ajuns să-l studiem
numai în culmea gloriei sale, cînd talentul seu străluceşte mai admirabil, ci trebuie să ne coborîm la începutul carierei sale, la primele-i încercări literare, ca astfel
să putem constata de unde a pornit, cum s-a dezvoltat şi
unde a ajuns şi pe temeiul acestora în cele din urmă să-i
putem face portretul literar.“ Asta o făcea pe trei pagini
de revistă Iosif Vulcan în preajma morţii poetului. Un
gest de mare admirator al poetului, neremunerat aşa cum
sunt cei care au menirea măcar să-şi aducă aminte de
momentele cele mai importante din viaţa lui. Iar debutul

unui poet este cel mai important moment din viaţa sa,
care-l duce sau nu spre glorie. Pe Eminescu, şansa de a
fi debutat în revista „Familia“ la doar şaisprezece ani l-a
dus spre gloria eternă, glorie din care el n-a gustat decît
amărăciunea, glorie din care acum se înfruptă unii care
nu au nici în clin nici în mînecă cu poezia lui Eminescu,
cu viaţa marelui poet.
Aniversarea a 150 de ani de la debutul în poezie a
lui Eminescu trebuia să marcheze un moment crucial
în cultura română, aşa cum aniversarea naşterii acestuia, în 2000, prin grija unor personalităţi conştiente de
importanţa operei eminesciene, a făcut ca Eminescu să
fie trecut în patrimoniul UNESCO, iar centenarul morţii sale, în 1989, pe vremea comuniştilor, să însemne un
eveniment de rezonanţă naţională, care a atras atenţia
asupra unei culturi cu o pregnantă identitate naţională
de neconfundat. Dar se vede că trecerea timpului aceste
gesturi fireşti şi datoare sunt înlocuite cu altele de rezonanţă locală, fără nicio legătură cu esenţa moştenirii
lăsate peste timp. A ignora o astfel de dată importantă
din viaţa operei eminesciene este un gest de rea intenţie şi rea credinţă.

PREMIILE REVISTEI „CONVORBIRI LITERARE“
ACORDATE ÎN CADRUL ZILELOR REVISTEI, EDIŢIA A XX-A, IAŞI, 21-23 APRILIE 2016
Juriul alcătuit din membrii redacţiei a hotărît acordarea următoarelor premii: Premiul pentru reviste literare: Revistei „Cronica veche“
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Premiul pentru POEZIE: ION CRISTOFOR, IANOŞ

ŢURCANU
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(la propunerea revistei „Convorbiri literare“)
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Dacă nu te ştii poziţionat într-un
spaţiu definit nu ai o energetică
proprie. Am simţit, devreme, energetica
toposului meu natal, poate un dar
moştenit de la tatăl şi moşii mei…

D

GELLU DORIAN ÎN DIALOG CU GEORGE VULTURESCU

Gellu Dorian: Dragă George, ai împlinit 65 de ani.
Cum se simte poetul la această vârstă, când i se deschide o altă perspectivă, cea a libertăţii absolute?
George Vulturescu: Poetul e ca un vâsc (un interregn:
nici arbore, nici arbust) pe trunchiul copacului. Ştii
că sunt codrean – druid – costoboc şi pentru ei vâscul însemna vindecător (după Plinius) şi apărea unde
a lovit fulgerul … Aşadar, „libertatea absolută“ spre
care mă-ndrept este harisma „prieteniei cu focul“:
doar „prietenie“, căci nu pot fi ascet, păcatele mele…
G.D.: Ai debutat în 1973 sub girul lui Ştefan Augustin
Doinaş, în Familia. Cum a fost?
G.V.: A fost – sau trebuia să fie – un gest á la Eminescu:
el debutase la Familia orădeană. Nu eram conştient
atunci, de valoarea poeziei lui Şt. Aug. Doinaş, dar el
gira rubrica „Poşta redacţiei“. Mi-a răspuns favorabil şi mi-a publicat câteva poeme înainte de prezentarea intitulată: „Un voluptuos al imaginii: George
Vulturescu“ (Familia, nr. 1, ian. 1973). Rândurile lui
[„Ca şi când ar suporta, cu beatitudine, un fel de
bombardament al retinei (în compensaţie, pentru că,
la vârsta de 5 ani şi-a pierdut ochiul stâng), George
Vulturescu mi se pare un voluptuos al imaginii …“]
mi-au ţinut de alinare în anii când, după absolvirea liceului, în 1970, eram în căutarea unui loc de
muncă stabil (miner la Braşov, vânzător de bilete pe

Invitatul revistei
https://biblioteca-digitala.ro

autobuze în Bucureşti – loc de muncă oferit de Ion
Băieşu de la Scânteia tineretului -, muncitor în port,
la NAVROM, Constanţa etc.). Am intrat la Facultatea de filologie din Cluj Napoca în 1974, dar m-am
„înamorat“/căsătorit şi am terminat-o la fără frecvenţă, cu nota 10, cu o lucrare (susţinută la excelentul eminescolog Ioana Em. Petrescu) intitulată:
„Semnificaţii şi echivalenţe ale prafului în opera lui
M. Eminescu“. O variantă a lucrării a văzut lumina
tiparului la Ed. Junimea: „Complexul Ghilgameş“.
Eseu despre motivul prafului în opera lui M. Eminescu (2015).
G.D.: Noi doi ne-am cunoscut prin 1975 la cel mai
important concurs de poezie de atunci, „Labiş“ de
la Suceava. Poţi evoca în câteva rânduri acele întâlniri? Ce poeţi te-au impresionat atunci? Ce critici
literari te-au încurajat?
G.V.: Da, prietene Gellu Dorian. Ai fost primul meu
„însoţitor“ într-un spaţiu legendar, pentru ardeleanul din mine. Era primul meu drum pe pământ voievodal, al unui oraş domnesc, al Moldovei istorice.
Pot să recunosc „mâna destinului“: am fost cazaţi
în aceeaşi cameră la hotelul „Suceava“. Preşedintele
juriului era Radu Cârneci, mai erau alături L. Ulici,
H. Zilieru, N. Prelipceanu, M. Mureşianu. Premiul
cel mare a fost luat de frumoasa Domniţa Petri. Eu
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3

îi reţin pe laureaţii revistelor literare: Viorel Sâmpetran, Gabriel Stănescu, Emilian Marcu, Virgil Raţiu
(atunci scria poezie). Criticii care mi-au fost aproape
au apărut mai târziu … Cu tine am bătut străzile
oraşului, am stat la berării şi cafenele. Îmi amintesc
că după premiere ţi-am lăsat un bilet în cameră şi
am şters-o spre Sătmar „fermecat“ de frumuseţile
şi tăriile bucovinene. Ne va fi dat să ne revedem la
colocviile din Piatra Neamţ (unde îi voi cunoaşte pe
mulţi poeţi „moldoveni“) şi la Satu Mare şi la Zilele
„M. Eminescu“ pe care le orânduieşti la Botoşani –
Vorona – Ipoteşti cu caftan de hatman al harurilor
poeticeşti…
G.D.: Ai lucrat în cultura sătmăreană de la începuturile tale. Ai fost directorul Casei de Cultură „G.M.
Zamfirescu“. Acolo ai început cu „Afirmarea“, cu proiecte îndrăzneţe. Ce ai reuşit şi ce nu să faci din ceea
ce ţi-ai propus atunci. Ce a însemnat rezistenţa prin
cultură pentru tine în acel spaţiu, în acel timp? Pe
cine aveai aproape?
G.V.: În Satu Mare am fost, pe rând, pedagog, librar.
Apoi am lucrat la Casa de cultură a municipiului [căreia i-am dat numele lui G.M. Zamfirescu
pentru activitatea sa de editor de ziare şi reviste
(Icoane maramureşene, 1923-24) dar şi de promotor al teatrului românesc la Satu Mare], 21 de ani
– întâi instructor şi din 1986 director. Aici am fondat şi susţinut cenacluri literare („Afirmarea“, „G.M.
Zamfirescu“), de satiră şi umor (cu reviste tipărite
„Săgeata“, „Gag“), am iniţiat festivalul de teatru
scurt şi am început să aduc personalităţi din afara
judeţului la evenimentele culturale: Dimitrie Vatamaniuc, Ioana Em. Petrescu, scriitori de la redacţiile „Familia“, „Tribuna“, „Viaţa Românească“ (astfel a ajuns Nichita Stănescu la Satu Mare, în 1980,
alături de Gh. Pituţ, Ion Iuga, de unde a plecat în
Maramureş cu Mihai Olos). Aici am început proiectul revistă-festival „Poesis“. Dintre cei care mi-au
fost alături atunci au decedat, nedrept de repede,
Al. Pintescu, Ion Vădan, Emil Matei. Îl mai am alături pe mai tânărul prof. universitar Gh. Glodeanu.
Ce n-am reuşit să fac, mă întrebi. Da, n-am reuşit să
mă opresc şi-am acceptat să trec director la Inspectoratul pentru Cultură (devenit Direcţia Judeţeană
pentru Cultură), funcţionar în cadrul Ministerului
Culturii. Era loc de „dat cu capul“ – alţi 21 de ani:
am pus plăci comemorative şi busturi pentru scriitorii şi personalităţile culturale de aici. În centrul oraşului am inaugurat o alee a „Memoriei Culturale“ şi
am editat lucrări în premieră despre istoria culturală a Sătmarului. Satu Mare, ghid cultural (1988),
Cultură şi literatură în ţinuturile Sătmarului. Dicţionar: 1700-2000 (2000), SATU MARE. Szatmárnémeti. Sathmar. POEZIE ŞI ARHITECTURĂ (antologie, 2014), Mihai Eminescu şi Scriitorii sătmăreni
(Documente de istorie literară – Studii critice), 2015.
Desigur, datorită acestui loc de muncă am putut susţine editarea revistei Poesis (sunt în anul XXVI) şi
manifestările Festivalului Internaţional „Zilele Culturale Poesis“, 25 de ediţii, cu decernarea premiilor
literare „Frontiera Poesis“. Acestea, toate, prietene
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Gellu Dorian au fost „rezistenţa prin cultură“ a mea
şi a scriitorilor sătmăreni care mi-au fost „aproape“:
Al. Pintescu, Dorin Sălăjan, Ion Vădan, Vasile Savinescu, Emil Matei, Ion Bala, Salah Mahdi, Ovidiu
Suciu, Ilie Sălceanu, Ion Ghiur, Ion Baias, Nae Antonescu, toţi decedaţi, i-ai cunoscut prin Sătmar. Aici,
pe graniţă, într-un spaţiu de Nord-Vest sărac în cultură, am fondat reviste, edituri, am încercat să-i aducem pe marii scriitori din ţară şi Europa, ştiind că
numai prin valori poţi ridica spiritul locului. Încă
suntem, în diferite proiecte, câţiva: Dumitru Păcuraru, Gh. Glodeanu, Al. Zotta, Ioan Nistor, pictorii
Dorel Petrehuş, Nicolae Pop, Cristina Gloria Oprişa.
G.D.: Cum ai început lupta cu editurile. Ai debutat la
Litera, pe banii tăi cum se zice, în 1989, cu Frontiera dintre cuvinte. Dezvăluie câte ceva din avatarurile acelui demers editorial.
G.V.: Departe de centrele culturale, din Satu Mare –
„unde se agaţă harta-n cui“ -, e greu să răzbeşti. La
Cluj, Vasile Igna se plângea că i-au ciuntit planul editorial, să mergem la … Bucureşti. Cine să-ţi deschidă
o uşă la Bucureşti? Gabriela Negreanu m-a îndemnat
spre Ed. Litera, după ce apărusem în Caietul debutanţilor din 1979 (selectat alături de Al. Muşina,
Olimpiu Nuşfelean, Marian Barbu, Adi Cristi, Cristian Şişman etc.). Volumul depus de mine la editură,
cu titlul Nisip pentru Meka, nu avea şanse să apară.
Într-un fel, mi-a fost clar: nu aveam recomandări de
la profesorii care conduceau cenaclurile din Bucureşti, nu eram în grupul X sau Y şi mi-am luat, pe
cont propriu, fără să rămân dator criticilor de serviciu, propriul drum editorial: fie că mi-au apărut
cărţile la Ed. Paralela 45, fie la Dacia, sau Libra, fie
la Brumar, Princeps Edit, Junimea sau Limes, Eikon,
Şcoala Ardeleană – mi-am plătit din bani proprii
fiecare apariţie. În Satu Mare eşti prea departe de
focurile călduţe ale criticii. Nu regret nimic.
G.D.: În 1990, în februarie, ţin minte, am primit de la
tine primul număr al revistei „Poesis“. O victorie care
te-a obligat să schimbi faţa culturală a oraşului Satu
Mare, de care nu te-ai despărţit, deşi ai fi putut-o
face. Cum a fost acel moment când ai dat naştere
primei reviste de poezie din istoria presei literare din
România? Revista în sine a adus după ea una dintre cele mai râvnite manifestări culturale din peisajul nou al vieţii literare româneşti – Zilele Poesis. Cred că nu există poet român important (şi nu
numai, că fără caracudă nu există impuls şi viaţă
literară diversă!) care să nu fi ajuns la Satu Mare.
Eu personal am ratat vreo două sau trei întâlniri.
Adu-ţi aminte aici pentru cititorii revistei „Hyperion“ despre poeţii care au trecut, provocaţi de tine,
pe la Satu Mare.
G.V.: În cafeneaua „Central“ din Satu Mare, în ianuarie 1990 am adunat câţiva prieteni literari cărora
le-am propus proiectul „Poesis“. O parte au optat
pentru altă revistă („Pleiade“, cu Radu Ulmeanu, Ion
Vădan, Ion Ghiur, Vasile Tarţa, care a apărut – fără
rezonanţe notabile – între 1990-1994, 14 numere).
În caseta inaugurală a primului număr (tipărit la
Oradea, fiind boicotat la singura tipografie din Satu

Invitatul revistei

Mare, în primele zile din febr. 1990) apar alături: Gh.
Glodeanu, Emil Matei, Al. Pintescu. Eu mi-am păstrat titulatura de director al locului de muncă (Casa
de cultură „G.M. Zamfirescu“), astfel că doar în anii
din urmă m-am aşezat ca red. şef, deşi toate îndatoririle redacţionale (selecţie materiale, format – paginare, ilustraţii, concepţie şi corectură – îmi aparţineau). Pe parcurs am cooptat în „redacţie“ (care
funcţiona în biroul meu de director şi fără nici o
retribuţie în plus) pe D. Corbu, Al. Muşina, Salah
Mahdi, Ion Vădan (revenit din grupul „Pleiade“).
Am avut pentru tehnoredactare pe Tatiana Vaida
(din partea Casei de Cultură) şi pe Ionică Moldovan fotograf, însoţitorul meu la colocviile şi întâlnirile literare din ţară. Desigur, toate îndatoririle
de director (plus toate controalele financiare de
rigoare, rapoartele de situaţii şi verificările pe teren
ale monumentelor istorice) le-am dus la îndeplinire, deşi comportamentul meu de poet i-a supărat
pe unii oficiali locali. Demonstram, prea vehement
că nu existau proiecte locale culturale de importanţă
naţională, că se tocau banii publici pe „evenimente“
electorale – cu mici şi tarafuri pentru găşti politice.
Nu am spaţiu suficient să-i enumăr pe cei peste 500
de poeţi prezenţi la Satu Mare (pe unii, firesc, pentru că erau colaboratorii permanenţi la Poesis, i-am
invitat de mai multe ori). Oameni de la revistele literare, televiziunea din Cluj şi Bucureşti, directori de
edituri, invitaţi din principalele ţări europene (dar
şi din Canada, SUA sau China) erau pe străzile şi
în sălile sătmărene sau în locuri din judeţ care au
rămas în inima celor prezenţi: Muzeul Ţării Oaşului, Atelierele „Zetea“ din Medieşul Aurit, Castelul Károly din Carei, Mănăstirea Bixad sau Rohia.
Ce n-au înţeles agramaţii de politicieni e că eu fondam, cu fiecare ediţie, un brand cultural – spiritual
– turistic al judeţului Satu Mare. Sunt martore ziarele locale (unele conduse de aşa-zişi „scriitori“) în
care pe primele pagini se lăfăie fotografiile dizgraţioase ale politicienilor penali şi acoperiţi deja de
uitare, iar pe ultimele pagini fotografii cu L. Ulici,
Şt. Aug. Doinaş, Matei Călinescu, D. Ţepeneag,
Aug. Buzura, Marcel Moreau, Şerban Foartă, Grigore Vieru, Cezar Ivănescu, Mihai Ursachi – unii
care veneau pentru prima oară în Sătmar şi nu vor
mai reveni niciodată…
G.D.: Premiile „Poesis“ au pus în valoare poeţi importanţi ai momentului. Care sunt aceştia în cei douăzeci şi şase de ani de existenţă?
G.V.: Am citit literatura contemporană la zi. Mi-am
verificat – şi lărgit – grila valorică prin contractul cu
mişcările literare (cenacluri, redacţii, festivaluri, târguri de carte) şi critici din ţară într-o „triunghiulaţie“ (Cluj – Iaşi – Bucureşti) care să acopere întreaga
hartă a poeziei. N-am avut niciodată premiaţi numai
dintr-o zonă geografică sau dintr-o anume generaţie, deşi cea „optzecistă“, cu care eram „leat“, predomină. Premiile nu erau ale orgoliului – nu credeam că un premiu „de la Satu Mare“ poate impune
la Bucureşti, Timişoara, Iaşi. Însă criteriul valoric –
da. Mă mândresc că au acceptat şi onorat catedrala
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„Adormirea Maicii Domnului“ din Satu Mare sau
Sala Cavalerilor de la Castelul din Carei – unde se
decernau premiile „Frontiera Poesis“ – nume precum: Mihai Ursachi, Geo Dumitrescu, Şt. Aug. Doinaş, Nicolae Breban, Cezar Ivănescu, Dumitru Ţepeneag, Matei Călinescu, Augustin Buzura, Mircea
Martin, Ana Blandiana, Petre Stoica, Mihai Cimpoi,
Adrian Popescu, Cornel Ungureanu, Ion Pop, Aurel
Rău, Adam Puslojic, Dinu Flămând, Şerban Foarţă,
Ion Mircea, Ioan Flora, Ion Mureşan, Lucian Vasiliu,
Nicolae Dabija, Emil Manu, Mircea Zaciu, Valeriu
Matei, Gheorghe Bulgăr, Arcadie Suceveanu, Constantin Abăluţă, Vasile Tărâţeanu, Andrei Marga,
Eugen Simion, Leons Briedis, Acad. Ioan Aurel Pop,
Nora Iuga, Al. Muşina, Andrei Bodiu, Marin Mincu,
Romul Munteanu, Cristian Simionescu, Cassian
Maria Spiridon, Ion Miloş, Adrian Alui Gheorghe, Ioan Moldovan, Vasile Dan, Marian Drăghici,
Angela Marinescu, Doina Uricaru, Marta Petreu,
Iolanda Malamen, Ruxandra Cesereanu, Theodor
Codreanu, Iulian Boldea, Radomir Andric, Jovan
Zivlak (din Serbia), Gheorghe Crăciun, Ion Bogdan
Lefter, Daniel Corbu, Viorel Mureşan şi mulţi alţii.
Toţi au onorat acest spaţiu arid cultural din Nord,
cine i-a ascultat/întâlnit în Satu Mare putea fi fericit de prezenţa harului poetic…
G.D.: Spune-mi şi despre necazurile pe care le-ai înfruntat.
G.V.: Necazurile m-au însoţit pe tot parcursul celor 26
de ani de când editez revista Poesis. N-am crezut
niciodată că o biată revistă de poezie poate fi o preocupare – sanitară, financiară a oraşului. Mi s-au
trimis controale crezându-se că finanţez tipografia
din fonduri ale Casei de cultură, unde eram director. Chiar aşa: cum să finanţeze „cultura“, o revistă
de cultură? Ipochimenii au aflat că era un proiect al
meu câştigat prin Fundaţia Soros. Aşa am ajuns şi …
antiromân. Un deputat (Ovidiu Silaghi, fost ministru oneros al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, apoi al
Transporturilor, acum refugiat din cauza dosarelor
DNA în Parlamentul European) m-a trimis la Comisia Parlamentului depunând o interpelare pe motiv
că aş avea două salarii: unul de director la Poesis şi
unul de la Inspectoratul pentru cultură. Nici măcar
nu-şi puteau închipui că cei din „redacţie“ nu sunt
retribuiţi, nici colaboratorii, că ne foloseam telefoanele şi e-mailurile proprii. Mai gravă lovitură am
primit de la „confraţi“. Dumitru Păcuraru, proprietar de tipografie a crezut că dacă el tipăreşte revista
este „proprietatea“ lui. Împreună cu poetul Claudiu
Komartin, aciuat şi pe la Satu Mare în căutare de
joburi, şi-au tras, de la obraz un Poǝsis Internaţional pe mormânt Poesis. Aşadar, poetul român e o
tǝrfă, nu o târfă, Poesis poate deveni Poǝsis Internaţional, mâine Vatra Internaţional, Orizont Internaţional, Hyperion Internaţional… Nici un scriitor
român n-a protestat, nici unul dintre cei care ani de
ani fuseseră invitaţi de mine la Zilele Culturale Poesis, aşteptaţi cu maşina la gara din Satu Mare şi duşi
în oraş la hotel … Da prietene, dacă azi Poesis, mâine
tǝrfă, doar o literă întoarsă…
HYPERION
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G.D.: Poezia a fost cea care te-a ales sau ai ales-o tu
pe ea?
G.V.: Cel care alege este, la rândul lui, ales. Principiul e
al vaselor comunicante. „Ochiul interior“ mi s-a deschis doar după ce s-a închis cel „înafară“ (accidentul meu din sat, la vârsta de 6 ani, când mi-am pierdut ochiul stâng). Destin? „Văd cu scrisul“, am scris
undeva. Academia mea a fost iarba din sat – vers
sau „uric“ al Nordului?
G.D.: Faţă de Ştefan Aug. Doinaş ai un cult aparte.
Pentru că te-a debutat sau pentru că poezia lui te-a
marcat ai scris şi teza ta de doctorat?
G.V.: Pe Şt. Aug. Doinaş l-am cunoscut, personal, târziu după debutul din 1973. L-am căutat la redacţia
Secolului 20 când mi-a apărut cartea Frontiera dintre cuvinte (Ed. Litera, 1988). Pe coperta 2 era o prezentare a sa. Poetul tocmai semnase Declaraţia celor
„22“ difuzată la Europa Liberă. Apăruseră două cronici semnate de Constanţa Buzea şi Monahul Nicolae Steinhardt. Apoi n-au mai apărut… Omul, poetul, academicianul Şt. Aug. Doinaş m-a marcat.
L-am vizitat acasă, în P-ţa Amzei, am cunoscut-o
pe Doamna Irinel Liciu. Prin ei am reuşit să prind,
din urmă, „rămăşiţele“ de aur ale cercului (Cercul
Literar de la Sibiu): l-am cunoscut pe Cornel Regman, Nicolae Balotă, pe Eugen Todoran, l-am recuperat pe Radu Enescu – sătmărean de origine, aflat
la Oradea, la Familia. Am pus în scenă la Casa de
cultură o piesă de I.D. Sârbu – Milionarul sărac despre care s-a scris în Scânteia şi a aflat, astfel, şi autorul. Şt. Aug. Doinaş a fost de două ori la Satu Mare
– în 1993 şi 1997. „Poeta doctus“ era plăcut în societate. Se interesa de murăturile şi preparatele soţiei
mele (din care nu avea voie să mănânce dar gusta
din toate, comparând reţete din Caporal Alexa) şi
accepta glume de la colegii pe care i-am avut la masă
– poeţii Al. Pintescu şi Grigore Scarlat. Am organizat la Satu Mare primul colocviu în care a stat faţă în
faţă cu critica: „Poeţi contemporani. Şt. Aug. Doinaş
– 75“, în 24 aprilie 1997. Erau prezenţi cu prelegeri:
L. Ulici, Ion Pop, Valentin Taşcu, Adrian Popescu,
Al. Pintescu, Aurel Pantea. Atunci a acceptat decernarea Premiului revistei Poesis pentru Opera Omnia
(în sala Filarmonicii „Dinu Lipatti“, în cadrul unui
concert şi recital de poezie al actorilor Teatrului de
Nord). Ulterior, în 2010, am susţinut un doctorat cu
tema: Poezia lui Şt. Aug. Doinaş. Tiparele eterne şi
poetica orizontalităţii. Nu atât poezia sa m-a influenţat cât orizontul cultural pe care mi l-a impus la
întrevederile noastre.
G.D.: Poezia ta reprezintă un areal bine definit, cel al
Nordului, la care se adaugă motive, cum ar fi cel al
ochiului, al pietrei. Te poţi autodefini?
G.V.: Dacă nu te ştii poziţionat într-un spaţiu definit nu
ai o energetică proprie. Am simţit, devreme, energetica toposului meu natal (unde eşti fie purtător de
cuţit, fie expus loviturii), poate un dar moştenit de
la tatăl şi moşii mei – săpătorii de fântâni, cioplitorii
în lemn şi în piatră, sau stăvari la cai. Reţin cuvintele
hâtre ale lui Moş Achim, unchiul meu: „Ce am scris
eu cu coasa şi sapa-ntre bulgării holdelor, numai
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Dumnezeu din ceruri poate citi!“. Astfel, că l-am
înţeles devreme pe W. Faulkner: „Am descoperit că
merită să scriu despre propriul şi unicul meu petic
de glie natală… Pot mişca aceşti oameni asemenea
lui Dumnezeu, nu numai în spaţiu, ci şi în timp…“.
În loc de definiţie îţi propun un fragment de poem:
„… Orfan de divin rătăcesc pe pietrele Nordului…
// … N-ai vrea să fii acolo: prin noapte, prin ceaţă /
literele nu sunt orfane: spaima ta, cutremurul / tău
e laptele lor cald. În curând vor avea gheare, / vor
fi pregătite să nască, să alăpteze alte spaime / cum
ţâţa lupoaicei poate alăpta gura unui copil / cum flăcările de pe morminte alăptează aerul …“ (Frumuseţea era un copac fulgerat) / Nu pot „traduce“ Nordul meu: el este un nucleu semantic de semne energetice. Poemele mele sunt mărci, coduri, ale acestui
locus amoenus….
G.D.: Te subscrii generaţiei optzeci? Dar postmodernismului?
G.V.: Sunt leat 1951 – nu pot schimba asta. Cu „optzecismul“ e aşa: l-am cunoscut pe Mircea Nedelciu
la librăria din curtea Vieţii Româneşti. M-a fascinat personalitatea lui şi am intrat în grupul ASPRO:
în 1994, în sălile localului Mioriţa din Satu Mare
peste 150 de scriitori, invitaţi în paralel la Zilele Poesis, au votat statutul ASPRO. Am asigurat masă,
cazare. Au fost prezenţi: M. Nedelciu, Gh. Crăciun,
I.B. Lefter, Călin Vlasie – toată „floarea“ optzecismului. La Braşov, într-o sală de cinema (rezolvată de
Al. Muşina şi Andrei Bodiu) am primit voturi pentru consiliul de conducere. Dacă viaţa n-ar fi fost atât
de nedreaptă cu M. Nedelciu, sunt convins, altfel
ar fi arătat Uniunea Scriitorilor din România. El şi
Ioan Flora erau precum un nucleu energetic – coagulau oameni în jurul lor… Iar cu „postmodernitatea“ e astfel: în 1987 m-am dus să-l caut pe criticul N. Manolescu la Bucureşti. Am stat la rând, la
catedra sa de la Facultatea de Filologie. I-am arătat
câteva poeme şi m-a invitat să citesc în Cenaclul de
luni. Erau acolo: M. Cărtărescu, T.T. Coşovei, Mariana Marin, I.B. Lefter, Ion Stratan, Bogdan Ghiu.
Dintre ei mulţi mi-au devenit apropiaţi. În 1999 I.B.
Lefter publica un volum (Romanian Writers of the
80s and 90s, Paralela 45) în care mă includea. Eram
… „optzecist“? În aceeaşi perioadă am avut şansa să-l
întâlnesc pe criticul Marin Mincu – care m-a publicat şi m-a susţinut exemplar. El mă aşează în „filonul
recuperator al post-textualiştilor“ (Poezia română
actuală, I, Pontica, 1998). Eram … „postmodern“?
Pe „pietrele Nordului“ meu, smintit de cărţi (bune,
cred), am fost şi rămân sub stele nordice. Cu siguranţă din stirpea expresionistă cum au intuit Gh.
Grigurcu („poetul încalcă statutul îndeobşte antimetafizic şi antiliric, programatic negativ şi epidermic, al optzeciştilor, de care e cronologic apropiat.
Face joncţiunea cu orizontul expresionist al generaţiei anilor 60 …“; Poezie română contemporană,
II, Ed. Revistei Convorbiri literare, 2000) şi Al. Cistelecan („un expresionism de temperament, de sânge
învăpăiat şi de gesturi aprige …“; Al doilea top, Aula,
2004).
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G.D.: Unde plasezi poezia românească de azi, în contextul general al poeziei româneşti dar şi cel al poeziei universale?
G.V.: Poezia română de azi este o continuitate frenetică a generaţiei interbelice: L. Blaga – T. Arghezi
– G. Bacovia, prin A.E. Baconsky, I. Caraion, Gellu
Naum, Emil Botta, V. Mazilescu, N. Stănescu, Şt.
Aug. Doinaş, M. Ursachi, Cezar Ivănescu. Suntem,
dragă Gellu Dorian, martorii unei constelaţii, a unei
Pleiade de excepţie: Ion Mircea, Dinu Flămând, Ioan
Flora, Angela Marinescu, Ion Mureşan, Al. Muşina,
L.I. Stoiciu, Nichita Danilov, Aurel Pantea, Adrian
Alui Gheorghe, Mircea Bârsilă, Marian Drăghici,
Lucian Vasiliu, Daniel Corbu, Ioan Moldovan, Cassian M. Spiridon, Viorel Mureşan, dar şi un Cristian Simionescu, Adrian Popescu, Nora Iuga, Marta
Petreu, E. Dorcescu, Ovidiu Genaru, Arcadie Suceveanu, Adam Puslojic, Valeriu Matei. Nu e o „listă“
canonică, ci, mai mult una ideatică, în care mă regăsesc, cu propriile căutări lirice. Am avut şansa să
călătoresc, în Franţa (cu regretatul Al. Muşina la
Colocviul de la Royaumont), în China (o întâlnire
cu peste 100 de poeţi din întreaga lume), în Belgia, Germania, Austria, Ungaria şi în spaţiul literar al Serbiei (Voievodina, Muntenegru, Belgrad,
Kosovo). Peste tot, poeţii români, sunt consideraţi
o mare forţă a poeziei europene.
G.D.: Ce poet, român sau universal, te-a marcat, ţi-a
consolidat paşii poetici?
G.V.: Sunt marcat de nucleul energetic al limbii din
zona Chioar – Sălaj – Codrul sătmărean. Dacă există
hărţi tectonice, poemele mele sunt hărţi ale răbufnirii fiinţei ţăranilor mei. Seva, cruditatea şi laviurile din cuvintele satului sunt „laptele“ care mi-au
hrănit imaginaţia. Dintre poeţi îl aleg, mereu, pe
nou-vechiul romantic Eminescu. De curând am
tipărit un eseu despre motivul prafului (o temă
necercetată de nimeni) şi paralelismul neaşteptat,
cu Borges! Desigur că, pentru cineva „însemnat„cu
un ochi orb – sunt fascinat de Borges – dar şi de
Ernesto Sabato cu paginile lui – stigmat pentru secta
„orbilor“. Aproape îmi sunt lecturi din R.M. Rilke,
T.S. Eliot, Cesar Vallejo, Fernando Pessoa, Rimbaud,
Ezra Pound, mulţi poeţi sârbi (Dragan Jovanovic
Danilov e o mare bucurie de-al fi întâlnit), îl citesc cu
plăcere pe A.E. Baconsky, şi sunt cufundat într-un
eseu despre poezia lui Lucian Blaga.
G.D.: Cum priveşti receptarea poeziei tale de către critica literară? Ce critic literar te-a descusut mai bine?
G.V.: În privinţa criticilor… Oho, pe cine mai citesc criticii, ce mai citesc?!… N-am avut un critic-servant,
un critic-radar gata să-mi aştepte, urmărească scrisul, un critic al bucuriei de a-ţi dezvălui altora singularitatea Nordului tău… Mereu târziu, mereu neaşteptat… M-au „descusut“ şi au scris cu aplicare şi
pertinenţă despre cărţile mele: Monahul de la Rohia,
Marin Mincu, Romul Munteanu, Al. Cistelecan, Gh.
Grigurcu, Ioan Holban, Irina Petraş, Dan Silviu Boerescu, Constantin Ciopraga, Marian Popa, C-tin
Cubleşan, Cornel Ungureanu, Th. Codreanu, Cornel Regman, Geo Vasile, Constantin Trandafir, Ovi-
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diu Pecican, Ion Rotaru, Mircea Popa, Iulian Boldea,
M.A. Diaconu, Virgil Podoabă, Al. Ruja, Gh. Glodeanu, Nicolae Oprea, Gabriel Coşoveanu şi mulţi
poeţi din generaţia mea, care scriu şi cronică literară: T.T. Coşovei, Mircea Bârsilă, Ioan Moldovan,
Daniel Corbu, Dumitru Chioaru, Octavian Soviany,
Viorel Mureşan, Ion Mureşan, Adrian Alui Gheorghe şi domnia Ta, Gellu Dorian.
G.D.: Cu ce ochi priveşti viaţa literară de la noi, mai
ales cea din ultimii ani? Uniunea Scriitorilor din
România, deşi se află acum într-o situaţie bună,
de perspectivă, este atacată, fie din interior, fie din
afară, de confraţi care cred că o astfel de instituţie
poate sta la îndemâna unui grup restrâns de aşa-zişi
reformatori. Care crezi că este motivul? Unde este
hiba? Dacă există vreo hibă.
G.V.: Sunt un „marginal“, prietene Gellu Dorian.
Fac parte dintr-o excelentă filială a U.S. -, cea din
Cluj-Napoca. Particip la viaţa ei (întâlniri, lansări de carte), la evenimente de la Cluj – Bistriţa –
Baia Mare – Zalău, unde avem „subfiliale“, reviste
şi oameni cu iniţiativă. Am fost ales ani de zile de
către ei în comisiile U.S. de la Bucureşti (în jurii naţionale, în comisia de validare). Particip la evenimente
naţionale de la Arad, Timişoara, Bacău, Alba Iulia,
Oradea, Botoşani, Tg. Neamţ, Iaşi unde filialele sunt
într-o efervescenţă care mă bucură. Caut cărţile –
înaintea scriitorului, pe unele le comentez eu însumi
în Poesis, la altele primesc cronici. Îi agreez pe cei
care sunt scriitori şi cu faptele, care fac ceva şi pentru ceilalţi. N-am aflat nici o idee a „reformatorilor“
care să nu fie pusă în mişcare, în practică de actuala conducere. Nu pentru cronici în istorii, nu pentru premii literare stau în U.S., ci pentru comuniunea cu cartea şi omul din spatele ei. N. Manolescu a fost o soluţie, un zid de rezistenţă în aceşti
ani de crize sociale şi o viaţă politică degradantă. De
fapt, nu despre reforme e vorba, ci despre o scurgere, deversare a politicului în toate sectoarele vieţii, o infestare cu practici tribale de impunere a grupurilor de presiune. Există suficiente forţe pozitive
în Uniunea noastră care cred în rolul ei şi sunt capabile să reziste în viitor. Evident, cât contează votul
meu voi fi alături de aceste forţe…
G.D.: Ai timp acum. Ai ieşit la pensie. Evident, nu ai
abandonat revista „Poesis“. Văd că apare în continuare. Ce proiecte de viitor ai? Dă-ne câteva poeme
scrise în această perioadă.
G.V.: Nu poţi face proiecte la 65 de ani decât dacă
suporţi să auzi zeii râzând, după cum ne învaţă anticii, poţi să continui, atât cât „este unul care ţine-n
mână / căderea asta, nesfârşit de blând“ (Rilke,
Toamnă). Poesis, sper, să o mai pot edita. Fiecare
număr mi se părea, întotdeauna, în cei 26 de ani, că
va fi ultimul… Cred că mă voi concentra spre bucuriile scrierii: despre cărţi care m-au însoţit în nopţile
mele, despre câţiva prieteni dispăruţi prea curând
şi, mereu, acele versuri grele cât viaţa, pe care le
aşteaptă fiecare poet. Adaug pentru cititorii revistei Hyperion câteva, de drag de spaţiul bucovinean…
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cu delegaţii, murături cu burse.
Îi vezi pe cei din comitete ieşind cu braţele
pline de nuferi
culese de pe nămolurile ochilor orbi.
Îl mai temperez pe Row trimiţându-l
să fotografieze cu arcadele sale goale
coşmarele pietrelor. Îi place să însoţească
lupii prin văgăuni şi stihii –
vede cu ochii lor mâţişorii crengilor
şi crede că Dumnezeu îl însoţeşte din ele.
Cu un orb e mult de lucru:
trebuie să-i suporţi ordaliile nămolurilor
din mlaştini, să-l laşi în fântâni
să privească stelele. După o sindrofie de
la Ateneu, Row mi-a spus:
„Versurile premiatului sunt ca o gingie
din care au căzut toţi caninii…“ sau,
despre X: „Istoria lui e un ospiciu
unde poemele selectate sunt tratate cu
electroşocuri… Unde e înăuntru şi unde
înafară…?“
Mă urmează mereu ca o muscă atrasă
de felia de tort. Îmi aduce cu o linguriţă
miere neagră. Tot ce colcăie-n el întreţine
funeraliile cuvintelor; un martor care
le ţine unul lângă altul precum belciugul lanţurilor.

George VULTURESCU

Fiul nelegitim al
lui Homer

Îmi aduc şi azi printre voi personajul
pe care l-am dresat să vă însoţească:
Row, orbul de pe Pietrele Nordului.
Nu vă prefaceţi că nu l-aţi observat:
fiecare dintre noi purtăm un orb
bâjbâind prin inocenţa noastră.
Mă duc cu el pretutindeni: misiunea
de-a fi orb întrece orice imaginaţie,
În Tribunalul de la Haga, în Parlamentul
de la Bruxelles, în comisiile ministerelor
orbii sunt la mare întrebuinţare.
Cu zănaticul de Row e mult de lucru:
azi s-a luat de pensiile parlamentarilor.
Jur că nu i-am citit niciodată „îndeletnicirile“
lui Michaux. Dar el mi ţi-i înşfacă „şi poc“:
„Tu-vă mama voastră de hoţi!“ – mi ţi-i
strânge de gât.
În Cetatea Literelor nu e de loc diferit:
În pivniţele ţinute sub cheie sunt borcane
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Ştiu că nu mă credeţi: Sabato nu e decât
un fiu nelegitim al lui Homer – care i-a
şi vândut traseul unor caverne. Ei văd cu
ochii noştri nefolosiţi, adormiţi.
Doctorii vă pot confirma:
nici creierul nostru, nici celulele ochiului
nu sunt folosite decât în proporţie de 30%…

Ochiul fântânii

O floare duc la mormântul mamei Irina.
Mătuşii Melinda – încă vârtoasă la 80
de ani – îi duc o năframă; lui Moş Dobra,
vecinul, i-am cumpărat un ferăstrău.
Ce să-i duc eu fâtânii, când mă întorc
acasă?
Văd uliţele goale: doar acea colivie
descrisă de Kafka merge şi aici în căutarea
unei păsări. Vârtejuri de var se desprind
de pe faţadele caselor, înconjurându-mă.
La fel era vârtejul horei din sat:
simt şi acum mâinile celorlalţi dansatori
cum ne smulgeau de pe podele, din
clipă, din ochii celor de pe margini.
Acum ştiu că golul acela

Invitatul revistei

din mijloc roţii dansului
e la fel precum ochiul de apă al fântânii
care-mi redă chipul lor pentru întreaga viaţă.

i-ar putea face să creadă pe sclavii care
cărau pietre pentru scena teatrului din Epidaur
că nu acolo e centrul lumii?

Recital ticălos de poet

„Prinde-mă de mâna care scrie, îngere,
la marginea paginii…“

Capul meu de zevzec îşi aminteşte cântecul:
„Pe valea cu lemnu‘ strâmb
Mână mândra boi‘n jug…“
Capul meu dintre terfeloagele odăii nu poate
da nici un indiciu iubitei:
în albul hârtiei cu litere strâmbe?!
S-a dus privirea plastică:
„Şi-i mână cu bici de lână…“
Eu intimidat de biciul de deasupra mea
care sigilează ca-ntr-un cocon orice
cuvânt scris. Aşteaptă-i tu, fluturele,
dii, dii, di, cititorule…
Nu sunt martori când ieşi din odaia ta
cu terfeloage la lecturi publice
unde eşti invitat să-ţi citeşti versurile.
Călătoreşti cu ele – zile şi nopţi prin
oraşe îndepărtate – îţi umezeşti buzele cu
vodca din gări ca şi cum le-ai umezi şi
lor buzele uscate.
Intri ticălos la recitaluri, le desfaci paginile
mototolite prin buzunare
precum samsarii desfăceau hlamida
roabelor aduse la vânzare în pieţe.
Eşti pe scena de scândură (sau pe valea
cu lemnu‘strâmb?) dar versurile par
a călca pe catifeaua alcovurilor ştiute
de mai marii oraşelor aşezaţi în primele rânduri
Şi n-ai nici un bici în mână
şi-ai vrea să uiţi de biciul din cântec
dar începi să-ţi vezi dintr-o dată versurile
cu ochii lor,
le auzi sunetele cuvintelor şficuind în urechea lor:
Acum începi să le placi
- Ai avut geniu în noaptea neagră
când le-ai scris Acum ştii că vei refuza
toţi banii din lume pentru ele

Criza poeziei la
marginea paginii

Târând literă după literă
- aproape de marginea paginii –
dacă poetul ar ezita?

ar opri el orbii lui Bruegel
care se-ndreaptă spre prăpastie?
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Nu mi-a poruncit nici un împărat
să umplu pagina de litere borţoase,
am ştiut că ea nu e palma unui zeu
care ridică furnica rătăcită printre vrejuri uscate
până la muşuroi
- Ai putea intitula poemul
„criza poeziei la marginea paginii…“
râde bufonul din mijlocul scenei
mereu proporţionale cu umbra, literele
sunt cărămizile teatrului din Epidaur:
timpul nu locuieşte pe podelele scenei
în acest sunet al „clopotului de amiază“
al mijlocului paginii
poetul lasă bufonii să-i strige versurile:
„Oricine stă în afara paginii
e mai mort decât mine
cel cu oroare de-a termina poemul…“
Dincolo de pagină – ceilalţi,
iadul lui Rimbaud: „Dacă înaintezi
nu poate urma decât sfârşitul lumii…“
Anticristul nu locuieşte la marginea paginii
ci în poemul neterminat
cum să facă poetul ca litera să poată suporta
adevărul?
În centrul poemului e cuşca
literele stau precum apostaţii
poetul scrie mai departe
sau poate întreabă:
„Prinde-mă de mâna care scrie, îngere,
să ştiu că golul de la marginea paginii
e din aceeaşi materie…“

Negru

Nu acel negru al mâniei „din faţa ochilor“
ci negrul – sigiliu din spatele lor
din aceeaşi materie cu Ochiul Orb
care palpită uman
şi nu se întreabă după al cărui chip
e jupuit
negru care desparte ziua de noapte
negru pe care cade pleoapa ochiului orb
şi el nu ştie că e negru
negru înainte de negrul literelor
HYPERION
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ce ştim despre negrul acesta
la fel cum ştim că pâinea nu se face din neghină
ci doar din spicele grâului
cine a împărţit lumina în
ochiul care vede şi în ochiul orb
este un „împărţitor“?
cine poate lăsa urme prin pulberea acestui negru
care nu visează niciodată căldura tălpii
care a trecut
sau a copitei impue care vine cu el
dar nu poţi fi Dumnezeu dacă nu eşti
în sufletul negru al omului
care aşteaptă lumina

nu şi-a dat seama că avea o băltoacă în bocanci
(dar apa din bocanci nu e de-ajuns ca să fii
soldat). Ce să fie? – a întrebat precum
păcătosul lui Kierkegard din iad.
„E eternitatea!“ zice Satan din alte cărţi
pe care nu le va mai citi.
S-a dus dracului cronica la cartea mea
îmi zic văzându-l pe critic
cum face eforturi să-şi tragă bocancii
după ce şi-a golit apa din ei
bocancii îl fac pe om soldat
cine are apă-n bocanci
nu trebuie să fie sigur că a trecut balta

Cel de pe malul celălalt

Bocancii îl fac
pe om soldat

Simţi seara rece în jur, murdăria neagră
a literelor nămoloasă şi rece.
Apoi auzi un cântec:
„Barca pe valuri pluteşte uşor…“
Nu cumva scobeşti cu fiecare literă în
albul hârtiei barca vrăjită
cu care vrei să traversezi noaptea?
Oare Dumnezeu ne-a dat mâini numai
pentru a scrie sau şi pentru a înnota, se întrebă.

ei îşi clătesc degetele în băltoaca din bocanci
(doar bocancii îi fac pe oameni soldaţi)
o mie de oameni îşi duc în bocanci
balta din creier
doar n-o să se caţere cu tine pe tăişul săbiei,
pe trilurile păsării negre
care-ţi lasă ouă negre în creier
(nu tuturor le plac ouăle fierte
nu tuturor le plac poeţii care văd păsări negre)
şi încep să şuşotească în sală
dar tocmai ies puii din ele
ies din toate ouăle păsărilor negre
(pentru că nu le place să vadă păsări negre)
nu văd cum capetele le atârnă în ghearele lor
plutesc (partea asta le place la lectură)
îşi fac semne ca dintr-un tren, călătorii,
tocmai când s-au blocat frânele
s-au blocat şi sârmele din creierul tău
pe care trecea trenul lor

Scriitorul, netulburat, scria mai departe
simţind seara rece în jur, murdăria neagră
şi nămoloasă a literelor.
Un om se dezechilibra în mijlocul vârtejului
şi căzu în valurile nopţii.
Ce s-a sfărmat mai întâi în ochii lui:
scândurile bărcii sau unghiile cu care se agăţa
de lutul malului?

Oamenilor le place să le reciţi:
să-ţi scoţi, voluntar, în faţa lor, sârmele
din creier. Până ei îşi ling prejudecăţile
deja eşti căţărat pe jumătate de poem,
pe sabia aia a lui Damocles

niciodată nu ştii ce-ţi aduce ultimul vers:
e un cârlig?
o baltă pe o străduţă pustie?
Deja răbufnesc aplauzele în sală
(care e o băltoacă şi mai mare,
„carnavalizarea“ – acest oxigen al aplauzelor
ne scoate întotdeauna din bocanci)
l-a scos şi pe cronicarul din primul rând
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Cum voi afla dacă cel din barcă venea spre mine
sau doar scrisul meu îl ademenea?
Poţi citi şi scrie în acelaşi timp pe pagini
ca şi cum ai trece de pe un mal pe altul?
Scriitorul auzi un cântec:
„Zeului nu-i pasă că o barcă trece spre el:
el nu aşteaptă nici o barcă.
Scândurile ei frumos geluite
sunt pentru el nişte vreascuri…“
Scriitorul văzu cum creşte murdăria
neagră şi nămoloasă a literelor
nu avea vâslă în mâini şi pagina trosnea
precum scândurile unei bărci
Dar nu erau decât adnotările
de pe marginea paginii
a celui de pe malul celălalt
dintr-o altă noapte:
„O, Doamne, îngroapă-mă în
viaţa versului meu care a văzut asta…“

Invitatul revistei
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Tom Jr reprezintă tot ce este mai
candid şi adevărat pe lume
ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU ADINA UZUNU

La Editura Sonia (parte a Grupului editorial frACTalia) va apărea volumul „Minunatele aventuri ale lui Tom Jr. pe insula
Corfu“, de Adina Uzunu, cu ilustraţii de Oana Ispir. Adina Uzunu a absolvit Facultatea de Litere a Universităţii „Ovidius“
din Constanţa, apoi a urmat cursurile Masteratului „Teoria şi practica editării“ la Universitatea Bucureşti. În 2014, a susţinut teza de doctorat condusă de profesorul E. Negrici. A publicat articole în reviste culturale şi a participat la colocvii
şi concursuri literare. În 2010, a primit Premiul I şi al revistei „Dacia literară“ la Concursul Naţional de Proză „Mihail Sadoveanu“ (Iaşi), iar în 2013 i-a fost premiată povestea „Aventura unui Şoricel isteţ“ la Concursul Naţional „Ion Creangă“,
organizat de Muzeul Literaturii Române Iaşi, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România – filiala Iaşi (publicată în
antologie în 2014).

D

Andra Rotaru: Dacă ai trăi pentru o zi în pielea personajului tău (şi nu doar ficţional), ce ai face?
Adina Uzunu: Dacă aş fi Tom Jr pentru o zi, aş fi foarte
fericită. Personajul în sine este proiecţia tuturor visurilor mele de copil şi ale adultului de astăzi care, obosit
să alerge după cai verzi, cum constata Arghezi într-o
povestioară, se află mereu în căutare de jucării.
Aş merge să îl văd mai de-aproape pe Charlie, m-aş strecura în camera lui şi aş ronţăi un pătrăţel de ciocolată,
cuminte, într-un colţ, i-aş răsfoi atlasele şi aş trage cu
ochiul şi la Jane în cameră să înţeleg, poate, de ce le ia
fetelor atât de mult timp să se pregătească. Apoi, m-aş
juca cu Marty în parc un joc nemaipomenit. După
aceea, dau o fugă la bunica să văd cum desenează mai
exact acele inele minunate şi îl rog pe bunicul meu
să-mi mai spună o dată, pentru ultima oară, cum a
reuşit să îi pregătească Cenuşeresei rochia pentru bal,
într-un timp atât de scurt şi într-o aşa mare tensiune.
Seara o voi petrece cu părinţii mei, apoi când îi văd că
adorm cu ziarul în mână, fiecare în şezlongul lui, mă
strecor la balconul teatrului să mai ascult o dată – dar
nu pot să promit că pentru ultima dată – povestea lui
Don Quijote. Când, după o zi plină, m-aş întoarce în
camera mea, aş strecura aşa, ca din greşeală, bagheta
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magică a tatălui meu, în buzunarul de la pijama. Până
dimineaţa, aş călători în lumea-ntreagă.
A.R.: Care sunt cărţile care ţi-au influenţat traseul literar?
În volumul tău de debut ai şi referiri istorice, inserate
pentru a îmbogăţi cunoştinţele generale ale copiilor.
A.U.: Cred că toate cărţile pe care le-am citit. Menţiunile istorice, mitologice fac parte din parcursul firesc al
unei astfel de poveşti, sunt prezente pentru că îşi aveau
locul acolo. Dacă vor stârni curiozitatea, înseamnă că
intuiţia mea nu a dat greş. Sunt câteva cărţi pe care
le-am citit sau recitit în perioada în care am scris şi
rescris Minunatele aventuri…, care îmi plac foarte
mult şi care cred că şi-au pus amprenta asupra mea ca
om şi apoi asupra scrisului meu, mai mult decât altele:
Casa Buddenbrook, Poveste despre dragoste şi întuneric, Mr Gwyn, Manuscrisul fanariot al Doinei Ruşti.
Mai este şi scriitoarea catalană Care Santos căreia îi
iubesc toate cărţile. Dintre cărţile pentru copii, amintesc volumele de versuri dedicate Motanului Arpagic
(vizitez din când în când la bibliotecă volumul ilustrat de pictoriţa Doina Botez), Mary Poppins, Regele
tuturor sălbăticiunilor, cartea minunată a lui Maurice
Sendak pe care îl ador atât pentru poveşti cât şi pentru ilustraţiile extraordinare pe care le-a făcut – sunt
adevărate opere de artă. Şi nu în ultimul rând, Selma
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Lagerlöf cu Minunata călătorie a lui Nils Holgersson
prin Suedia, o carte pe care o port în minte şi în inimă
de mult timp. Iar zilele acestea, dintr-o întâmplare fericită, am descoperit cartea naturalistului şi autorului
britanic Gerald Durrell, My Family and Other Animals, publicată în 1956 – o poveste a familiei sale de
pe vremea când au locuit pe insula grecească Corfu,
timp de cinci ani – scrisă cu mult, mult umor.
A.R.: Familia formată din Mary, Tom şi Tom Jr este extrem
de creativă, iar tatăl are haruri de magician. La fel şi
bunicii, unul mai talentat ca altul. Cum încep aventurile familiei şi ce rol i se rezervă lui Tom Jr?
A.U.: Aşa este, titlul iniţial al poveştii fusese O familie
fericită. Mă fascinează dinamica acestui grup social,
familia. Este o temă pe care o caut în literatură, este un
aspect care mă reprezintă în viaţa personală, şi iată, am
ajuns să şi scriu despre ea. „I am a family person“, cum
s-ar spune. Aventurile încep odată ce Mary şi Tom,
cuprinşi de emoţia că fiul lor a crescut şi urmează să
meargă la şcoală, sunt preocupaţi de toate pregătirile
„exterioare“ pentru acest important eveniment (cumpără cărţi, caiete, stilou, uniformă) şi, fără să îşi dea
seama, nu acordă atenţie unei probleme esenţiale a
micuţului Tom: el nu se simte pregătit să se despartă
de prietenii lui cu un an mai mici şi de tot mediul pe
care îl iubea, unde se simţea în siguranţă. În plus, nu
ştia să scrie şi să citească, cum auzise că alţi şoricei de
vârsta lui ştiu. Tom Jr reprezintă tot ce este mai candid şi adevărat pe lume, este simbolul lumii copilăriei cu diversele şi complicatele ei dimensiuni şi, drept
urmare, acţionează în armonie cu aceasta.
A.R.: Până şi la copii, interdicţiile sau impunerile explicate pe fugă declanşează reacţii dintre cele mai diverse,
unele aproape dezastruoase… Astfel, Tom Jr, în loc să
meargă la şcoală, porneşte în aventura vieţii lui!
A.U.: Da! Aici intervine o valoare importantă, un principiu de viaţă: prietenia. Tom Jr, un şoricel iubitor,
sensibil, care nu este autorul unor mari năzdrăvănii
pe-acasă, se găseşte, deodată, în stare să facă orice pentru a nu fi separat de prietenii săi. Spiritul aventurier
este declanşat tocmai de curajul pe care Tom Jr îl are
când vine vorba de Jane şi de Marty. Cu riscul de a-şi
supăra şi îngrijora foarte tare părinţii şi bunicii pe care
îi iubea până la cer şi-napoi.
A.R.: Ai nevoie să vezi locurile despre care vei scrie? De
ce Corfu?
A.U.: Depinde de ceea ce scriu. În cazul acesta, a fost
o întâmplare fericită pentru că am fost acolo, la acel
moment neavând idee că se va regăsi într-o formă atât
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de clară, în vreun text, experienţa de pe insula Corfu.
Într-o zi, la câteva luni de la întoarcere, mi-am dat
seama că solaritatea spaţiului aceluia minunat se potriveşte foarte bine cu felul personajelor, cu spiritul lor. Şi
astfel a reînceput aventura, numai că de data aceasta
trebuia să revăd cu mintea şi să transform în cuvinte
atmosfera de acolo aşa cum se infiltrase ea în mine,
seducătoare. Această etapă a scrierii poveştii a fost cu
adevărat extraordinară!
A.R.: Cu siguranţă, după citirea acestui volum, oricine
rămâne cu pofte dintre cele mai diverse: turistice, culinare, aventuriere etc.! Această incitare conţine o doză
de imprevizibil sau e o incitare ghidată voluntar?
A.U.: Nu m-am gândit la nimic din toate acestea. Am
făcut ceea ce spunea Nikos Kazantzakis în Raport către
El Greco, mi-am strâns uneltele (văzul, auzul, mirosul, pipăitul, gustul, raţiunea) şi am pornit la drum.
E drept, m-am jucat mult cu ceea ce iubesc: călătoriile, mâncăruri simple şi aromate, oameni interesanţi,
aşa cum este domnul GeeBees pe care îl văd ca pe un
zmeu din basme, zmeul care a reuşit să fure, totuşi, în
mod cinstit inima fetei împăratului. Mă bucur foarte
mult dacă aceste elemente ale poveştii trezesc doruri
vechi şi năzuinţe noi în inima cuiva, înseamnă că jocul
a reuşit să fie sincer, adevărat.
A.R.: Grafica volumului este realizată de Oana Ispir, un
cunoscut artist vizual. Cum aţi creat grafica volumului?
A.U.: Să lucrez cu Oana a fost o şansă extraordinară pe
care eu şi Tom Jr am avut-o. Cred că este destul de
greu să găseşti ilustratorul care să surprindă atât de
bine spiritul unei poveşti. De fapt, cred că a fost şi o
picătură de magie. Bineînţeles că în spatele realizării
unui proiect jucăuş, vesel, cu imagini colorate, poveşti
şi jucării, stă aproximativ acelaşi tip de organizare ca
în cazul oricărui proiect. Au fost întâlniri, probe, discuţii, schiţe, am ţinut în permanenţă legătura şi ne-am
consultat. A fost o colaborare cum toţi autorii cred că
şi-o doresc. Oana este, de asemenea, tehnoredactorul
cărţii, iar acest lucru a fost minunat pentru că întregul concept grafic al cărţii a fost văzut cu acelaşi ochi
profesionist.
A.R.: De multe ori, în România, am auzit că literatura
pentru copii e considerată un „gen inferior“ faţă de alte
tipuri de literatură. De ce crezi că în alte ţări nu există
astfel de „clasificări“?
A.U.: Eu nu cred în astfel de tipologii. Este o lecţie pe
care am învăţat-o de la marii scriitori (J.R.R. Tolkien,
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Maurice Sendak şi alţii). „Inferioritatea“ poate veni din
faptul că, ceea ce noi numim literatură pentru copii
este, din păcate, asociat cu scrierile uşoare, pe înţelesul
copiilor, cât mai vesele, fără elemente care pot declanşa
emoţii negative, cât mai educative etc. Aceasta este o
capcană în care poţi să cazi uşor pentru că adulţii uită
deseori multe lucruri importante. Am să vă împărtăşesc o amintire de la o aniversare din copilărie. Împlineam cinci ani şi aşteptam oaspeţi la masă, unchi şi
mătuşi. Poate că stătusem toată noaptea trează de emoţie că va fi ziua mea şi, aşteptându-i, am adormit. Când
m-am trezit, auzeam râsete din camera alăturată, tacâmuri lovindu-se de farfurii, clinchete de pahare, activi-

tăţi de oameni mari. Nu ştiu cum mi-am aruncat privirea într-o parte şi, am văzut o păpuşă foarte frumoasă
lângă mine, învelită şi ea. Câtă bucurie am simţit că un
adult se gândise nu numai să-mi dăruiască o păpuşă,
dar să o şi învelească! Ştiam că ei nu cred că păpuşilor
le poate fi frig, dar cu toate astea, pentru o clipă, crezuseră din nou. Copiii înţeleg tot, ştiu tot. Cred că şi
despre asta e vorba în ceea ce numim literatură pentru copii, despre readucerea de foarte departe a trăirilor profunde, adevărate, iar Editura Sonia, la care va
apărea şi povestea mea, îşi asumă tocmai această misiune dificilă.

A fi matur este un
construct cultural
ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU DANIEL SUR

Daniel Sur (n. 29 noiembrie 1974, în Tileagd, jud. Bihor) este poet, prozator, scenarist şi promoter cultural. Licenţiat în filosofie la Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (1997), absolvent de Master în Hermeneutică
(1999) la aceeaşi universitate. A debutat editorial în 2006, cu volumul de poezii Texte de sedus femei prea romanţioase, Editura Eikon. A mai publicat volumul de poezii Polipi, Editura Tracus Arte,
2012 şi romanul Poliţistul lui Dumnezeu, Editura Ideea Europeană, 2012. Câştigător al concursului de proiecte cinematografice C.N.C. cu un scenariu de scurt metraj şi unul de lung metraj. Scenariul de scurt metraj s-a materializat în filmul
Trenul, care va fi lansat în cinematografe în acest an. În 2015, înfiinţează, în parteneriat cu Asociaţia Naţională pentru
Arte Vizuale Contemporane, Galeria Întâlnirilor – un program de promovare a oamenilor, proiectelor sau iniţiativelor
valoroase din zona culturală. Andra Rotaru a dialogat cu Daniel Sur despre volumul de poezie Polipi.

U

Andra Rotaru: Un întreg lanţ genealogic este prezent în poemele tale, fiecare conturând o parte din traseul vieţii tale.
Copilăria ta trece în vieţile celorlalţi membri ai familiei
şi invers.
D.S.: Întotdeauna mi s-a părut că familia mea funcţionează
după modelul crângului de plopi tremurători din Colorado
din filmul Phenomenon cu John Travolta. Chiar spre final
eroul principal George Malley dezvăluie că acest crâng de
plopi este cel mai mare organism viu din lume. Dacă la
început s-a crezut că erau separaţi, apoi s-a aflat că nu e
aşa, ci că e vorba de un singur organism uriaş, cu un singur
sistem de rădăcini. Cam aşa funcţionează viaţa afectivă din
marea noastră familie – deşi părem personalităţi puternice, independente, în fond, avem un sistem de legături
şi de dependenţe ascunse neaşteptate. Depindem extraordinar de mult de gravitaţie, presiune, principiul vaselor comunicante. Dacă ne-ai cunoaşte, ţi-ai da seama că
sufletul fiecăruia din familie se racordează în secret la afecţiunea tuturor şi refulează la un sistem comun de scurgere. Adevărata noastră viaţă de familie curge prin conducte subterane. Toţi suntem legaţi cu toţii, iar viaţă fiecăruia a depins sau va depinde de ceilalţi. Înainte de a-mi
aparţine mie, am „fost“ în acelaşi timp bunicii mei, părinţii mei, unchii mei, mătuşile mele. Toţi cei care s-au ames-

Dialogurile revistei
https://biblioteca-digitala.ro

tecat în viaţa mea mi-au marcat decisiv copilăria şi, implicit, personalitatea.
A.R.: Unul dintre cele mai grele procese de maturizare este cel
al ajustării vârstei biologice la vârsta psihică. Gradele identificării variază de la persoană la persoană.
D.S.: Nu cred că există o astfel de ajustare. În fond, nimeni,
niciodată nu îşi doreşte şi nici nu ar putea să reuşească să
fie „contemporan“ cu propria vârstă. Pentru că o astfel de
contemporaneitate este o iluzie. În plus, nu cred că vârstele omului sunt evidenţe. Iar pentru fiecare segment de
vârstă ar exista un „comportament ideal“. Simţul comun –
care nu poate fi catalogat ca fiind foarte pertinent şi eficient în cea mai mare parte a situaţiilor cotidiene – tinde să
folosească „vârsta“ din ce în ce mai greşit. Acest simţ este
dependent de modul în care vedem lumea. Este dependent de prejudecata dominantă a fiecărei epoci. De exemplu, dacă în alte vremuri a scrie şi a publica o carte era o
dovadă clară că eşti scriitor, azi a publica o carte nu mai
înseamnă mare lucru. Ba mai mult, poţi fi propriul tău
editor în mediul virtual, lucru aproape de neconceput cu
30-40 ani în urmă. Aud de prea multe ori în jurul meu: „Nu
înţelegi, eşti pre mic“ sau „Nu te mai comporta ca un copil“.
Mi se pare că în spatele acestor expresii se ascunde un dispreţ nejustificat şi o nevoie aproape tiranică de a inventa
o ordine acolo unde nu există. Din câte ştiu eu, psiholoHYPERION
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gia vârstelor este o specialitate relativ recentă în domeniul
psihologiei. Poate de aici şi neîncrederea mea în modul în
care arată în acest moment această disciplină. Mi se pare
că întrebările legate de maturitate sunt cele mai angoasante, pentru că a fi matur este un construct cultural, iar
un demers interogativ în această zonă te aruncă practic în
istoria culturii.
A.R.: Intrarea naturii animale şi a speciilor vegetale în natura
umană este pregnantă în viaţa bunicului Ioan. El pare că
vorbeşte un alt limbaj şi percepe sensuri mai subtile ale vieţii. Există vreo limită pe care ai trasa-o între diferite tipuri
de limbaje?
D.S.: Nu numai bunicul Ioan vorbeşte un alt limbaj şi percepe
alte sensuri decât noi, restul lumii. Toţi cei mai în vârstă
ştiau să descopere şi reuşeau să interpreteze sensuri acolo unde noi ceilalţi
nu vedeam nimic. La bunicul Ioan este
mai evident acest lucru pentru că avea
o legătură specială cu caii săi, pe care
îi considera ca făcând parte din familie sau cel puţin el aşa se comporta faţă
de ei. Avea chiar o legătură specială cu
o iapă, care îi salvase viaţa – zicea el.
Mi-a povestit apoi întreg episodul şi nu
am reuşit să-mi dau seama care fusese
intervenţia salvatoare a iepei, dar era
convins că iapa îl salvase. L-am văzut
o dată cum se uita la ea cu admiraţie şi
ochii plini de lacrimi. Deodată o îmbrăţişa cu căldură, sărutând-o sub ochiul
drept cu mai multă patimă. De altfel,
a murit în timp ce se întorcea acasă de
la câmp – în timp ce îşi îndemna din
căruţă caii lui dragi. Iar caii l-au adus
mort până la poartă. Să nu mă înţelegi
greşit, nu numai el îşi considera animalele rude. Aproape toţi din satul bunicilor îşi considerau vaca, porcul, găina un fel de neam, o rudă îndepărtată,
chiar dacă le sacrificau şi le mâncau. Dar fiind sursa lor de
subzistenţă, erau integrate în familie. La fel şi cu plantele.
Fiind create şi ele de Dumnezeu, erau un fel de fraţi mai
mici, mai neînsemnaţi, creaţi anume pentru a-şi ajuta fratele mai mare – omul. Ceea ce am învăţat de la bunicul
Ioan şi de la ceilalţi bunici e să fiu atent la lumea din jur. Să
o las să vină spre mine şi să nu mă reped în viaţă nepregătit. Să nu o siluiesc cu nerăbdarea mea de a avea ceva sau
de a ajunge undeva. Ţin minte că bunicul Ilie mi-a spus
într-o dimineaţă când aveam cred, vreo 6-7 ani, şi după o
beţie cruntă, că dacă oamenii ar avea suficientă răbdare şi
s-ar uita la lume cu răbdare l-ar vedea chiar pe Dumnezeu, deşi, a adăugat imediat, pe Dumnezeu nu l-a văzut
nimeni. Nici măcar Moise. Nici atunci, nici acum nu îmi
dau seama ce a vrut să spună de fapt. Poate că dacă eşti
suficient de „astâmpărat“ cu lumea vei reuşi să treci dincolo de orice graniţă, inclusiv de aşa numitele limite ale
limbajului. Dacă ştii cum să priveşti lumea, vei reuşi să-l
vezi pe Dumnezeu şi vei înţelege viaţa. Totul se reduce la
geografie şi metodologie.
A.R.: Cum arăta Dumnezeu în copilăria ta? Cum arată
acum?
D.S.: În copilărie, Dumnezeu era un bunic atotştiutor, care mă
dojenea când făceam câte o boacănă, un personaj prezent
peste tot, implicat în fiecare moment. Vocea lui puternică
tuna şi bubuia odată cu fiecare furtună. Un bătrânel care
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ne făcea să uităm de trecerea grăbită a orelor şi a inventat
eternitatea satului, ca să scăpăm cu totul de tirania timpului. Iar în alte momente mi se părea un bătrânel fragil care
mergea încet de-a lungul satului, copleşit parcă sub povara
grijilor, prea multe pentru a fi numărate şi prea grele pentru a fi duse în spate de altcineva. Suspina în şoaptă şi, când
şi când, se târa câţiva paşi în genunchi, pe pământ, mormăind nemulţumit. Iar apoi redevenea sever şi intransigent cu
fiecare greşeală. Cu fiecare minciună. Nu mă întreba de ce
se târa, că nu ştiu să-ţi spun. Acum mi se pare absent. Pare
retras din lume. Pare că ne trimite la o pagină goală şi că
ne lasă să ne descurcăm cu propriile noastre resurse. Mi
se pare că ni s-a suspendat inclusiv dreptul de a ne refugia în judecata Lui. Trebuie să recunosc că nu l-am mai
auzit de mult, nici măcar o dată în ultimii
ani; vreau să spun că, în copilărie, îl auzeam
cum râde, fie că râdea tăios sau amar. Poate
că ăsta e felul în care însuşi Dumnezeu ne
pedepseşte, lăsându-ne pradă bunului plac
al omului. Şi a devenit tăcut.
A.R.: Cum se petrec exorcizările altor fiinţe
umane din tine?
D.S.: Am să răspund scurt: exclusiv prin
scris, în faţa foii albe. Doar scrisul mă ajută
să-mi menţin în limite medicale propria
identitate. Cred că dacă nu aş fi scris din
când în când, Daniel Sur ar fi arătat cu totul
altfel. La urma urmei, nu ne cunoşteam
deloc, fiecare dintre noi îi prezintă celuilalt şi chiar sie însuşi doar ficţiuni selecţionate. Dar asta nu ne împiedică să revenim cu înspăimântătoare obsesie iar şi iar
– cum facem cu vârful limbii pe locul unui
dinte extras – la „adevărata“ identitate. La
noi înşine, cei adevăraţi. Este de-a dreptul
amuzant.
A.R.: Cum a fost creată grafica volumului „Polipi“?Desenele
completează sau sunt complementare poemelor? Care este
cea mai bună variantă de interacţiune între arte?
D.S.: După ce am terminat de scris volumul şi m-am hotărât ce poezii vor face parte din el, mi-am dat seama că-i
lipseşte ceva, aşa că l-am rugat pe Lucian Muntean, artist
şi fotoreporter, să-mi ilustreze volumul, cum crede el de
cuviinţă. L-a citit şi, în foarte scurt timp, mi-a adus câteva
propuneri splendide de ilustraţie. Mi s-a părut că rolul în
volum al desenelor propuse de Lucian este poate la fel de
important ca şi al textului. Pentru mine, ilustraţia de carte
este mai mult decât o imagine. Trebuie să povestească, să
deschidă viziuni dar şi să călăuzească cititorul. Şi toate în
acelaşi timp. Nu ştiu sigur care este cea mai bună variantă
de interacţiune între arte, dar ştiu că aş prefera ca artele să
stea laolaltă. Poate a venit timpul să invităm artele în aceeaşi cameră pentru a contura teoretic şi practic conceptul
de Gesamtkunstwerk („operă totală“) propus de Richard
Wagner. El a intuit că ritmului îi poţi alătura mişcarea, pentru a stabili o conexiune cu vizualul, că melodia se îmbină
cu textul reprodus de vocea interpretului, iar succesiunea sonoră poate fi acompaniată de una cromatică datorită atmosferei scenografice. Wagner îşi dorea o mai bună
receptare din partea publicului larg a compoziţiilor sale
şi chiar o depăşire a limitelor temporale impuse în relaţia
auditoriu – operă prin accederea spre latura spaţial – vizuală, deci o întipărire ceva mai profundă în memorie şi mai
apropiată de actul contemplării vizuale.
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Cînd eram copil visam să
mă fac scriitor, să locuiesc
într-o peşteră şi să spun
numai lucruri memorabile,
iar oamenii care se întîlnesc
pe stradă să se salute cu
citate din scrierile mele

ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU EMILIAN VALENTIN PAL

Emilian Valeriu Pal s-a născut pe 18 noiembrie, 1979, la Iaşi. A absolvit Liceul Catolic „Sfîntul Iosif“, din Bacău, şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, din Iaşi. Între anii 2001 şi 2013 lucrează ca jurnalist la un
cotidian din judeţul Neamţ. Publică sporadic versuri în reviste online şi print, este prezent în două antologii, una de proza scurtă şi alta de poezie. Nu-şi face un scop din publicarea pe hîrtie, preferînd mediul online. În 2014 cîştigă prima ediţie a Premiului Naţional de Poezie „Traian T. Coşovei“, organizat de Direcţia 9, Agenţia de Carte şi editura Tracus Arte. În
2015 debutează la editura Tracus Arte cu volumul „Fortral“, nominalizat la Premiul Opus Primum Mihai Eminescu, 2016.
Paradoxal, nu crede în concursuri literare şi nici în talent, ci în oameni născuţi pentru a scrie. De aceea nu se consideră
poet sau scriitor, ci încearcă, timid şi poetizant, să se apropie de oameni.

U

Andra Rotaru: Unele lucruri cu care creştem aşteaptă
până creştem şi noi pentru a le repeta gesturile. Este
posibilă o epurare de ceea ce vedem, auzim, o selecţie
constructivă pe deplin?
E.V.P.: Există întrebarea aia amuzant de idioată: cum scapi
de un bumerang? Cum scapi de trecut, de rutină, de
gesturile repetitive? Cred că, pe de o parte, suntem
suma celor ce se gîndesc la noi, iar viaţa noastră o pastişă a celor ce au trăit pentru noi. Pentru mine nu există
selecţie constructivă. Dacă încerc să scap de ceea ce am
văzut sau am auzit m-aş transforma într-un cerc pe care
altcineva îl plimbă pe o uliţă încercînd să-l ţină în echilibru. Iar acest lucru e valabil şi-n scris. Noi repetăm
ceea ce au scris alţii, numai că filtrul de epurare e altul.
Cînd scriu, niciodată nu revin la ceea ce am scris, nu
selectez, nu tai. Dacă nu mi-a ieşit din prima, nu mi-a
ieşit deloc. Cînd eram copil visam să mă fac scriitor, să
locuiesc într-o peşteră şi să spun numai lucruri memorabile, iar oamenii care se întîlnesc pe stradă să se salute
cu citate din scrierile mele. Credeam că scriitorii sunt
oameni frumoşi, că sunt oameni importanţi, care apar
la televizor cînd au ceva important de spus, ca Ceauşescu ori Gorbaciov. Am scos o carte care acum, printre altele, se vinde pe site-uri care vînd rochii, mobilă
sau sisteme de încălzire. Scriitorii nu sunt importanţi
decît în mica lor lume pe care o poartă în spate ca pe
o carapace găunoasă din Galapagos, străini de lumile
altora ca o insulă vulcanică din Galapagos, pe care nu
vieţuiesc decît versuri autopastişate ca niste iguane
de Galapagos, ce nu-şi pot regla temperatura corpului decît la căldura propriului succes. Mi-e ruşine că
unii mă numesc scriitor. E ca şi cum te-ar parazita un
vierme din Amazon care se hrăneşte cu intestinele tale,
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cu muşchii tăi, cu nicotina ta, cu fierea ta. Şi aduci tot
mai mult cu un muribund, iar cititorul-cu un preot grăsuţ care-şi umezeşte cu limba degetele şi răsfoieşte cartea ta pe sărite, ca şi cum te-ar ierta că eşti om si nu
scriitorul asteptat ca un mesia.
A.R.: Ai înceta să cauţi oaia fantastică?
E.V.P.: Uneori îmi vine să spun că nu caut o oaie, ci o
turmă de oi fantastice care-mi scot sufletul. Alteori –
că toţi suntem nişte oi fantastice care speculăm slăbiciunile altora şi-i transformăm după chipul şi asemănarea noastră. Norocul meu e-aici mă amuz puţin- că
în viaţa reală sunt arondat unei parohii catolice care se
cheamă „Bunul păstor“.
A.R.: Urletul e o formă de existenţă.
E.V.P.: Tot ceea ce am scris şi voi scrie e felul meu de a
vorbi de unul singur, pentru că nu am curajul să vorbesc în public(uneori mă visez Jim Morrison la începutul carierei, cîntînd cu spatele la public), e felul meu
de a lupta împotriva clişeelor de genul cuvintele sunt
prea sărace pentru a exprima cea ce simţi. În naivitatea
mea provincială cred că rolul unui scriitor nu e acela de
a scoate cărţi, ci de a spune ceva în aşa fel încît oamenii să tresară şi să exclame: pfff, frate, exact asta simt şi
eu numai că nu ştiam cum s-o spun în cuvinte. Şi tot
în naivitatea mea provincială am învăţat să mă bucur
şi de cel mai mic semn de apreciere. Sunt un copil care
învaţă din răsputeri să urle în scris. Doar că pînă acum
nu mi-a prea ieşit. Dar există şi reversul medaliei, cum
se întîmplă tot mai des în cazul meu. Din dorinţa de a
învăţa să urli cît mai bine, te izolezi şi uiţi să vorbeşti.
Da, sunt un mare nevorbit, iar ca să exist trebuie să
urlu, chiar dacă aud numai eu, iar celorlaţi li se pare că
sunt un mim bun pentru aniversări.
HYPERION
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A.R.: Există o încercare repetată de a păstra lucrurile
neschimbate, oamenii neschimbaţi. Când eşti pregătit
să accepţi firescul vieţii, ce se întâmplă?
E.V.P.: Întotdeauna am spus că viaţa e un miracol fals dacă
n-are puţină demenţă. În 2004, după atentatele de la
metroul din Madrid, am fost în documentare jurnalistică într-un sat de lîngă Roman, de unde emigraseră două victime ale atentatelor de atunci. Pe drum
am luat şi un cameraman de la o televiziune centrală care nu ştia drumul
spre casa unei victime. Am ajuns acolo,
mi-am făcut documentarea, apoi cameramanul a rugat-o pe mama victimei să
meargă în casa mare, unde era sicriul,
şi să plângă puţin, pentru cîteva cadre.
Mama a început să plîngă la comandă,
să sărute sicriul, să-şi smulgă părul.
Apoi, după ce cameramanul şi-a terminat treaba, mama a întrebat: auziţi,
da ne dă Guvernul vreun ban despăgubire? După inundaţiile din 2008, fiind şi
asistent manager pentru o fundaţie care
construia case pentru sinistraţi, mergeam pe teren să văd cum decurg lucrările. Voluntarii munceau de mama focului, în timp ce sinistraţii se plîngeau ba
că sobele primite nu au horn, ba că au
primit de la ajutoare un computer stricat. Vreau să fiu înţeles corect: nu doresc
să jignesc pe nimeni. Dar mi-a luat mult
timp să înţeleg că asta e natura umană,
e firescul unor vieţi. Şi-atunci întreb:
voi aţi accepta acest firesc? Aţi încerca
să schimbaţi acest grotesc, fără să ţineţi
cont că şi grotescul e firesc?
A.R.: Eu nu mai vreau poezie, eu vreau penitenţă. Care e
legătura poeziei cu viaţa reală pentru tine?
E.V.P.: Eu cred că toată viaţa reală e o poezie uriaşă în
lanţ, o leapşă poetică, iar scrisul – penitenţa, canonul
pe care trebuie să-l duci pînă la capăt ca să te ierţi pentru că nu ai trăit cum ai vrut. De multe ori mă lupt cu
cei care spun despre mine că sunt poet, scriitor. Încerc
să le explic faptul că astfel de apelative mă fac să mă
simt vinovat faţă de cei care merită, într-adevăr, aceste
nume. În cei peste 10 ani în care am lucrat ca reporter
în presa locală de provincie, de cele mai multe ori mi-a
revenit sarcina ingrată de a merge la căpătîiul morţilor,
de a pune reportofonul în gura rudelor şi de a întreba,
într-un mod cît se poate de cretin: şi ce simţiţi? ce ne
puteţi spune despre cum era cînd trăia? La un moment
dat, am încercat să mă distanţez de stilul acesta de a face
presă, mă aşezam undeva în spatele sicrielor sau fiarelor contorsionate – cînd era vorba despre accidente – şi
ascultam, apoi încercam să umanizez articolele. Şi tocmai din cauza asta eram trimis tot mai des la tragedii.
Mă întorceam seara acasă şi intram direct în crîţma din
cartier, unde se aduna toată lumea bună a cartierului:
profesori, pompieri, poliţişti, lideri de sindicat, feciori
de biserică. Şi toţi mă întrebau: ce apare mîine în ziar?
Mă gîndeam la toţi morţii despre care am scris cu iniţiale, la toţi oamenii din comunicatele de presă ale poliţiei sau antifraudei, la toţi oamenii din spatele comunicatelor de presă şi mă simţeam vinovat pentru că, dincolo de cuvinte, nu există nimic, nu există ceva, nu ştiu,
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mesianic, care să te lase să pui degetul în rană, în suflet,
să te convingi că există umanitate. Scriindu-i, încercam
într-un fel să le fac dreptate. Şi tot ca jurnalist am participat la zeci de lansări de carte, a trebuit să scriu despre autori de care n-a auzit nimeni, să-i fac mai poetici decît poezia însăşi. Şi iar mă simt vinovat, pentru
că în multe oraşe de provincie, cultura se rezumă la
adularea clasicilor învăţaţi pe băncile şcoli şi lansări de
plachete ori cărţi plătite din buzunarul propriu, editate de tipografii mai
mult sau mai puţin obscure, cu invitaţi veniţi să umple sala în schimbul pişcoturilor de după. Poate şi din
cauza asta consider că volumul meu
de debut, fortral, e o penitenţă necesară. Unul din mottto-urile mele preferate e: cartea mea în plus, o pîine
în minus. Există în momentul de faţă
o frenezie a debuturilor, a publicării,
fără a se mai ţine cont de respectul,
de pietatea propriului act de creaţie.
Nu vreau să cad în patetic ori în dogmatism, dar am început să credem
tot mai mult că tot ceea ce scriem e
literatură, sau că dacă ne doare ceva
avem dreptul de a scrie. De aia mi-au
luat mai bine de 10 ani pînă mi-am
făcut curaj să public. Cam tot atît cît a
trecut de la ultima mea spovadă.
A.R.: Sunt făcuţi oamenii pentru
oameni? Ce e în afara acestui lanţ?
E.V.P.: Cred cu tărie că oamenii sunt
făcuţi pentru oameni, iar în afara
acestui lanţ se află cei însinguraţi-nu singuri-. Iar
pe-aici m-aş include şi pe mine. Numai că eu, dacă tot
sunt egoist şi vorbesc despre mine, sunt o specie mai
primitivă de însingurat. Sunt-cum să spun ca să nu pară
exagerare ori infatuare- un canibal senzorial. Mă hrănesc cu tot ceea ce simte altul, cu tot ceea ce visează,
cu tot ceea ce crede. Iar în perioadele cînd rămîn fără
oameni, mă autodevorez, mă hrănesc din amintirea lor
ca o lăcustă care-şi mănîncă propriile picioare.
A.R.: Experienţele neplăcute ale vieţii nu se duc spre iertare, ci spre uitare.
E.V.P.: Eu nu cred nici în iertare, nici în uitare. Nu cred că
oamenii iartă cu adevărat. Ei doar asimilează organic
ceea ce li se întîmplă, indiferent că e plăcut ori neplăcut, apoi transformă totul în rutină, cum organismul
transformă glucidele în energie. La fel, cred că uitarea
e o formă de obişnuinţă, ca un pacient care se obişnuieşte cu o amputaţie traumatică. Cred că, pentru a uita
ceva cu adevărat, ar trebui ca acel ceva să nu fi existat. Dacă mecanismul uitării ar funcţiona, ar fi trebuit
ca, în ziua în care l-am găsit pe tatăl meu la secţia Psihiatrie, în timp ce făceam un reportaj despre alcoolicii anonimi, ar fi trebuit să n-am habar cine e, pentru
că nu-l mai văzusem din copilărie şi, pînă atunci, trăisem bine mersi, fără să am vreo nevoie de-un tată. Şi,
totuşi, l-am recunoscut instantaneu, doar pe baza unor
amintiri fade de pe vremea cînd eram copil. Aducerile
aminte sunt ca durerea membrului fantomă: îţi aduc
aminte că-ţi lipseşte ceva.
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Scriitorul
- destin şi opţiune -

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

DANIEL CORBU

„Voi spune tot timpul că mi-i dat să cred în
poezie nu ca într-o profesiune, ci ca într-un
miracol. Un miracol care ţi-e dat sau nu. De
cele mai multe ori poezia ne scrie şi nu noi
scriem poezie.“
Anchetele revistei
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A

1. Asemenea grecilor de altădată, mi se-ntâmplă să cred
în destin. Îmi sunt născut la Târgu Neamţ, dar casa
copilăriei e la Vânătorii de Neamţ, în dreptul Cetăţii
Neamţului, la câţiva metri de Ozana, devenită celebră prin pana lui Creangă, cel mai testicular prozator din literatura română. Devenită chiar un Iordan
al literaturii noastre. Acolo, în umbra Cetăţii Neamţului, bălăcit toată copilăria prin ştioalnele Ozanei, pe la zece ani realizam că mă aflu între puncte
fierbinţi ale culturii noastre: la Mănăstirea Neamţ
scria Mihail Sadoveanu (pe care l-am văzut în 1960,
la inaugurarea Căminului Cultural din Vânătorii de Neamţ, ce-i poartă numele), că la o azvârlitură de băţ de casa noastră, la Humuleşti, s-a născut Creangă, iar mai târziu aveam să aflu că doar la
10 km, la Ghindăoani, s-a născut Vasile Conta, junimist ieşenizat, rămas până azi, prin teoria ondulaţiunilor, cel mai original filosof al nostru. Ce rol a jucat
destinul, întrebi dumneata, iar eu pot să mă-ntreb ce
rol am jucat eu în mîinile destinului. Pentru că desHYPERION
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pre destin e vorba, nu despre opţiune, de care poţi să
uzezi la market sau la alegerea mujloacelor de transport. Consider poezia nu doar un simplu exorcism,
ci o punere în legătură cu miracolul fiinţei, cu înalta
rostire. Dar lucrurile vin în cazul unui poet adevărat,
aşa cum îmi place să spun, dintr-un blestem, un blestem în sensul crud, iniţial, grecesc al cuvîntului, un
blestem diriguitor de destin. Altfel nu-mi pot explica
de ce pe la cinci ani şi jumătate, pe prundul Ozanei
în ştioalnele căreia m-am bălăcit toată copilăria, am
început să gînguresc poezii, să iubesc rimele şi să-mi
întăresc credinţa în cuvîntul civilizator.
2. Momentul debutului, aşa cum îi spui, dragă Petruţ
Pârvescu, a fost într-o vară pe cînd aveam vreo cinci
ani şi jumătate.. Din pragul casei copilăriei până la
Ozana (firul apei) aveam vreo 60 de metri, prin grădina noastră. Aş putea spune fără urmă de jenă că
în copilărie cel mai bun prieten mi-a fost Ozana.
Era prietenoasă şi miraculoasă. Aici am scris prima
poezie. Desigur, direct pe creier. Plouase mult, vreo
trei zile, şi Ozana era tulbure, nervoasă, ducea cu ea
cioate, jnepeni, ierburi, scânduri din garduri, coteţe.
De pe înaltul mal din dreapta am văzut un cal şi un
călăreţ cu o găleată în mână căutând loc prielnic de
trecut dinspre muntele Cetăţii la malul unde stăteam. Atunci mi-a fulgerat un gând, considerat de
mine cu valoare de poezie, pentru că l-am contabilizat ani în şir şi nu l-am spus nimănui: „A venit
Ozana mare/ Şi-am văzut unul călare/ Şi în mână
cu-o căldare“. După fulgerarea asta au venit altele
şi altele, multe poveşti auzite şi rimate de mine au
umplut caiete întregi. Dar totul rămânea o taină, un
secret de nezdruncinat. Mama Cassandra, despre
care voi spune mereu că a fost o sfântă şi o farmazoană mă vedea citind, încerca a-mi stinge lampa
după miezul nopţii, dar n-a ştiut multă vreme că
scriu poezii. Eram un copil prizărit, fragil, costeliv
(dacă m-aş fi născut în Sparta m-ar fi aruncat în prăpastie!) şi mama se arăta îngrijorată de întârzierile
mele la seculara de-acum bibliotecă a satului, fondată cu 5000 de volume de arhimandritul Chiriac
Neculau prin 1895 şi de bolnăvicioasa mea apropiere
de bătrânii povestitori ai ţinutului, între care moş
Dumitru Blaga, bădia Gheorghe Ţîrlii, moş Costică
Almăşanu sau bădia Ion Tulan.
3. Mai întîi debuturile în reviste: în Amfiteatru, 1974,
sub girul poetei Constanţa Buzea, în România literară, 1979, prin girul criticului Laurenţiu Ulici, în
Tribuna de D.R. Popescu, în Luceafărul, girat de
Cezar Ivănescu. Prima carte, Intrarea în scenă,
depusă la un concurs de debut al editurii „Albatros“, a apărut, ciuntită, cu multe cuvinte prohibite
îndepărtate din texte (înger, biserică, biblie, disperare etc.) abia în 1984. Dar aşa ciuntită, mutilată, cu
doar o treime din textele cuprinsului original, s-a
bucurat în scurt timp şi în toate revistele din ţară de
peste patruzeci de cronici.
4. Mai întâi am făcut tot ce se poate face să-mi apropii
prin lecturi marii scriitori, ai ţării şi ai lumii, pe urmă
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să mi-i îndepărtez, să mi-i aşez pe piedestalele lor
pentru a nu-mi încurca drumul. Acum ştiu că hotărârea unui tânăr de a porni pe un drum cu mii de
cunoscute cum este cel al Poeziei vine din credinţa
că va reuşi să egaleze pe Eminescu, Göethe, Rilke.
Cît se poate de normal. La asta se adaugă ideea aparent infatuată că tot ceea ce va face poate schimba
sau salva lumea. Pe de altă parte, pentru un tânăr
poet influenţele sunt scuzabile, mai târziu dacă seamănă cu alţii e un dezastru. O ratare. Nu de talent
sau veleităţi este vorba, de talente lumea e plină.
Talentele sunt fragile şi nesigure. Totul e să devii o
natură. Atunci nu mai poţi confunda jocurile înşelătoare ale gloriei cu bucuria fiinţială de a te simţi unic.
Plecat de-acasă, din ţinutul Neamţului, am cunoscut scriitori, pictori, cîntăreţi. Au fost multe întîlniri providenţiale, dacă mă gîndesc la marele pictor
Vasile Chinschi (botoşănean bucureştenizat, care
m-a şi găzduit o vreme), Constantin Piliuţă (unul din
stîlpii boemei bucureştene), Petre Ţuţea sau Sabin
Bălaşa. Ca student la Facultatea de filologie bucureşteană am cunoscut pe aproape toţi poeţii generaţiei 60, pe Ioan Alexandru, Ana Blandiana, Ion Gheorghe, Petre Stoica, Marin Sorescu, Grigore Hagiu,
Adrian Păunescu, Cezar Baltag. Cu mult prea popularul Nichita Stănescu, cel cunoscut prin Traian T.
Coşovei şi Elena Ştefoi, am şi băut cîteva vodci. Să
adaug apoi majestuoşii poeţi moldavi, cu care am
devenit prieten, Ioanid Romanescu, Mihai Ursachi,
Adi Cusin, Grigore Vieru, Cezar Ivănescu. Pe urmă,
criticii Eugen Simion, Al. Piru, Nicolae Manolescu (mi-au fost şi profesori la Filologia bucureşteană), Gheorghe Grigurcu, Marin Mincu. Păstrez
mai multe scrisori de la Constantin Noica, N. Steinhardt, Emil Cioran, Octavian Paler, de la poetul
portughez Egito Gonçalves, poetul grec, premiant
Nobel, Odysseas Elytis, cu care am corespondat şi
înainte de 1989. Întotdeauna m-au emoţionat mîinile întinse prieteneşte, solidaritatea sinceră, neviclenită. În timp am constatat că nimic nu e mai toxic
decît o falsă prietenie. Din generaţia mea corespondam asuduu cu Dan David, Liviu Ioan Stoiciu, Aurel
Dumitraşcu (păstrez de la el peste patru sute de scrisori), Lucian Vasiliu, George Vulturescu. Şi acum,
pe vremea detractorilor în floare (nici Eminescu nu
a scăpat de înjurăturile unor limbrici literari contemporani!) eu nu contenesc să onorez aceste spirite, majoritatea plecate prin agorele cereşti, să-i
editez, să-i păstrez în actualitate, adică. Cît despre
evenimente cu prieteni, cîteva cuvinte doar despre
Colocviile Naţionale de Poezie de la Târgu Neamţ. În
1983, la terminarea Facultăţii de filologie din Bucureşti, mi-am ales ca temă pentru lucrarea de diplomă
„Generaţia poetică 80 în literatura română“ (coordonator Nicolae Manolescu), adică am preferat să scriu
despre prieteni. Mi-a venit atunci ideea de a aduna
toţi poeţii buni, autentici ai generaţiei 80 la Târgu
Neamţ, unde mi se dăduse un post, par hazard, de
instructor de teatru şi poezie la Casa de cultură.
Acest proiect mi s-a împlinit repede, în 1984, prin
Colocviile Naţionale de Poezie de la Târgu Neamţ,
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din care s-au ţinut zece ediţii. Un proiect cultural
pe cate l-am impus cu mare greutate, o ediţie (cea
din 1988) fiind chiar interzisă de paznicii ideologiei comuniste de atunci. Îmi place să cred că aceste
colocvii au însemnat destul de mult pentru o generaţie aflată în faza solidarizării. Eram foarte tineri.
Până la revoluţie, an de an, au trecut pe la Tg. Neamţ,
pentru spovedanii întru frumos şi bine şi pentru
agheazmă de Ozana, Matei Vişniec, Florin Iaru, L.
I. Stoiciu, G. Vulturescu, N. Danilov, Ion Mureşan,
Aurel Dumitraşcu, Dan David, Lucian Vasiliu, Alexandru Muşina, C. Hrehor, Elena Ştefoi, Dumitru
Păcuraru, Cassian Maria Spiridon, Gellu Dorian,
Magda Cârneci, Dinu Flămând, Elena Ştefoi, Cristian Moraru, Ion Zubaşcu, Al. Pintescu, Liviu Antonesei, Călin Vlasie, Gh. Izbăşescu, Mariana Marin
etc. etc. Dintre teoreticieni am invitat pe Laurenţiu
Ulici, Mircea Martin şi Marin Mincu. Era perioada
solidarizării tinerei generaţii ’80, iar la Tg. Neamţ,
nod cultural binecuvântat, s-au citit poeme dure,
subversive poeme, refuzate oricând de cenzură, au
fost rostite discursuri libere despre condiţia scriitorului şi despre o altfel de angajare decât cea impusă
de ideologia comunistă. Deseori sunt întrebat dacă
am vreun amestec în botezul „Şcoala de poezie de
la Neamţ?“ făcut grupării portice de la Neamţ. Răspunsul e că n-am nici un amestec, nici un merit!
Criticul literar Laurenţiu Ulici a scris primul despre „şcoala de poezie de la Tg. Neamţ“. Eu reuşisem
să adun la Casa de Cultură a acestui târg cu douăzeci şi două de mii de locuitori după alipirea Humuleştiului, un grup de poeţi tineri şi originali: Nicolae Sava, Aurel Dumitraşcu, Adrian Alui Gheorghe,
George Calcan, Gh. Simion. La acest nucleu (Cristian Livescu îl numea enclavă) s-au alăturat după
aceea Radu Florescu şi Vasile Baghiu. Se citea, se
suporta critica, dar mai ales discutam cărţile citite.
Noul roman francez era fumat, dar veniseră cu tot
spectacolul în proză, cu o tratare originală a fantasticului, sud americanii: Roa Bastos, Marquez, Llossa,
Ernesto Sabato, Borges etc. Ironizam şi noi sintagma
„şcoala de poezie“, preluată de mai toată critica literară. Acolo noi eram profesorii, noi practicanţii. Fiecare cu talentul său, cu originalitatea, cu modelele
sale. Dacă eu aveam de modele în poezie pe Catullus, Rilke şi Elytis, Aurel Dumitraşcu avea pe Ezra
Pound, Kavafis şi Mazilescu, iar Nicolae Sava pe
Trakl şi Brodsky. Toate cărţile bune aveau circulaţie
între noi. Le urmăream şi ne urmăreau ca umbra.
De la Tg. Neamţ la Borca (unde locuia Aurel Dumitraşcu), de la Borca la P. Neamţ (unde locuia Adrian
Alui Gheorghe). Scriam scrisori. Peste douăzeci pe
săptămână. Acum, la moartea lui Paler, de exemplu,
am găsit peste treizeci de scrisori de la Domnia Sa.
De la Aurel Dumitraşcu, care locuia la Borca, la doar
50 km de Tg. Neamţ, deţin peste patru sute.
5. Scriitorul a fost marginalizat la maxim, în toată
lumea, în ultima sută de ani. Dacă încercăm comparaţia poetului de azi cu poetul de acum trei mii de
ani (care era şamanul, sacerdotul, sfătuitorul regilor
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şi împăraţilor) nimerim într-un regretabil hazard.
Într-o epocă a pozitivismului total, a crede în forţa
cuvîntului civilizator, în frumuseţea salvatoare, e un
pericol. Si n-o face decît blestemaţii.
6. Cu un număr infim de cititori, deseori ignorată.
7. Voi spune tot timpul că mi-i dat să cred în poezie
nu ca într-o profesiune, ci ca într-un miracol. Un
miracol care ţi-e dat sau nu. De cele mai multe ori
poezia ne scrie şi nu noi scriem poezie. Ca locuitor
al acestei emoţii şi ca unul dintre locuitorii ţinutului care mai crede în inspiraţie (oare a scrie poezie
fără inspiraţie, doar cu mijloacele ingineriei textuale, nu e o lipsă de bun simţ?), vă pot spune că poezia vine şi pleacă fulgerător. Te lasă de multe ori deznădăjduit şi cu mâinile goale. S-o opreşti, imposibil.
E ca şi cum ai încerca să păstrezi cu tot dinadinsul
mireasma florii în pumn. Dar nu cunosc întâlniri
mai înalte, mai disperate, mai brutale şi mai serafice decât cele cu Poezia. Prin urmare, înainte de a
te lăsa devastat, curtezi duhul poeziei (prin lecturi,
visare liberă, eu aproape întotdeauna prin muzică),
iar apropierea ei o simţi ca pe apropierea unei femei
cu halou. Cărţi? În curînd FERESTRELE OARBE, o
carte care adună poemele scrise în jertfelnica perioadă din urmă, CĂRUŢA MUZICALĂ ŞI ALTE
POVESTIRI şi, neapărat, MARTORII ORBI, mult
aşteptatul de către prieteni roman al boemei.

Daniel CORBU

EVANGHELIA
DUPĂ CORBU

Nu ştiu cui va folosi cântecul ăsta
bătrân şi virgin
aceste versete cu zornet pământesc
sărutate de cenuşa atâtor trecute disperări.
Dar cum orice sunet roade din clopot
tot aşa întrebările din inima celui singur
până se topeşte încet
şi pe când borţoasa absenţă pe nesimţite naşte
o nouă absenţă la fel de perversă
mi-i dat să rămân cu strigătul întreg şi neauzit
Doamne
am vizitat site-ul cu tine pe Internet
facerea Lumii şi facerea Edenului a şasea zi
ce interesant primul om şi prima lui umbră
sodomele şi gomorele
jertfirea mielului sfânt
primii zimţi ai conştiinţei de sine a lumii
micile şi marile teofanii exodul proorocilor
har şi metanoia pe podelele templelor tale.
Am vizitat site-ul cu tine Doamne
dar nici un răspuns la vechile-ntrebări
e-atâta noapte în noi şi-atâta lumină în
paraclise!
HYPERION
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Cu mâinile întinse spre tine Doamne
doar ca să mă-ntâlnesc şi
să-mi pipăi sinele ca pe-un sâmbure
de migdală.
La ce bun să mai scriem un cântec pentru
desăvârşirea fiinţei, puah!
Nu pot să nu le spun:
Don Cevedo Dimitri şi Don Alvaro
laptopul se poartă cu grijă ca gloria
ca iubirea de sine
şi cu mai multă demnitate se înaintează-n
deşert!
Dar (dacă am eludat martorii)
ce căutaţi voi pe scările viscerale
ale acestui poem ca un înfricoşător
aşteptând menuetul?
Acum pot să întreb:
ce să fac Doamne cu mitologia lui Homer
cu esenienii religia budistă sau cu aramiştii
zenonoiştii robobostiştii şi ale lui Zamolxe credinţe
cu argonauţii desăvârşirii
ce să fac Doamne?
Nu simţi cum nimicul ăsta din noi se-agită
şi gâfâie până la orgasm
iar paradisurile scrâşnesc iluzorii
în timp ce salutăm prima naştere din nimic?
Ce zici Don Alvaro?
Ce zic, ce zic?! Lasă eternul dacă
pâinea-i pe masă
şi o karma visează la tine
(toţi cei care conservă istorii o sfârşesc prost)
lasă-te scufundat în heleşteul uitării
decât foaia plină de litere
mai bine o plajă goală legată strâns
de ombilicul mării
undeva în Dobrogea sau California
la Miami sau Taramira
***
Altădată liniile din palmă încropeau un destin
Dar eu de-atâta timp nu mai aştept pe nimeni
din pustiu
nici un prooroc care să facă ceva cu
groapa asta îngustă din mine.
Doamne numai tu poţi veni
dinspre stele înspre alge
dinspre ceruri spre noroi
să iei aminte la robul tău cel înveşmântat
în carcasa de pământ dospit
cu acelaşi gust al lepădării de sine în gură
rătăcitor prin sălile de aşteptare ale istoriei
printre matroane seminarişti cu gulere scrobite
poeţi nesinucişi la timp perorând despre vid
şi nesupunere
călugări budişti mirosind a pizza hut
şi-a creveţi prăjiţi în ulei de măslin
târfuliţe râvnind sexul elicoidal al argonauţilor
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chiar acum o sfântă fără nume cade din
Sfânta Scriptură direct în acest poem
despre mine
în care întunericul vine la oră fixă
dar Apocalipsa mai întârzie cu o mie de ani.
***
Oare a face lumea nu e mai puţin decât a o înţelege?
Aşa începe apocalipsa de fiecare zi:
cei şapte îngeri vestitori îşi aruncă trâmbiţele în râu
nu le auzi respiraţia nu vezi decât
cerul orb agitându-se
faptele apostolilor plutesc pe ape într-o ediţie
revăzută şi adăugită
Dumnezeu e mort – spune Nietzsche
e doar obosit – spun eu – şi câteodată amnezic.
Don Cevedo zice:
La început a fost marele Cuvânt
care s-a fărâmiţat în mii şi mii
de cuvinte pipernicite şi purtătoare de pagubă.
Şi aşa cum nu există dragoste fără milă
cine gustă azi din azima cerului
îşi are privirea surpată de lacrimi.
Dacă sunt cel ce nu sunt
pot să ating virginalele aurore
cu un fir de tămâie în mâna dreaptă
şi să întreb pe unde umblă arpentorul destinului
deşi Don Alvaro îmi arată Sfântul Cvartet din
învechitele cărţi:
Înţelepciunea Iubirea Speranţa şi Credinţa
iară eu:
pulvis et umbra sumus
cinis et umbra…
nihil homini certum est!
O. lady, lady, prestidigitaţia ta îmi întrece visarea
şi pământeasca singurătate acum e linişte
în pântecul tău
iar unii şoptesc sfânta fecioară schimbă Palmolive cu
Elsève pentru fericirea părului personal
sfânta fecioară înalţă zmeiele tremurătoarei credinţe
în rochii chimono şi coafură Iulius Fuch
toţi stau în aşteptare până înfloresc
porţile împărăteşti
iar eu din nou spun:
trece totul în contul meu Doamne
cine ştie dacă vei deschide această singurătate
ca o cutie neagră ticsită de rugă
(oare a face lumea nu e mai puţin decât
a o înţelege?)
lasă-mă cu acelaşi gust al lepădării de sine
în gură
şi pe cât am aşteptat încă mai aştept să cazi
din carul mare între spinii întrebărilor mele
sau din ursa mică sub formă de pulbere
pe creştet aici în dormitorul comun al
acestei lumi
unde probăm ritualul sălbatic de îmblânzire a spaimei
şi catharsisul şi izbăvirea păcatului ce va să vină.
Pe urmă franjurii liniştii
pe urmă Atoatestăpânitorul Nimic.
Iaşi, 2014

Anchetele revistei
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în nacelă

D

I.
deasupra ta, pe capul tău stă acelaşi om de hîrtie, de pămînt
eşti tu, eşti ancora lui,
el e uşor, un puf, un zmeu ce flutură
sus nepăsător, tot mai sus
în aerul turbionar, rece, răscolitor,
pe catalige te înalţi alergi după el cu capul pe spate cu
plămînii plini de aerul tare
de miresmele vii sau moarte ce nu ştii de unde vin
şi unde se duc,
intră în sîngele tău gîlgîind în bulboane adînci,
în inima pe care o ştii că-i acolo
fără să o vezi însă vreodată,
un paznic de far ce arde tăcut în carnea trupului tău
un dumnezeu mic, mic îngropat pe veci de viu în tine
ce îţi umflă încă venele tîmplei dimineaţa
şi îţi dezleagă limba în care taci sau vorbeşti
mai mult singur cîteodată în aşternutul iubitei
deseori „o floare de titan pe un loc mort“ ori cenuşa
în scrumieră, dar tu te-ai fost lăsat de fumat demult,
vinul sec singur singurătatea însăşi pe care o deguşti
iubita tînără nu adoarme niciodată în prezenţa ta
nici creierul înaintea unui nou paradox „ploaia în sus
umflînd norii“ în timp ce grăbeşti pasul
chiar în faţa ta e o bunicuţă de vată
cu creştetul alb imponderabilă ca un val de abur
acum în acest sf îrşit de ianuarie un ţipăt moale
un pumn în apă
un spin în aerul serii
o unghie în carnea lăptoasă a unui nou născut
un scuipat hindus, o declaraţie de dragoste
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între infanţi,
pielea uşor iluminată de shiva
ca un manuscris încă nedescifrat de neofiţi.
II.
te văd iarăşi sus în nacelă cum urci
direct din gura mea în fiecare dimineaţă
şi nu te mai întorci niciodată pe dîmbul verde
de pămînt nou-nouţ pe care stau singur
aşteptîndu-te.
te aştept cu spatele sau cu faţa, într-o parte sau în genunchi
alergînd tîrîş prin mărăcini printre consoanele şuierătoare
ce îţi înţeapă auzul moale prins în placenta unei limbi
mult mai mari degetele mioape au învăţat să o vorbească
însă încet
precum ai duce la ochi orice, tot pămîntul
cu lumina lunii cu tot.
III.
fiecare ascunde în fond ceva în sîngele său
o piramidă tulbure cu vîrful îngropat
ori transparentă înveşmîntînd o grămăjoară albă de oase.
ceva ce-ţi iese în cele din urmă pe piele
ca o cerneală simpatică,
pe degetul mare, arătător, mijlociu, inelar, pe palma
deschisă, pe pagina cărţii
necitite încă nici măcar de cel care o scrie întîi fără sunete,
fără litere, fără silabe, un chaos
e doar acolo un abur pe gură
un scuipat în noroiul
alb de hîrtie.
IV.
o, dar raiul genunchilor tăi albi ascunşi
sub pînza subţire a rochiei
nu mai lipseşte decît un guguştiuc ce s-a înecat
singur înghiţindu-şi propriul său nume.
acum e seară uşa casei se-nchide singură
iar geamul se-nfundă cu întuneric
cauţi o cheie albă
o ceaţă la coborîrea în depresiune.
V.
tu ai inimă tu
ai sînge verde
în trup
precum norii primăvara
tu ai unghii ascuţite
precum zeii incestuoşi
tu ai gura închisă
nu spui nimic
tu nu spui niciodată nimic
tu exişti.
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Ioana DIACONESCU

C

MILA

Când mă voi îmbolnăvi mai tare
Am să aud raza clipind
Pe lumina feţei mele
Pe ochii care nu se vor
Deschişi până la orbire
Am să ascult înserarea cum izbeşte
În uşa îngustă şi de aur
Peste ferestre am să văd
Aripa văzduhului
Bătând spre mine
Fără s-o aud
Dar voi nu veţi şti
Iubiţii mei nimic din toate acestea
Eu le-am visat doar iar timpul
Îmi pune batista muiată-n narcotic pe gură
Să nu vorbesc
Şi apoi să nu văd
Să nu aud
Execuţia să fie blândă
Cu atât mai atroce
Cu cât mila

WUNDERKIND
Adormire
Somn aşezat pe somn
Pe noapte
Pe întrunericul
Licărind Lumini
Înaripatele
Mă ridică
Sunt un fulg în timp ce dorm
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Fără somn
Mă poartă pe aripi
Transparenţa
O stare ce se insinuează
În materia cărnii mele
A pământului
Ca o cruce cu care am purtat
Viaţa mea mai grea
Decât pământul

MAREA
DE RECIFE

Şi aşa ai să te pierzi
O să te găsească
Te aruncaseră pe fundul mării
Dimineaţă
Ai deschis ochii în apă
Şi ai văzut ce nu credeai
Cristalul
Săbiile luminii trecându-ţi prin piept
Fără urme de sânge
Pănă la urmă
Căderea părea nesfărşită
Până ce ai atins nisipul
Aur în părul tău despletit de alge
(Aveau gust de mirt
Şi miros de ambră neşlefuită)
Deschisese gura monstrul marin
Un uriaş smarald
Pe care mi-l întindea soarta atunci
Cînd nu mai puteam cuvânta de uimirea
Frumuseţii ce mi se arăta
În marea de sub mare
Despre care v-am mai vorbit
Si care nu m-ar fi lăsat la mal
Odată cu valurile
Fiindcă valuri nu avea
Ci doar recife
Corali şi alte minuni
Împovărătoare
Şi nu mă mai recunoşteau
Uitaţi-mă
Nu mă mai căutaţi
Printre colţii fiarelor
Când o să mă ridic
Din marea de sub mare
N-o să mă recunosc nici eu
În cereasca
Pe care rămăsesem cândva
Şi de pe care
Acum puteam zbura
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Şi dacă totul se transformă
unde rămâne, în ce se preschimbă
iubirea limpezită a celor duşi?
pesemne, doar tremurul, palpitul ei
mai ţin lumea asta în cumpănă.
la ce ajută însă să ştii, dacă nu poţi schimba
nimic, precum teama multora de un răgaz?
când privirea se preschimbă în vedere
totul înlesneşte oprirea

Andrei ZANCA

Te întrebi cum e cu putinţă
şi-ntre timp ei inundă inima cu teama
ce răsfiră-n minte o ură răcită-n convingeri:
de-ar fi unul deplin limpezit
i-ar mai putea oare dăuna cineva?
şi-mi aduc aminte
de câte ori se oprea timpul
pe vremea când nu eram nici morţi nici vii.
însă frumuseţea e mereu nada nevăzutului
şi mă mistui în acest gol ca privighetoarea
în cântul ei, merg
de parcă m-aş furişa adâncindu-mă
necontenit / sorbit de pădure în
liniştea definită de-un foşnet.
fiecare pas, o punte peste gol.
Timpul pare a fi un atribut al beznei
în care ignoranţa îşi aşează graniţele
ca pe nişte reclame luminoase.

ca plânsul acela nebănuit la mulţi, un plâns
tăcut într-o odaie pustie înfiripând
pe nesimţite o transfigurare.
însă ea nu mă poate auzi, murmurând
cu o anume înfiorare în glas: „într-adevăr,
‚nu se poate scrie pentru robi’, oare
de aceea să fie tot mai puţini cititori?“
şi se uită la mine uimită, uşor stânjenită.
… şi clipa morţii, mă gândesc, ce răgaz
definitiv, ce mai răgaz teribil această
clipă a confruntării inevitabile cu sine…
însă tac. tac şi mă uit lung
la cărarea ce se pierde între ramuri.
Cu cât mă tretrăgeam cândva
cu atât mai mult mă deschideam.
credeam că urc, ca mai târziu să văd:
nici urcam, nici coboram, mă roteam
în jurul unei clipe de graţie
ce irumpe în abandon ca dar.

bătrânii vorbeau mereu de firul vieţii.
nu atât scurt, cât mai ales atât de
firav, eu mă găsesc acolo

lumea răspunde la ceea ce suntem.
cum însumi aş reveni doar, şi numai
spre a însoţi reîntoarcerea arborilor.

unde sfârşesc explicaţiile
şi începe aflarea de sine.

încredinţare, însă deplină

atâta nevoie am avut şi mai am de noi
deşi n-am plecat nici inima nici capul.
şi n-am aparţinut nimănui, limpezimea
transcende timpul, până şi glasul
sună altfel în contopirea lui cu o voce
adâncă, unde degetele trecutului se mistuie
în anticamera păcii – gratitudinea.
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încredere
şi e clipa când concentrarea
e atotrăspândire. prezenţă.
şi totuşi uitare de sine.
pierdere-n nezărit.
rămân aşadar în uimire:
e întrebare şi răspuns.
comunicare stinsă-n comuniune.
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din Arta Războivlvi

XVII
o coloană de soldaţi
mărşăluind în relativă ordine
spre nord spre sud
spre est spre vest
adică înainte
bătăliile se pierd şi se cîştigă
războaiele de-asemenea
Roma semper vincit
nici un triumf nu e de aşteptat
cu toate-acestea
(gîndeşti cam mult pentru-un soldat
mai bine-ai grijă să ţii pasul)
e-n firea lucrurilor să-ţi ucizi
cei mai capabili generali
şi apoi e-o zi la fel de bună ca şi alta
pentru-a muri şi-a ne acoperi de glorie
sau doar pentru-a muri
aşa se scrie-o pagină din cartea de istorie
(versiunea online va fi disponibilă
atunci cînd va exista cerere din partea
publicului)

XVIII
barbarii locului acum sînt paşnici
cohortele s-au reîntors victorioase
procuratorul în mărinimia sa
ne dă şi jocuri – cîţiva nefericiţi
dintre rebelii prinşi
au să ne delecteze eroic în arenă
să nu uităm de desfătări alese
avem şi un concurs de poezie
oaspeţi aduşi cu multă cheltuială:
Kokalarides aedul care îşi încoardă
lira ca Apollo
& muşchii precum
Hercule
ce a venit la noi în urbe
spre-a se-nfrunta cu bardul Meltenix
pariurile deja au urcat la cer
(eheu sugaces Postume Postume labuntur anni)
putem avea surprize totuşi căci de-asemenea
de faţă sînt poeţii Labagistes şi cu Labatristes
la urma urmei cum spuneam
barbari nu sîntem ci în rînd
cu orice capitală a culturii
din imperiu
XIX
într-o zi o să îţi bată la uşă un soldat
nu contează dacă ai citit asta într-o carte
ai visat-o sau ţi-a spus-o un cerşetor
cu privirea dusă
după ce i-ai dat o monedă
nu contează dacă îţi spune hai cu mine
sau ţi-am adus ştiri despre ştii tu cine
sau am venit
să te ucid
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nu contează că vine o zi cînd
meritele reale sau cîştigate prin ingenium
îţi vor fi puse la îndoială
o să te întorci
cu faţa spre apus spre zid
să plîngi
nu contează
XX
aici vei învăţa să ucizi de-asemenea pe cît se poate
să nu te laşi ucis
la asta n-are rost să cugeţi
prima dată doare
ca rana proaspăt cusută
un pic de vin poate-o mai amorţeşte
lebădă taur ploaie de aur
ei sînt inamicii poporului
(şi ai senatului – ceea ce e totuna)
şi uneori sînt printre noi
o să le scriem HOSTES POPULI pe poartă
lebădă taur ploaie de aur
nu eşti gladiator ci un om liber civis
şi moartea ta de glorie-o să-i umple pe ai tăi
dar ne vom mai vedea noi poţi fi sigur
XXI
mane matutinus rusticus cum filio
ad macellum properant
un’te duci ţăranule
la măcel merg domine
şi ce vezi ţăranule
o cîmpie domine
aş prefera să zici centurion
dar tu arăţi a evocatus
şi cred că ştii atîta lucru
et filio iste tuus
învaţă sau moare
alături de mine dar unde sîntem noi acuma
Campi Catalaunici se cheamă locul
aşa acum repetă după mine
pro Deo amur et pro christian poblo
et nostro commun salvament
XXII
eram mai mulţi amici în seara-aceea la băute
liberţi fete uşoare şi un june îndoielnic
ce cumpăra zicea el de-ale gurii pentru noi
pentru armată vorbeam de adversa fortuna
pe coaiele lui Hercule o cupă de vin
o-aruncare de zar
cel ce pierdea stătea
al doilea schimb de pază
oricum la miezul nopţii sîntem înapoi în castru
că poate ne atacă mîine sau în două zile
mai bun e un război civil măcar te baţi cu-ai tăi
nu cu barbarii îi înţelegi ce spun cînd îi ucizi
iar dintre cetăţeni îi ştii deja pe trădători
(deja unul sau doi dintre ai noştri-au dispărut
au dezertat au fost ucişi sau cine ştie)
sîngele pentru Roma l-am vărsat deja
ne-am mai rămas doar lacrimile
dar dacă zeii ne-au supus unei damnatio memoriae?
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Vasile IFTIME

Vai de ea
primăvară

1.
Vin ploile
sufletul meu fură cuvinte
apoi le ascunde
printre cearşafuri
la noapte
poveşti
cu păsări albe
adunând cuiburi
deasupra norilor
visele tale
vin ploile
sub streaşina casei
sufletul meu lichid
udă buzele frunzei de brusture
dragostea
lumina ochilor închişi
ai mormintelor
în ziua a opta
pământ jilav
amintind despre noi
stratul
gata de rod
sub o cruce
vin ploile
fiecare se ascunde
în fiecare
cizmele acestea de gumă
încap cu tot cu inimă
iubito
îmbracă-mă
pielea mea impermeabilă
este precum o valiză
adusă de mare
în ea
respiră corabia
de unde nevoia aceasta
de spaţiu închis
(mă întrebi)
acum când rândunele
dorm pe funia de rufe
cât alb de-a stânga
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2.
Plouă
pânze de in aruncate
peste oraş
cămăşi nenuntite
destrămate
în vârfuri de plopi
mâine vom fi apă de râu
într-o cascadă
îmbrăţişarea
precum un foc
cresc livezi înflorite
pe vatră
cenuşa
câmpie întinsă
nu-ţi fie frică
(se doare
doar acolo unde
visele se lipesc
pe lumina ochilor)
o rană în cer
tot una
cu o rană în stâncă
o rană în stâncă
ne adună
într-un fir de nisip
inima
se visează cetate
plouă
peste oraşul cu becuri sparte
în şir indian
melcii urcă spre cer
draga mea
te rog
cu un foarfece
eliberează-mă din acest poem
dimineaţa te voi aştepta
într-un şotron
deasupra mării
3.
Noaptea
umbrele se ascund
sub tencuiala pereţilor
în cărămidă
primăvara
visele
aleargă desculţ
este vreme de secetă
povestea cuptoarelor încinse
sufocă intenţii
inima
oală de lut
făcută ţăndări
sub grindă
piatra
striveşte stelele
din temelie

curge nisip
spre cer
muguri se întâmplă
doar când buzele arse
sărută
streaşina casei
vin ploile
nori
peste Cetăţuia
plutoane de sfinţi
pieptănând bărbile
în icoană
peste morminte
râmele
bătătoresc cărări
semnul unui an plin de rod
spun bătrânii
tata
seamănă
o sămânţă sub tocul uşii
iubito
eu spun
sa punem borduri
în jurul sufletelor
4.
Vai de ea primăvară
la amanet
se vând clopote
cu miros de ploaie
la abator
se vând oase
ce sună a clopot
cine mă doare
mă minte
cine mă minte
mă naşte
cu strigătul mamei
s-a deschis cerul
tu îngropi de vie o ramură
eu dizolv soarele
între buricele degetelor
moartea
sferă portocalie
adormită
în fiece frunză
vai de ea primăvară
la început
zăpada se exfoliază
în cimitire
mai apoi
totul este ciclic
într-un verde ce curge
din lemnul crucii
căutarea
un fel de stea ascunsă
sub fosforul unui chibrit
dorinţa mea
să te găsesc
după cum îţi cresc rădăcinile
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acolada

în zenit e
începutul
pe timpanul iubitei stau cuvintele spuse încă
sau niciodată încercuind
cu un compas cu pas fix
cuvintele leagă
şi dezleagă sufletul
libertatea cuvintelor
are întotdeauna un preţ
fericirea e o stare disjunsă
prin simetria sufletului
liberă vremea cât cuvintele
trăiesc dar nu sunt spuse fiinţa
mereu într-o stare
perfectibilă
rămâne veşnic imperfectă
nadir

afrodita

prin cremene vântul irupe şi
ea e frumoasă
spre trupul ei alb freamată seve
ce par lumină străbate
un cântec din umbra purtată
se-anunţă venirea prinţesei
cu paşii sincron
subţire
călcând cu parfum printre flori
melismatic

croieşte din tulpini şi petale
curcubeul cu mii de culori
acum
cântă şi în cântec râde albastru
cerul cristal
eliptic contemplă mici piruete
în rochia iluzorie de bal ancerstral
mult
prea firavă să calce pământul
şi mult prea frumoasă
numele ei nemurirea
din piatra şi zei parcă
doare
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bilant

plouă
peste umerii strânşi
paşii tăi repezi scuturau liniştea nopţii
mâinile ude în buzunarele
rupte decupau fericirea
spuneai că
iubesti
vremile au trecut în ele s-a pierdut
liniştea

o mie de cai

prin
mine o mie de cai
sub ei mii de copite caută umbra în care
să te ascunzi uneori să te-ascunzi ai dori
când carnea te doare
şi nu poţi şi nu poţi să mai zbori
din ce in ce mai sălbatici în coamele lor
adevăruri lăsate te dor
te scurmă prin nări avide respiri ploaia si vântul
ce-n nopţile reci
târzii îngheaţă pământul
pe care să treci chiar de
căpestrele-s rupte la o mie de cai

dezlegare

dacă spre biruinţă stărui să zbor
cu tine în piept nu îmi va fi uşor
nevrednic mă plec să cer cu iertare
de spada şi scut dezlegare
un ultim sărut a treia oară
acest veşnic străin are să-ţi ceară
bătrân templier cu zâmbetul frânt,
cavaler rătăcit pe Pământ
biet Don Quijote contemplând nemurirea
îmbătat cu virtuţi cereşti
în lupta cu morile sau poate cu tine
şi o sete acerbă de păcate trupeşti
o umbra de om să-şi lege privirea
cerului gol
ce striveşte sub frunze
iubirea
Poesis

un frig ce izbucneşte-n oase
(priveşte-n urmă îndelung:
o albie se lăfăie în stele
undele sting şi reaprind
chiar zilele zilelor mele
cai albi pe cîmpuri de jăratec
copilăria mea umblînd desculţ…)
Curgi, Sitnă, curgi
indiferentă lume
în deal curg trupuri
numai trupuri curg…
şi mut rămîne cerul
în care m-am privit

Vasile TUDOR

Big Bang

… atît de-încet rescrii
cu sîngele dintîi
cuvintele rămase din Cuvînt
particule surprinse
din Marele Poet…

Altă Geneză

… lumina-i prăbuşită-n mine
o gravitaţie striveşte
pasărea în nor
nici cerul nu-i desprins de sînge
numai explozia clipeşte
în centru orbitor
acolo şi cuvîntul
înstrăinează limba
neînţelesului altor
O, cum mai izbucneşte
prin orizontul orb
această inimă de vînt
iar lucrurile curg
din mine înspre mine
laolaltă…

Sitna

… curgi, Sitnă, curgi
în maluri adormite
prin apele tale şi eu am trecut
departe-i marea cea nemărginită
marginile satului nu le-am văzut
azi cursul tău amestecă în mine
tot ceea ce-i nelimpezit
nici clopotele-înalte
nu le-am mai auzit
cum bat pe dedesupt
în ritm de vîsle-întoarse
numai susurul tău mocnit
trece prin inima mea
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Delphi

… nu sînt cuvinte
nici tăceri
doar enigmatic
înţelesul
mă mai atrage încă
un semn de-încurajare
mi-i de-ajuns
un vînt ce nu-i potrivnic
dar inima pitită mi-i în gol
o piatră îşi aruncă
intimitatea ei: nisipul…

Orbitor

În pîlpîire-i umilinţă…
dar eu nu mă topesc
asemeni lumînării
ci mult mai mult
în rug interior
în centru fără margini
îmi sînt şi antieu
O, nevăzut mi-i focul
de însumi orbitor
iar asta mă salvează
de cenuşă…

E o lumină

E o lumină-împotmolită-n geamuri
timiditatea încolţită-n ierburi
răspunde înălţimii
cine mai aude ceea ce-i oprit
singurătăţii rugăciunii
Din ceruri se aprind imagini
între cuvintele ascunse
intimitatea-i fără margini
Cel ce măsoară libertatea
rămîne-n limite de alb
iar în clipirea lui absentă
ce-mi pare înafară
este-n adînc mai mult.
HYPERION
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Zina BIVOL

Păpuşa cu mănuşi

Nu căuta perfecte
Cum nici ele nu te caută.
Modelează-ţi o păpuşă pe gustul tău…
Încearcă să-i coşi rochiţe lungi sau scurte,
Apoi îmbinăle cu o pereche
De pantofi înalţi sau joşi
Poţi să o completezi cu nişte bijuteri
Din catifea sau chiar handmade.
Orice poate fi posibil
Cumpăra aşa o jucărie,
Dar nu de la mama
Ea are astfel de păpuşă,
Dar cu nerv.
Poate o fi o păpuşă zâmbitoare,
Uşoară ca pasărea, deşi mereu
La cuibul ei.
Poţi să o vezi zburând din creangă în creangă,
Doar că nu mănâncă
Niciodată cireşe furate.
Eu nu sunt păpuşă cu mănuşi
Aşa că oricând poţi să-mi strângi mâna.
Dar dacă tu ai fi o păpuşă
Aş aduna nişte bani să te cumpăr,
Vreau să stai la mine în dormitor.
Iubesc păpuşile
Care nu ştiu să fie cuminţele.
Hai să scoatem mănuşile
Mai sinceri nu putem fi!?

Cafeaua a îmbătrânit

Cafeaua a îmbătrânit
Fără să tragă din firul vieţii,
Prea repede repetăm totul.
Zece ani s-a măcinat ca un bob verde
Şi niciodată nu s-a ales cu un gust copt,
Uneori prea rece
Alteori fierbinte
Câteodată nicicum.
Sunt tot mai lichidă şi fără formă
Am pierdut proiectul de viitor.
Cafeaua: ochii negri,
Buzele mat, iar pielea ştearsă.
Caut un sfârşit albastru
Demult nu am mai stat la sfat cu îngerii
Uneori sunt prea bună,
Alteori rea,
Câteodată nicicum.
Trează de atâta viaţă!
Vreau să mai adorm în braţele mamei
Şi să mă trezesc după război.
Am somnul deschis,
Să te ţin de vorbă nu-mi este uşor.
Cafeaua a îmbătrânit!?
Beau din ea ca să-mi recapăt tinereţea,
Tu?
Prin lucrurile vechi
Mereu am văzut obiecte noi.
În persoanele naive
Întotdeauna am descoperit
Oameni interesanţi.
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În cărţile deştepte
Am găsit personaje proaste.
Pe drumurile bune
Am căzut cel mai des în gropi.
În spaţiile luminoase
Am şters cel mai mult praf.
Din mesele bogate
Am rămas cel mai adesea flămândă.
Din prieteni mulţi
Nu m-am ales cu niciunul.
Sunt mai tânără decât cafeaua
Încât aş putea fi bunică.
Strâng timpul în pumn
Şi-l beau fără zahăr.
Uneori sunt prea dulce,
Alteori amară,
Câteodată nu sunt…
Am lăsat zaţul pe pereţii
Ceştii de cafea
Ne vorbim acolo.

Vino să vezi ploaia, mamă!
Mamă vino sa vezi ploaia…
Cântă, dansează, pictează,
Azi este mai obosită ca ieri,
Dar nu-şi întrerupe jocul.
Mamă, te cheamă ploaia
A venit să te felicite cu ziua ta!
Are în mîini un buchet cu apă limpede
Şi curată!
Mamă, dar mâinele tale…
nici azi nu au timp pentru tine.
Nu te mai saturi niciodată să munceşti!
Plouă des şi mărunt
Cade lent, apoi mai repede…
Aş vrea mamă să fii o femeie de ploaie
Să-ţi verşi amarul
Când te simţi prea plină de el,
Să-ţi umpli sufletul
Cu apă când vrei să te stingi,
Să arunci în aer
Toate cuvintele
Când vrei să respiri.
Şi cel mai important
Să speli necazurile copiilor
Pentru care stai zi şi noapte
Şi le plângi neîndemnarea.
Mamă simţi ploaia…are gustul tău?!
Mamă tu plângi împreună cu Dumnezeu.
Azi eşti mai obosită ca ieri,
Dar îţi continui mereu drumul…copiii!
Copiii sunt drumul părinţilor.

Priveşte…
Te invită ploaia la dans,
Tata nu a reuşit azi să te facă fericită.
Ştii mamă aş vrea ca ploaia să-ţi cânte la pian
Ori de câte ori îţi va fi dor de mine.
Eu am să cresc,
Dar niciodată mai mare decât tine.
Mama: femeie de ploaie,
de ai ştii cât te iubesc!
În fiecare picătura este sufletul meu.
La mulţi ani, mamă!
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Ferestrele se deschid larg spre niciunde,
un gol adânc se-ntoarce în stele
cu melcii care se mişcă moi spre neant.

Încleiaţi

În dispreţ şi-n mecanisme vă petreceţi viaţa
printre vibraţii de lut şi cleiul din oase –
dispreţul celor mai tari către pleavă.
Şi nici n-auziţi cum cântă cucul între ramuri
şi cum ciuta se frământă pe stânci.
Că aici a venit piatră vânătă şi pulberi de viaţă
şi vă încleiază făptura şi v-o dă agăţată cu sfoară
de tavanul scund, împietrit în spaimă şi plâns.

Liviu GEORGESCU

Aură neagră

Viaţă între mai multe lucruri uscate:
gânduri uscate, lacrimi uscate, veveriţe uscate.
Şi hohotul manechinelor care ne înveleşte
într-o aură stearpă.
Şi noi la mijloc aşteptând marea
să bată la ţărmul iubirii,
dar valurile sună a gol când se
sparg în cutii de conservă
şi-n clopotele ruginite,
când mecanismul de oase se albeşte în umbre
şi noi umblăm pe picioroange foarte stângaci
şi foarte subtil, atât de subtil că pământul
se gudură sub noi
şi ne cheamă la el pentru prima
dată de când ne-am născut
pe luciul lui de omăt şi de stele.
Îngeri fără aripi se scutură-n aer ca o sorcovă
de frângeri şi freamăt.
Şi aplaudăm îndelung la un perete gol
din care ne privesc lupii şi urşii şi sfinţii.
Şi o aură neagră se desface din zid şi vine către noi
şi din ea sudalme şi vaiet şi vorbe,
vorbe şi vid.

Migraţie spre cenuşiu

Migrezi tot mai mult spre instincte cenuşii,
spre zgomotul motoarelor în cleştarul tulburat
de spaima ţărânei.
Uzinele-ţi apar în cale ca nişte dromaderi în nisip
gata de împerechere – viziuni îndopate cu plumb
şi urină de iapă.
Atelierele se îngraşă acum cu buruieni şi cu râturi
unde singurătatea e-o baltă în care picioare lungi cresc
spre cer fără ruşine şi fără zăbavă
purtând în aer hramuri de pulberi
ce-au încoronat odată mânia.
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Dintre vârfuri se prăbuşeşte zefirul
cu frunte albă de înger,
dar nu vedeţi gingăşia şi nu auziţi tremuratul
ce vine din stele cu iubirea dintâi,
şi nu mai simţiţi trezirea şi nici încleştarea cu îngerul,
încleiaţi la şirul de tancuri ce duce-n pustie.

La ceasul acela, indicat

Toate lucrurile împietriseră aşa cum le lăsase el,
gunoaiele aveau profilul lui de lăcustă
şi felinarele se deformaseră în dorinţa
de a lumina ceea ce era strâmb.
De la o vreme nimic nu spera la mai bine,
mai curat şi mai simplu.
Bătaia groasă în uşă împietrise şi ea
rânjind la noi, tolăniţi în poziţia indicată,
de tortură.

Negativ

Iasomia şi macii ţipă prin noapte spre stele
şi în băltoace se dilată monstruos chipul broscoiului,
se zgâieşte la lună şi îşi deschide plămânul
şi-şi ridică trompeta din guşă
să răsune valea, să se crape dealurile
şi toate nemişcatele
iluzii.
După o vreme totul se linişteşte.
Ghearele ieşite ca nişte cristale din umbre
râcâie tăcerea, şenilele tremură peste piftia nepăsării.
Nu ştiu ce mai aştepţi, poate o piele
de urs în pădurea fermecată,
poate o cioară vopsită pe gardul care
se îndepărtează cu viteză
în viitorul necinstit ce ne deschide porţile larg
să ne îmbulzim ca sacii de cartofi degeraţi
peste o masă regească la care s-au aşezat măscăricii
în rochia miresei.
Privesc în sus: viespile încoronează capul de câine
deasupra patului nupţial.
În univers se-aude un lătrat înfricoşător.
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le aruncă precum zeii cutia pandorei deasupra
câmpiei şi-n mânecile largi mirosind a
tămâie ascund întotdeauna aşii
3. în această patrie istoria e mai puţin clară
„cu aceleaşi pietre se clădesc închisori şi catedrale“
aici regulamentul este ceva mai sever
deasupra câmpiei cu numere pariurile
încep de la sute de mii
milioane de oameni
de la o insulă un ocean o mare un continent
(ce este sub limită se joacă la colţuri de stradă
prin bordele şi cabarete)
atunci îşi pun mănuşile albe mirosind a terebentină
papionul negru cu frunzuliţă coloidală

Petruţ PÂRVESCU

Sunete după vedere

„Puterea de tămăduire a durerii e acolo;
unde nici n-o bănuim…“ (Heidegger)
1. vă aduceţi aminte dragii mei
nu aiurez nu bolborosesc nu trag clopotele
nu mă copleşesc amintirile
căci eu iubesc
şi flori şi buze şi morminte
dar prea s-au înmulţit straturile de gropi neacoperite
lipsesc inscripţiile
lipsesc crucile
şi mai ales orânduiala
lipseşte îndoiala
frica şi remuşcarea
haosul e calculat dinainte
cu precizia cobrei printre ierburi înalte
a dintelui albastru în alveola albă
a piciorului în şold a mânii în umăr
a ochiului din frunte
hârtia
compasul şi rigla
guma acţionează computerizat
doar mâinile acestea şi mânecile largi
TRIŞEAZĂ
2. revenim la începuturi plini de admiraţie strângem
la piept ţeasta vecinului prin trupuri fără hotare
păduri întunecoase luntrea lui caron traversează
aceste pământuri târzii revenim la caverna săpată
adânc în malul tutelar prin care curg mileniile pustii
precişi ca o stalactită verticali ca o lumânare aprinsă
de mii de ani
câteva mărimi fac jocurile aici
printre tarlale şi haturi desfrunzite
amestecă viaţa şi moartea visul şi somnul
dragostea şi bestia
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cu dibăcie şi aroganţă
experimentează pe marginea ochiului defoliat
noi combinaţii
noi strategii
noi mutaţii genetice
se joacă cu cărţile pe faţă
fără de fiică fără de jenă
fără remuşcări
una la mine una la tine una la el
funcţie de formă
funcţie de fond
funcţie de distanţă
nu contează despicarea arborelui
nu contează sfâşierea lăcustei
picioarele sau capul mortului
principalul să-ncapă perfect pe diagramă
poza de grup
4. sunt momente când nu le iese pasienţa
când nu se înţeleg asupra unui
muşuroi de viespi sau furnici
asupra unui lan de porumb sau bostan
puţ de petrol sau zăcământ de titan
atunci devin nervoşi
neprotocolari
scot rezervele la încălzire
cinzeci de ani în europa de est cinzeci
de ani în altă parte a lumii
şi istoria!… neicuşorule
puicuşorule
nu-i aşa (dragul meu draga mea)
rumegă mai departe
aceeaşi ideologie într-o mie şi una de nopţi şi de zile
DOAMNE
un singur război şi o mie de păci
devoră liniştea în patria fără frontiere!
5. copilul care se joacă fără de grijă în curte
e făcut soldat fără de voie
femeia care face dragoste cu bărbatul său
e făcută soldat fără de voie
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bărbatul care ciopleşte un stâlp la poarta casei sale
e făcut soldat fără de voie
boul care pe câmp primăvara
e făcut soldat fără de voie

Debut

în oraşul acesta
numai haita cainilor
schelălăie
în beznă
şi traversează pe
trecerea de pietoni.

copacul care dă roade toamna
e făcut soldat fără de voie
pasările iarba focul apa pământul şi cerul
sunt făcuţi soldaţi fără de voie
6. se bat copiii între ei pe câmpul de maci se bat
femeile între ele pe câmpul de maci se bat bărbaţii
între ei pe câmpul de maci se bat zeii între ei pe
câmpul de maci până ce câmpia cu numere devine
bătătură până ce bătătura devine piatră până
ce piatra devine templu aceluiaşi zeu înălţat
în numele legii
v i a ţ a şi m o a r t e a îşi dau mâna
pe grumazul tău frumos
pe inima ta fierbinte
pe gura ta aurită
pe sexul tău păcătos
în numele legii
se naşte
în numele legii
se moare
în numele legii îţi iubeşti aproapele
în numele legii îţi ucizi aproapele
ÎN NUMELE LEGII
balanţa
binele relativ răul relativ
numai Dumnezeu Adevărul Absolut imparţial
la mijloc
bătut în cuie de aur pe o cruce imensă
7. în spaţiul celor trei timpuri aproximative
revenim la bâtă
la piatră
la fier
nu ne interesează deloc urzica
nu ne interesează furnica
ochiul boului
sau lăptuca
ne interesează sărutul
sânul rotat
iubita sau iubitul
ne pasionează
ura blestemul avortul primejdia fiarei prăpastia
care se lărgeşte de mii de ani încoace şi-nainte
între picioarele noastre alungite
ne place ceea ce ne C R Ă C Ă N E A Z Ă
ceea ce ne fixează în piroane ruginite pe cruce
nu sfinţi
nu păgâni
ci tâlharii din dreapta sau stânga!
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Livia MIHAI

în oraşul în care
locuiesc
câinii traversează pe
trecerea de pietoni

două buturugi se
împreunează
şi se înfig in miezul
ceasului. eu bat
secunda în locul său,
modelând sudoarea
timpului cu
crengile mele.
le înfig în lume si
transfer oxigen.
e un joc copilăresc
cu plastilină
concertul câinilor
de-abia a început,
merge până la scherzo
c-un urlet violent
pe alocuri.
auditoriul îmi aparţine
în întregime
ascult sfioasă
ca un vierme nerăbdător
sub coaja poamei,
gata de a scoate
capul la suprafaţă.
dar nu îl scot,
de ritmul lor mă tem!
nu ştiu să dansez
în ritm schelălăit
câinii muşcă
violent
îmi rup trupul
cu colţii lor
ca dinţii unui
fierăstrău, înfipţi
adânc în carnea mea.
bucăţi din mine zac
deasupra oraşului

*
în oraşul în care
locuiesc
gâturile cetăţenilor
sunt aruncate în aer
ca nişte furnale răguşite.
paloarea
năpădeşte epiderma
infectată
şi bulgări de carne zac
deasupra noastră.
cad peste populaţie.
*
în oraşul în care
locuiesc
câinii circulă în
sens unic.
în jocul oraşului
nu ai răgaz
orice pas înapoi
te descalifică.
înaintăm legaţi
de membre
să nu ne sfârtece
haita
moartea dospeşte
în colţii lor.
colţii lor dospesc
în carnea mea.
păşind înapoi
haita
noul arbore
creşte în acelaşi sens
unidirecţional
fără ramificaţii.
*
Porţile sunt înlănţuite
definitiv.
Defineşte-mi
paloarea din piele
şi oxigenul dezertând
dezinhibat prin
epidermă!
Eu nu le cunosc!
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Profil liric

F

O POETICĂ A IUBIRII
DANIEL CORBU: JERTFIT ŞI JERTFITOR

Fervent căutător al Adevărului poetic şi uman, interogativ şi reflexiv, dubitativ şi neliniştit, pînă dincolo de marginile îngăduite
unei fiinţe pămîntene, Daniel Corbu îşi dedică viaţa unei atît de
rare iubiri, ca împlinire, prin rostire poetică. Cum la fel de rari
sunt poeţii care să se identifice, pînă la moarte, sacrificînd totul, în favoarea unei mai bune şi nesmintite cunoaşteri de sine.
Pornind de la cel mai mic detaliu, de la cel mai nevinovat gest
uman, de la un surîs la floarea de cireş, de la firul de iarbă la norii brodînd cerul, de la tăcere la mîngîiere, fără să-şi aroge vreun merit faţă de maiestuoasa creaţie divină, Poetul se identifică,
pînă dincolo de Evanghelia Literei, cu o fervoare ecumenică, de
a nu lăsa să se înstrăineze nimic din fastul unei încîntări, în faţa
celor create, de a preamări ceea ce se cuvine spre laudă şi spre
cinstire: Tîrziu am coborît în adînc printre nori/ şi visare/ în patrii
de şoapte între mîngîietoare ecouri/ în bibliotecile-fîntîni./ Şi-acolo:
asemenea bănuţilor de aur/ un pumn de vechi hieroglife. (Şapte
heptastihuri pentru bibliotecile-fîntîni)
Bine orientat, între cîrcotaşi şi făcători de ocazie, Daniel Corbu îşi arată chipul interior, răsfrînt în apele sufletului, tulburat
de o rază de început de lume, cînd omul era egal cu sine, ca o
punte între două tărîmuri, la fel de necunoscute între ele, decît
prin trecerea prin viaţă, ca privilegiu, ocazie unică de a te opri o
clipă, în răstimp de contemplare, şi de a împrumuta aripile celuilalt, aflat şi el în zbor interior, spre cerul de dincolo de nori întîmplători: Aşa cum/ şi eu, Saule prigonitor,/ pe cînd mica şi marea
istorie îşi zornăie înfundat/ ruginitile lanţuri/ izbesc fără voie cu
picioru-n ţepuşă, devenind Celălalt./ Şi mereu Celălalt cu fiecare
poem Celălalt pînă cînd/ poţi deveni o mie de Ceilalţi/ care-au
primit/ fulgerarea (Drumul Damascului).
Fiecare poem e o artă poetică, în trepte, urmînd o stilistică proprie, adaptată întotdeauna temei, fără a diminua rigoarea
canonului literar, dar, mai ales, remarcabilă fiind adresarea mesajului poetic spre eventualul cititor, încît, în poetica sa, imaginarul poate fi surprins mai uşor şi mai repede, prin auzire, decît
prin citire. Persoana vie, din poetica sa, e Absenţa. De aici, poate,
persistenţa dramatică din rostirea sa poetică, dialogică, fără a fi
teatrală; o replică tăioasă dată inconsistenţei limbajului, făcînd
să strălucească nimbul expresiei, prin fracturi neaşteptate, eliberate prin chiar oximoronul aleator, fără a-şi pierde candoarea
rostirii. Măsura stilistică majoră, din opera sa poetică, poate fi
uşor percepută, ca o desăvîrşire a formei, numai dacă am încerca să înlocuim vreun cuvînt, vreo literă, vreo silabă, deturnînd, în
felul acesta coerenţa unei rostiri exemplare. Lecţia sa e una care
se adresează celor comozi, ataşaţi şi furaţi de obişnuinţa cenuşie a comunicării. Poetul se adresează, în finalul Cărţii sale, chiar
necititorilor, oferindu-le o cale de acces, spre ceea ce ar părea ca
exces, ca ieşire din fire, fiind mai degrabă o punere la punct, prietenoasă, faţă de orgolii şi eronate complicităţi amare.
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O menţiune aparte e blazonul cultural al unui poet cultivat,
plimbat, peripatetic, prin toate spaţiile, unde spiritul creator şi-a
aflat sălaş de întemeiere, întîmpinînd, prin florilegiul numelor
prietenilor, români şi din alte literaturi, cărora le dedică, fericit,
cîte un poem, adecvat creaţiei celui invocat. Apoi, e de menţionat crestomaţia citatelor celebre, atît de percutante, pandante
la un text, răsărit din matca proaspătă a înfiorării, încît, undeva,
motto-ul decisiv, culminaţie a artei poetice, fie şi numai acesta,
ar rămîne pentru totdeauna în constelaţia poetică a lumii: Cînd
am învăţat să zbor/ Mi s-a terminat cerul.
Între simulare şi disimulare, cea de-a treia cale, pe făgaşul unei cunoaşteri fără de rest, e calea iubirii: a mamei sfinte,
Cassandra, a sfintei patrii şi a sacrei poezii, toate, în convergenţă,
spre o întîmpinare a sufletului, în toată splendoarea unor energii creatoare, ale unei prietenii, dincolo de orice prejudecată sau
lipsă de cuviinţă. O alianţă treimică, fără nici o discriminare, în
numele unei mari iubiri: părinţi, patrie, poeţi.
De la premoderni la postmoderni, de la Eminescu, întregitorul unei patrii, înspre noi, cuceritori de noi teritorii lirice, rar
de tot mi-a fost dat să citesc un poem mai frumos scris, inspirat, şi dedicat patriei, în registrul unei închinări şi al unei slăviri,
al unei aspiraţii eterne, cum rar de tot se mai poate cinsti o patrie, ca spaţiu sacru al oricărui pămîntean. Uităm doar ce e mai
sfînt. Daniel Corbu dedică şi se dedică, devotat, cu toată fiinţa sa, prin versete atît duioase, fără a fi sentimental, ci doar sacerdotal, prin gestul său de închinare, pe altarul unei patrii, din
ce în ce mai puţin întrezărite, amendînd invocaţiile searbăde,
patriotarde, unde numele e mai scump decît viaţa şi unde viaţa capătă un sens, pe măsură ce te regăseşti. Poemul acesta ar
putea figura în orice manual de literatură, ca model de rostire
şi de întocmire psalmică, ca bună vestire, precum această odă
postmodernă, după ce am ieşit din istorie şi am intrat într-o altă
eră, a exilatului, în propria ţară, şi a emigrantului, într-o altă limbă, a înstrăinării de sine. Recunoaştem repede valoarea literară,
amintindu-ne de versetele din Cîntarea lui Alecu Russo sau gravitatea din poeziile lui Goga. Patria, ca şi sufletul omului, în viziunea poetului Daniel Corbu, patria e inevitabilul, din viaţa oricărui pămîntean, întrucît, a fi patriot înseamnă a primi darul unei
moşteniri, ca pe o ofrandă, pe altarul cunoaşterii. Nici nu ar fi
posibilă vreo cale de cunoaştere, fără ca, mai întîi, să-ţi cunoşti
părinţii, acel acasă, inconfundabil şi inconturnabil, acea înlesnire de rostire a cuvintelor, ca ofrandă stilistică, într-o comunitate, fără de cusur, îmbogăţindu-ne, interioritatea, de fiecare dată
cînd purtăm în suflet, lumina jertfei celor de dinaintea noastră.
Nu-mi permite spaţiul să citez în întregime acest poem superb,
de o incantaţie eminesciană şi de o vibrare premodernă, clasică,
fără de umbră encomiastică sau ditirambică: Iartă-mă Patrie!/
Aş putea să dispar în orice secundă/aşa cum stau cu aceste cătuşe de aer la mîini/ Privesc în mine: cîteodată aici nu e nimeni.
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(…) Dar ce importanţă mai are/ cînd un singur om nu poate fi
patria. (…) Ca o Biblie de pîine Eminescu !/ l-am primit cu sufletul
tremurînd l-am primit/ cu toate lacrimile întregi/ şi-am înţeles că
nici un testament/ nu e mai important decît limba română. (…)
o, ce biblii ce odisei şi ce esopii începeau/ să-mi curgă prin sînge!/
Pămînt de apă, pămînt de piatră, pămînt de foc/ pămînt înrourat,/ brutal/ şi definitiv/ pămînt al unui popor ce se-apăra visînd.
(…) Pînă cînd am aflat că tot ce porneşte din sine/ se întoarce în
sine/ pînă cînd am aflat că fericirea există./ Pînă cînd ÎN UMBRA
CETĂŢILOR NOASTRE/ UN BĂRBAT CU NUMELE MEU/ A ÎNTEMEIAT O SINGURĂTATE. (Poemul, dedicat părinţilor săi, Ioan şi
Cassandra, are nouă părţi [Oglinzile, Munţii, Pămînt, Biblia de
pîine, Cu Brâncuşi la masa tăcerii, Dinţişorii absenţei, Pe internet, Doamne al patriei mele, Strigarea numelor şi De partea
părţii care visează], intitulat Simfonia întîia. Imperiala, iar ca
subtitlu: Patria fără de sfîrşit).
Între poeţii pe care i-am cunoscut, cu adevărat autentici,
Daniel Corbu e unul cu totul aparte. Pentru el, prietenia e la fel
de sfîntă precum poezia. El iubeşte atît de mult poezia, încît ne
apare dezarmat, în faţa covîrşitoarei minuni de a da viaţă cuvintelor, de a înduhovnici ceea ce ne apare ca inexpresiv, ca ermetic
sau ca indicibil: DE ANI ŞI ANI PLIMB PE STRĂZI/ IDEEA UNUI
MARE POEM/ DE PARCĂ MI-AŞ PLIMBA PROPRIA MOARTE.
(Poemul peripatetic)
Numai faptul că la Tg. Neamţ a făcut să se întrunească toată floarea poeziei tinere, în vremuri de adîncă mîhnire, şi ar fi de
ajuns, ca argument în favoarea unei întîmpinări de suflet. Mai
departe, iubirea aceasta l-a făcut să se întrebe asupra menirii
unui poet, asupra destinaţiei unui neam care îşi ignoră creatorii, asupra istoriei, ca trecut irecuperabil. Nu reţinem nimic din
ce ne învaţă istoria. Mai de folos era prezenţa zeilor antici, deoarece, aceştia interveneau doar atunci cînd viaţa omului era la
ananghie.
Pentru Daniel Corbu, arta poetică e o artă noetică, una a cunoaşterii de sine, în siajul unei aprofundări, prin descifrare, şi a
unei cuminecări, prin încifrare sau tăinuire. Mai mult decît ascunzişurile din abisurile umane, în subteranele unei istorii, la fel
de imprevizibile, absenţa e însoţitoarea benefică, ursitoarea fiecărei clipe, cînd, dimineaţa, în zori, te trezeşti singur, solitar pelerin, pe meleagurile alegoriei şi pe colinele parabolei, în faţa desăvîrşitei morţi, perfectă, în toate articulaţiile ei, pînă la clipirea
cea de pe urmă, pînă la punerea la punct a fiinţei, punct care devine o lacrimă: cum se-adună firimiturile gîndului/ într-un punct
iar punctul devine o lacrimă. Un singur poem şi o singură lacrimă, un singur pămînt şi o nevindecată rană, de a te fi născut şi
de a rămîne, ţie însuţi, un necunoscut, un teritoriu aleatoriu, un
spaţiu neutru, cînd reminiscenţa e doar rumeguş, pulbere şi umbră a preaînaltei creaţii.
Din iubire pentru poeţi şi poezie, Daniel Corbu şi-a dedicat
vocaţia de admirator unei cunoaşteri poetice, în toată amploarea şi în toată diversitatea ei, în eseuri academice, de o înaltă
convingere. Tot ce s-a rostit, straşnic şi veridic, vreodată în limba
română, merită a fi preamărit, în rîndul marilor valori umane
şi în curîndul unei întîmpinări cuceritoare. Pentru a nu tulbura aura cuiva, autorul unei excelente Rostiri postmoderne porneşte de la citirea, mai întîi, exhaustive, a cîtorva sute de poeţi,
fiecare, în dreptul şi în firescul unei mai drepte sitări în peisajul
liric actual. În felul acesta, Poetul şi-a asumat partea cea mai grea
şi mai spinoasă, de a nu-şi periclita propria poezie, rămînînd cît
mai personal cu putinţă, adică, atît de original, încît să fie partea
care ascunde întregul. Pernicioase sunt cuvintele, evazive sunt
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sentimentele, eronate sunt divagaţiile, doar moartea e calea cea
mai sigură, singura certitudine a vieţii: Prea târziu vine clipa în
care vezi/ cum Dumnezeu se-ncruntă/ la semne/ cum se rotesc
tăcerile stelare/ şi tremură tinere ramuri rămase răzleţ în repaos/ şi cum rând pe rând se-nfig în suflet/ săgeţile nopţii. (Ultima
mască)
Solilocviile sale nocturne şi matinale, ocazionale sau premeditate, toate fac să vibreze vocea inconfundabilă a unei cunoaşteri, în răspăr cu tot ni s-a arătat ca adevăr incontestabil. Ferestruit de toate marile întrebări ale omului şi ale lumii, Daniel Corbu îşi este sieşi răspuns, ca zidire şi netocmire, ca refuz al oricărei
negocieri. Eşti una cu totul şi toate îi sunt pe măsura puterii de a
da expresie Nimicului, ca pecete a Neantului uzurpator, încît nu
mai poţi clinti nici o literă din avatarul unei cunoaşteri, din care
tocmai cunoscătorul să fie absent. Aşa se face că, sumativ, singura lui teamă e de a fi absent la întîlnirea nu cu celălalt, ci, mai
grav, cu, inevitabila, cealaltă, cu moartea, cînd ea îi dă tîrcoale în
fiecare clipă şi la fiecare cuvînt.
Nu tăcerea îl va absorbi, nu moartea îl va absolvi, ci doar umbra unei treceri, în ultimul său cuvînt. Scrise anume cu majuscule, ca un mesaj în plus, aforistic, sărindu-ne în ochi, tocmai ceea
ce ne orbeşte, precum ferestrele transparente, prin care cineva,
aflat în spatele nostru, ne umbreşte şi ne face susceptibili, la o
percepere a sufletului, ca fereastră, dar una care nu poate să se
vadă pe sine: Nimic nu sfîrşeşte senin/ nici gîndirea abstractă/ nici
transplantul miresmei de trandafir./ Au obosit şi căutătorii de essentia nobilis. Dar dacă de mine vreţi să fugiţi/ eu vă dau aripile!
Nu e greu să ne dăm seama că toată poezia sa e una a interfeţei,
obturată de vorbărie, întunecată de obscure ziceri fără temei,
statorniciţi fiind noi, cititorii, mai mult în expresia deformată a
inadecvării.
Între premoderni şi postmoderni, Poetica lui Daniel Corbu
se înscrie, cu o măreţie incantatorie, în matca fierbinte a Sufletului, în ardoarea unei întrupări, prin imagini atît de vii, congruente şi convergente, înmănunchiate în buchetul unei mirări de
sine, în aura încununării unei mai înalte rostiri, cînd nu mai putem adăuga nimic, dar nici să ne mai punem întrebări gratuite,
cînd toate ne apar înnoite, prin atît de încumetata lucrare, de a
fi una cu tine, fie ca franjurii unei amăgirii marginale, fie ca zimţii tociţi ai unei încumetări de a te fi aflat dincolo de tine însuţi,
mai sărac decît partea nepeticită a eternităţii oarbe, fie ca ramele unei ferestre, de unde ne pîndeşte absenţa. A locui în cuvînt,
şi a fi trădat de tăcere, sau a fi locuit de cuvînt şi a naviga în anonimatul cel mai pur.
Chipul dintîi al unei cunoaşteri e făptura literei, care te înstrăinează. Precum la Nichita Stănescu, cea dintîi alienare e înstrăinarea prin literă. Daniel Corbu şi-a ales un pseudonim, rezonator, în rezonanţă cu titlul unui poem, arhicunoscut, pe care
nu-l mai poate eluda nici moartea. Chiar primei litere, D, a prenumelui său, poetul îi este recunoscător mamei, fir conducător
spre un alt profet, Daniel, căreia de asemenea îi este însoţitor, în
groapa cu lei ai istoriei cutremurătoare.
O poezie înaltă, de o rară cutezanţă, de a pune sub semnul
întrebării, chiar sensul vieţii, cu o tenacitate de vechi îmblînzitor
de metafore, iubitor de spaime şi de încîntări sublime, Daniel
Corbu e chipul Celălalt al fiecăruia din noi, în fiecare poem, în
fiecare literă, zidită, în sufletul său, locuitor princiar al celui mai
înalt ordin divin: Ordinul Metaforei!
Gheorghe SIMON
Mănăstirea Agapia
7 aprilie 2016
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pe calul troian, pe statui sau în ochii
eroilor naţionali
în cămările spiritului
pe cicatricea infantei şi în lapsusurile
memoriei
pe papilele gustative dîndu-ţi gustul de anticariat
în gură pe cînd seniorial mai asculţi adierea
sîngelui prin vena cavă
ca trecerea unui rîu printre stînci.

CARTEA TRUPULUI

Daniel CORBU

PROLEGOMENE DE ŞOAPTE

Ziceam: toate uşile dau în haos…
Şi mai ziceam: nimeni n-a văzut mormîntul
unui cuvînt
Şi mai încă ziceam: stai singur ca o uşă săpată în
					ziduri
rîvnind mereu orizontul de după orizont
trece adevărul dintr-o cameră în alta
şi te ignoră
trece umbra morţii şi te sperie.
Pas encore, Monseur Le Best Daniel, pas encore!
Ziceam:
şi mormintele călătoresc.
Şi mai ziceam: nu-l uitaţi pe cel care-şi are
mormîntul în mare!
Şi mai încă ziceam: cel ce-ţi opreşte moartea la
fiecare răspîntie
cel care-o alungă mereu la doi paşi mai încolo
te va uita într-o zi!

COLBUL

Dar vorba lui Brodski: cît la sută
este viu omul cînd e viu şi cît la sută
mort cînd e mort?
El nu cunoaşte teoria inviolabilităţii
cînd intră în case în haine în gînduri
şi-n bisericile Domnului.
Pe poet de-l calci pe bătătură va spune:
„Toate-s praf, lumea-i cum este“
şi „În zadar în colbul şcolii…“
Treci pe marile străzi
oricine-ţi va vorbi despre el
şi căutătorii Graalului şi cerşetorul cu priviri
cenuşii.
Iar neofuturiştii bizantini
îţi vor arăta aterizarea lentă
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Creierul ăsta în formă de cruce
la care te-nchini zeule maimuţoiule
pe care te laşi răstignit zilnic
nimeni nu ţi-l primeşte plocon.
Aici se-nchide cartea trupului
şi altceva trebuie să-nceapă.
Fiecare cu steagul lui. Dar cine să-l poarte?
Că tu stai
prăbuşit peste propriul maldăr de vorbe
ca peste-un munte tocit
înăcrit de tertipuri tehnici de-a fi tu însuţi.
Toţi îţi ştiu drumurile şi nimeni
nu-ndrăzneşte a le urma
şi nimeni nu vrea altfel să te nască.
De-acum, ce ţi-a hărăzit zeul cel bun:
vei fredona ceva care să acopere flămînzenia
vei aştepta metafora să-ţi intre
ca tîrfele în aşternuturi
te vei pierde printre fărîmele unui adagio
vei afla cît cîntăreşte umbra.
Tîrziu vei împături ghilotina
şi-o vei ascunde-n surîs.

ŞTREANGUL NEGRU

Pe nesimţite îmbătrîneşti
tot căutînd metafore pentru gloria unui text
împroşcat cu azur cu idei vermion cu roza apocalipsă
a clipei de faţă.
Erai tînăr îţi creşteau intrigi şi gheare
de sf îşiat sărbătorile
zilnic priveai ştreangul negru
ŞTREANGUL NEGRU.
Învăţai:
arta e o mică înşelătorie aplicată celulelor orgolioase.
Învăţai:
Vita impedere vero. Să-ţi consacri viaţa adevărului.
Într-o cameră cu ziduri livreşti
într-un oraş limbut
zilnic priveai ştreangul negru
ştreangul negru.
DAR VENIŢI ŞI VOI MAI APROAPE BĂ
DISPERAŢILOR!
De aici totul se vede mai bine. Gîndacul rătăcit
prin stepă. Puţinătatea. Idiomul. Coverga.
Saliva răstignită pe aprige ovaţii.
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Dan PERŞA

O

Hoţul de texte
– FRAGMENT DIN ROMANUL „B’EST(IAL)“ –

Oraşul tot e violet. Şi cântă Bobby Scott, „Long About
Now“ şi parcă spune: „oraşul tot e violet“! Străzi vâlcede,
ce par canale ale unui fluviu cu unde indigo ce taie între
maluri trestii liliachii, tei şi salcâmi viorii, oameni cu chipuri lila… Unul, cu pălărie viorie, se oglindeşte într-o
fereastră toporăşie: e fercheş… Şi sus, pe cer, nori mici,
violacei.
Era prima dată când Picotela refuza invitaţia ta la plimbare. S-a scuzat însă foarte politicos, încât nu ai putut s-o
suspectezi că era supărată pe tine… Poate-i era frică de
violenţa violetului… Atâtea nuanţe te-ar fi putut înfricoşa. Însă, Jak, ştiai că a înţeles greşit gesturile şi intenţiile tale… Priveai pe fereastră oraşul livid… şi o acuzai pe
Picotela de melancolia ta… de plictis… Ai auzit iar bătăile pendulei, nu le mai auziseşi de o vreme, parcă timpul
se oprise în loc, dar acum revenea, te lua din nou în stăpânire… Cine oprise timpul în loc, te întrebi? Cine, Dan
Perşa? Farfuria lui zburătoare? Extraterestrul Mach? Sau
Picotela?… Măcar un lucru ştii sigur: Dan Perşa îţi dă
tonus. De cum ţi-ai amintit de el, starea ta s-a schimbat.
S-a dus melancolia extraterestrului Mach… şi te simţi iar
în formă, gata să te iei de guler cu munţii. Că de Sir Falstaff nu-ţi mai pasă.
Hmm… îţi aminteşti ce te-a rugat Dan Perşa… n-ar fi
rău să urci un etaj, mai trece timpul… şi poţi uda şi florile… Ai pornit-o, în halatul de călugăr capucin, legat cu
un cordon ombilical la mijloc… şi-n papucii de casă… şi
în mână cu legătura imensă de chei… Ai urcat scările şi, pe
când căutai cheia yalei, şeful de palier deschide brusc uşa
apartamentului său şi apare cu lanterna sa şi îţi bagă raza
ei în ochi. Când îţi fereşti ochii cu antebraţul, ridici şi cheile… şi şeful scării strigă: Sfinte Petre! Te uiţi la halat, n-ar
fi trebuit să te îmbraci decent? Că în halat eşti decent doar
în casă, nu şi pe scara blocului. Acum credea, sărmanul,
c-a nimerit la Poarta Raiului. Uite că-i deschizi tu! Poate
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că eşti un Sfânt Petru, dar sigur nu cel din Cer, de la Porţile Raiului, ci un sfânt magazioner, ori poate paznic la o
mare unitate industrială sau agricolă… unde se fabrică farfurii zburătoare?… Nu ai pe mână mierea şi laptele, ci niscaiva coteţe, cocini, grajduri… ori, după caz, hale, garaje,
magazii. Aşa te vădesc cheile grele din mână… Citeşti plăcuţa de pe uşa garsonierei, în sfârşit vezi cifra, este garsoniera 18. Bine că nu e Garsoniera 49! Oricum, nici raiul
nu-i, chiar dacă şeful scării te-a crezut sfântul cu cheile.
Dar dacă Sfântul Petru, te gândeşti, deschide Poarta Raiului, atunci de ce are o legătură imensă de chei? Nu cumva
descuie, dânsul, cine ştie ce firide şi cotloane, coridoare
şi odăi… fiecăruia după merit… câte sunt în comèdia lui
Dante? Dar Dan Perşa, nu ţi-a dat el o sută de chei… şi
ai nevoie doar de una… cheia de la intrarea în garsoniera sa? De unde sunt celelalte chei? Ce-ascunde? Şi asta
te duce iar cu gândul la Sân Petru. Or fi cheile sufletelor.
Dan Perşa ştie care i se potriveşte fiecăruia? Sau sunt cheile sufletelor deja desferecate? Păstrate ca simboluri ale
sufletelor eliberate… Citeşti mai departe plăcuţa fixată
de Dan Perşa pe uşa sa. Nu, cu siguranţă ai luat-o razna.
Auzi tu, să-l investeşti cu atribute colosale! Astronomice,
supranaturale! Când el spune: „în această casă sunt permise cacofoniile, ba chiar sunt cultivate“. Când el a fumat
din trabuc… şi-a dat o cinzeacă de şnaps peste cap… Ar
face un sfânt aşa ceva? Ba! Şi totuşi… Sfântu-i sfânt şi-n
pielea goală!
Termini de citit… te încadrezi, oare, în regulile casei?
Ai tu dreptul să bagi cheia în yală şi să deschizi uşa? Mai
ales că, uite, îţi trec îndată prostii prin cap, nu, nu eşti un
ins moral, sau măcar cuminte. Ce prostii? Despre yala
Picotelei şi cum ai descuia-o cu cheiţa ta… În ce priveşte
cacofoniile, te speriau. Le evitai cu orice preţ. Ce dacă în
poeziile bardului naţional ai găsit cu grămada? Pe vremea lui funcţionau alte reguli. Ce-i azi cacofonie, pe vreHYPERION
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mea lui era deliciu… pentru o degustare. Ei bine, îţi făceai
prea multe scrupule. Mai ales acum, când şeful scării se
prosterna la picioarele tale. Din cauza cheilor, fireşte. Te-a
văzut cu cheile… Mai bine să descui şi să intri, de vreme ce
Dan Perşa ţi-a spus că poţi dispune de garsoniera sa, fără
să-ţi mai pui atâtea întrebări. Şi totuşi, nu te poţi stăvili.
Ai intrat, dar te interoghezi: cum să spui, garsoniera 18,
sau „Garsoniera 18“? Cu „G“ mare… cum ai spune „Hangarul 18“… cel în care au fost ascunse OZN-urile capturate de americani! Însă aşa, cu „G“ mare, i-ar putea suna
cuiva ca „Garsoniera 49“… un cuibuşor de nebunii. Cincizeci de mătănii, Jak, pentru gândul necurat!
Ai început să te învârţi prin garsonieră, fără să te hotărăşti ce să faci. Ai deschis uşa la baie, ai privit înăuntru,
curăţenie ca-n farmacie, ai deschis uşa la bucătărie şi-ai
privit înăuntru, curăţenie ca-n farmacie, ai deschis uşa
la debara şi-ai privit înăuntru, curăţenie ca-n debara.
Părea că inspectezi garsoniera, dar de fapt nu urmăreai
vreun ţel, nici atent nu erai, doar ajutai vremea să treacă
într-un mod cât mai plăcut. Te-ai apucat să cercetezi sertarele, ai găsit în ele chitanţe, facturi, becuri arse, unghiere, pilule de diverse culori, un membru de tâmplărie…
pardon, metru… şi unul de croitorie, un magnet, unguente, o pungă cu mărunţiş, mine de creion, călimări cu
cerneală, rigle, portofele noi, nefolosite, probabil primite
cadou, cărţi de vizită, batiste, prospecte de te miri ce, un
tirbuşon – şi câte şi mai câte, pe care te-ai plictisit să le
mai inventariezi. Servanta, exact cum ştiai, era doldora
de manuscrise ce conţineau poeme. I-ai trântit uşile, de
teamă să nu se prăbuşească, să se împrăştie… toate aceste
comori, adevăratul univers… După turul feroce al garsonierei, n-ai mai avut mare lucru de făcut. Te aşteptai ca
Mach să nu fie acolo, dar nu fuseseşi sigur… şi acum răsuflai uşurat. Nici farfuria zburătoare ce plana deasupra oraşului n-o mai vedeai. Era o garsonieră ca oricare alta, ca
garsoniera ta, de pildă, doar că un pic mai dezordonată.
Nu mai aveai mare lucru de făcut, după ce stropeai florile.
O să le uzi tu, e timp destul! După udat, ai fi avut obligaţia morală, treaba fiind terminată, să te întorci în garsoniera ta? Nu, mai bine alta! Ai scos havanele şi romul de
la locul ştiut, te-ai aşezat într-un fotoliu, cu picioarele pe
măsuţă şi te-ai apucat să pufăi şi să bei. Nici un efect. Nici
un pic din ameţeala plăcută ce te cuprindea când era şi
Dan Perşa aici. Fumai şi nici o reacţie… nici un miraj, nici
o himeră, nici o halucinaţie, nici o vedenie… totul rămânea
ordinar, cum fusese şi cu cinci minute înainte. Ai luat în
mână ghilotina şi-ai mângâiat-o. Dan Perşa nu te-a minţit
când a spus că poţi dispune de garsoniera sa. N-a ascuns
nici havanele, nici romul, nici ghilotina, nici tirbuşonul…
Dar fantasmele nu veneau. Ţi-ai spus că asta nu-i a bine
şi că nălucirile nu se datorau nici havanelor, nici romului, ci doar lui Dan Perşa. Admiţând asta, te-ai simţit ceva
mai liniştit, te-ai întins cu vigoare, cum se întinde un cotoi
dimineaţa şi ţi-ai amintit iar de flori. Florile răului, firar!
Te înghionteau. Nu, le rezişti, îţi e lene, chiar dacă lor le-o
fi sete. Dar gândul la setea florilor îţi scoate o lacrimă în
colţul ochiului stâng şi te ridici, mergi în bucătărie, umpli
halba lui Dan Perşa (inscripţionată cu un Vlad Dracul) cu
apă de la robinet şi vrei să treci de la ghiveci la ghiveci… şi
abia acum realizezi că nu e nici o floare pe-acolo. Cum să
fi trăit florile într-un mediu viciat de extraterestrul Mach?
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Goleşti halba şi vrei să te întorci în fotoliu, dar îţi atrag
luarea aminte micile scule de grădinărit zărite într-un colţ
al bucătăriei. O stropitoare, dar una micuţă, mai degrabă
o jucărie, lopăţele, hârleţe – toate de jucărie. Te-ai întors
în cameră să mai pufăi, dar ai preferat să te aşezi în fotoliul directorial din faţa computerului, te-ai învârtit cu el
ca titirezul… şi, din nebăgare de seamă, ai atins mausul.
Ecranul monitorului s-a luminat. Nu erai expert în computere, dar ai folosit unul pe vremea când erai magazioner.
Bine, era cu totul altceva acela, un computer ca-n filme…
cu liste numai… şi-un cursor… Dar văzuseşi un computer adevărat la Saly acasă, ba chiar a încercat să te înveţe
să „vorbeşti“ pe messenger, s-o saluţi pe Sue, dar ai respins ideea, nu te descurcai prea bine să scrii în engleză…
chiar dacă o vorbeai fluent. Acum era cu totul altceva,
era pe româneşte, şi ai căutat să-ţi aminteşti… Cum se
face? Ditamai messengerul, cu mii de nume bifate în el,
îţi stătea dinainte. Părea un pomelnic, nu mult diferit de
listele tale de inventar, ceea ce ţi-a dat curaj. Ai dat din
maus şi-un cursor se mişca. Ai văzut un fişier, scria pe el:
„bancuri cu femei“ şi l-ai deschis. Era un banc cam lung,
bazat pe cuvinte asemănătoare fonetic. Episcopul Irineu,
era confundat cu pigmeu. Pigmeu cu pigment. Pigment
cu pergament. Pergament cu fragment. Vector cu Hector şi Hector cu lector. Bancul era cam absurd şi nu spunea nimic despre femei. Ai fost dezamăgit. Ai deschis alt
fişier, numit „note“ şi te-ai apucat de citit. „Toată lumea
mă întreabă ce caut aici… dar voi ce căutaţi? Sunt unde
vreau să fiu şi fac ce vreau eu, când vreau eu… şi dacă
vreau să fiu aici pentru o relaţie serioasă, sau pentru fun,
sau din pură curiozitate, chiar nu contează. Nu-ţi fă socoteli. Îţi poţi găsi jumătatea aici sau în tren în timp ce te
duci la mare… sau poate nu o găseşti deloc, important e
să nu laşi nici o zi să treacă fără să înveţi ceva bun de la
toţi oamenii întâlniţi“.
Te-ai oprit din citit, ţi-ai masat rădăcina nasului. Să fie
un text scris de Dan Perşa? Nu putea fi, el nu putea scrie:
„toată lumea mă întreabă de ce sunt aici“. Ai dat pagina
şi textul era semnat „nicoleta“. Ai găsit mai departe un
text cu litere albastre, subliniat cu o linie albastră şi când
ai apropiat cursorul de el, acesta s-a transformat într-o
mânuţă. Ai apăsat cu mânuţa şirul de litere. Şi s-a petrecut calamitatea. Ceva a venit pe ecran şi-a acoperit tot
ce vedeai înainte. Noroc că ţi-ai amintit ce ţi-a explicat Sue, era un browser pentru Internet, un program cu
care puteai naviga prin oceanele, mările, lacurile, fiordurile, meandrele şi fluviile web-ului. În browser s-a deschis
căsuţa e-mail a lui Dan Perşa. Te-a jenat întâmplarea, Dan
Perşa n-ar fi trebuit să-şi uite e-mail-ul deschis… dar cum
tot s-a întâmplat, ai deschis un mesaj venit de la „Dating“.
Acum ştiai ce face mânuţa când apeşi un şir de litere albastre… şi-ai apăsat. Ce se afla pe ecran, s-a schimbat iar. Ai
văzut zeci de fotografii şi unele chiar ţi-au atras atenţia,
erau ale unor fete grozav de frumoase. Ai sărit din scaunul directorial, speriat. Te-ai dus, te-ai aşezat în fotoliu,
ţi-ai aprins o havană… şi-ai pufăit o vreme. Dar apoi ţi s-a
făcut dor de fetele cele frumoase… şi te-ai întors la computer… cu havana şi scrumiera. Probabil de asta fuma Dan
Perşa aşa mult! Ai început să navighezi ca un mus ambiţios, ce va deveni curând marinar încercat. Priveai pozele
fetelor frumoase şi te minunai de ele, până când, în faţa

Beletristica

uneia, ai rămas cu gura căscată. Nu-ţi mai puteai lua privirea de la ea. Frumuseţea întruchipată! Ai vrut să-i vorbeşti, dar cum? Tot cercetând, ai găsit un loc să apeşi cu
mânuţa: mesaj. Uite ce simplu era! Simplu chiar şi pentru
un prost. Puteai acum să-i scrii, dar ce? Nu ai fost niciodată un mânuitor al condeiului, Jak, nici chiar pe vremea
când te împănai cu veleităţi de artist, ca Sir Falstaff (de ce
ţi-o fi venit în minte, te încurca, n-aveai chef să-ţi aminteşti de Picotela)… pe vremea majoratului, când omul se
vede geniu neînţeles – şi neînţeles va rămâne… Dar, dintr-o
dată te-ai ridicat de pe fotoliul directorial, pentru că veniseşi aici să uzi florile lui Dan Perşa, iar tu ce făceai? Marş
acasă, potaie, ţi-ai spus. Coboară scările şi intră în târlicii tăi şi târâie-i dintr-un colţ în celălalt al garsonierei tale.
Imaginea târlicilor te-a făcut să strâmbi din nas, de parcă
ai fi mirosit ceva luciferic. Nu, era mai bine aici, să tragi
dintr-o havană, să bei un ciocănel de rom cubanez… şi să
priveşti pozele unor fete frumoase. Fără-ndoială, mult mai
frumoase decât Picotela. În sfârşit, ai deschis ochii! Computerul era o fereastră spre ele. Aşa că te-ai întors la poze.
Ai apăsat pe una, ai mărit-o şi ţi-a apărut într-o fereastră
mică: trimite mesaj. Te-ai învârtit cu fotoliul şi-ai chiuit.
De ce, nu ştiai, că doar ce mesaj aveai să-i scrii tu? Te-ai
uitat o vreme pe tavan şi pereţi… şi ţi-a venit ideea strălucită. Aveai la îndemână computerul lui Dan Perşa, doldora de romane, poezii, eseuri, jurnale, scrisori – nu trebuia decât să copiezi… ceva cât de cât potrivit. Nu-i luaseşi tu locul lui Dan Perşa când cu poeta Picotela? Acum
era şi mai simplu să te substitui lui! Ai luat la repezeală
un fragment… dintr-un lung fişier… şi l-ai expediat unei

fete. A început să-ţi placă şi ai trimis acelaşi text la încă
douăzeci. Te-ai lăsat greu pe spătarul fotoliului, încântat
de prostiile tale… ce te puneau în legătură cu lumea atât de
jinduită a femeilor… Ai cercetat fişierele lui Dan Perşa şi-ai
extras alte fraze, alte idei… Erau ale tale de acum… potrivite să fie scrisori pentru fete. Nu-ţi răspundea nimeni,
aşa cum sperai. Mesajele tale mergeau la nişte fete ce nu
erau acolo. Le vor vedea… peste o zi, o lună sau un an…
în căsuţa lor electronică. Aşa nu mergea. Şi ţi-ai amintit iar de Sue, de messenger. Acolo discutai pe loc… prin
mesaje directe, nu prin scrisori. Te-ai aplecat spre monitor şi te-ai apucat să descifrezi numele. Literele erau destul de mici, se pare că Dan Perşa avea ochi de aviator. Îţi
cade privirea pe un nume, care te lasă mască: vecina_
ta_de_palier… şi îţi vin pe fată în minte vorbele Picotelei
întâia dată când ai cunoscut-o: „Sunt vecina ta de palier“!
Ea era, Picotela. A vorbit cu Dan Perşa, dar a greşit uşa şi a
ajuns la tine! Ai bănuit tu, dar nu aveai dovezi… şi-ai mai
crezut că ea este chiar vecină de palier cu tine! Ce gogoman! Te-ai ridicat ca să te plimbi o vreme, agitat, prin garsonieră. Vecina_ta_de_palier… o poreclă… Te uiţi la ceas
şi constaţi că au trecut… Jesus Mario, cum spunea Erji…
patru ore! Păcăliseşi patru ore! Patru ore furate plictisului, patru ore furate neantului! Patru ore în care ai simţit
că trăieşti. Uitaseşi de curgerea timpului, de bătaia pendulei… scos din timp… iar asta fără să faci filozofie… doar
aşezat pe un scaun directorial la computer… cu un maus
uşor de mânuit… şi jucându-te un pic cu el! Şi intuieşti
că, după un pic de practică, vei deveni un mare dirijor.

Trei proze scurte de Dumitru Augustin DOMAN
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Pastorul cel bun

Pastorul american din cartierul mărginaş al romilor,
unde a făcut o biserică neoprotestantă, convertindu-i
pe balaoacheşi cu o masă caldă pentru puradei la şcoală
şi la grădiniţa cartierului şi cu hăinuţe de firmă de mâna
a doua, îi cheamă duminică dimineaţa la slujbă cu
talanga-langa. Vin cu toţii, se aşează în bănci lungi de
lemn galben, la fel de cuminţi ca puradeii lor la şcoală.
Îi ciugulesc din palmă lunganului pastor afro-american
John Kevin. Mai moţăie, mai picotesc, se mai uită în
tavanul locaşului, dar nu se mişcă, lustruiesc cu zel
scândura geluită a băncilor. Pentru că, după ascultarea
predicii, se vor muta în faţa bisericii, la celelalte mese,
în aer liber, unde-i aşteaptă hamburgeri cu Coca Cola
şi cartofi prăjiţi.
„Fraţi ai mei, le spune pastorul cu voce înaltă, cu mâinile ridicate şi cu un accent românesc cât se poate de original, fraţi ai mei, azi-noapte am stat de vorbă cu Bunul
Dumnezeu. E supărat pe noi, e supărat rău. Am încercat să-l îmbunez. Mi-a zis să vă spun ca la o turmă mică
ce sunteţi că să fiţi cuminţi ca mieii şi înţelepţi ca leii.
Şi mi-a mai spus să luaţi aminte, zice el cu o voce scăzută de data aceasta, mi-a mai zis Bunul că mulţi oameni
fac dragoste acasă la ei, dar mai ales la alţii, în poziţia
femeia deasupra. Creatorul pământului, soarelui, lunii
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şi nevolnicului de
om nu aşa a gândit lumea, în poziţia femeia deasupra. Femeia trebuie să fie supusă
şi ascultătoare de
bărbat, ridică din
nou vocea pastorul John. Cine
mai practică poziţia asta nefirească
şi păcătoasă nu va
vedea în veci grădina Raiului…“ Şi ecoul din tavanul înalt
al locaşului: Grădina Raiului, Raiului, aiului!…
După înflăcărata predică, clanul de neoprotestanţi
coloraţi iese în faţa locaşului, unde sister Marion, soţia
grasă a pastorului îl aşteaptă cu tăvile pline de hamburgeri calzi şi de hot dog cu muştar de Tecuci. Paharele de Coca Cola şi farfuriile de plastic cu cartofi prăjiţi sunt deja pe mesele de stejar negeluite, dar lustruite de coatele ţiganilor veseli, în fond chiar cuprinşi de
fericirea americană.
HYPERION
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Brother John îi mai ţine în picioare două minute rostind o rugăciune despre pâine şi peşte, îndemnându-i
la cumpătare, că şi pe asta i-a spus-o Bunul Dumnezeu
azi-noapte, că e supărat că oamenii sunt lacomi şi el nu
aşa i-a creat.
Sister Marion trece pe la fiecare în parte şi-l întreabă
cu toată blândeţea: „Hamburger sau hot dog?“. Iar fiecare, după un moment de gândire, de deliberare sfâşietoare în sine-şi, optează şi el cumva. Dar Ferdinand, bulibaşa neamului, îi zice cu oarecare coraj: „Şi una, şi alta,
mânca-ţi-aş curu tău de cioară grasă!“ Iar Marion, ca
de obicei, îi dă cel mai mare hamburger şi cel mai lung
hot dog. „Bunul Dumnezeu să primească!“ zice bulibaşa
pios şi înfulecă din ambele sortimente, să nu se răzgândească sister, între timp.
În amiaza de vară, în dealul cu locaşul neoprotestant, vântul mângîie lin, ca un evantai, feţele bronzate
ale celor mai noi credincioşi.
La plecare, fiecare ţigan şi fiecare pirandă primeşte
de la pastorul John o gentuţă de plastic cu o hăinuţă în
ea şi cu sticluţă de coca cola de un sfert de litru. „Da’ un
vizichi nu ne pui în geantă, mânca-ţi-aş?“ întreabă bulibaşa Ferdinand cu coraj. „Bunul Dumnezeu, îi răspunde
pastorul, mi-a mai spus azi-noapte că acesta e licoarea
Diavolului şi să ne ferim de el cu toată îndârjirea, că altfel

nu vom vedea în veci Grădina Raiului…“ Iar ecoul, din
valea cu casele lor prăpădite de chirpici: „Grădina Raiului, Raiului, aiului!…“
Când soarele e în crucea neoprotestantă a cerului,
pe dealul abrupt coboară cohorta de bruneţi neoprotestanţi inocenţi. Bărbaţii grupaţi în faţă, pirandele la
cinci-şase paşi în urma lor, mai mult sau mai puţin grupate, împiedicându-se în fustele multicolore.
Carol al doilea Stănescu, tânărul de perspectivă al
cartierului de romi, sugând din sticluţa de Coca Cola, îl
întreabă pe bulibaşă:
„Teteo, mata ce-ai înţeles din predica pastorului
Kevin?“
„Păi, bă, am înţeles clar ca Dobroituca şi Socares că
dacă te călăreşte piranda, Iadul te mănâncă“.
Pe poiana din cartierul mărginaş, ţiganii văd un armăsar negru ca spoit cu smoală, care stă cu picioarele în
sus, iar o iapă îl lucrează de deasupra, îl iepeşte, cum ar
veni, că-l călăreşte nu putem spune. Iar, tânărul Carol
al doilea Stănescu, viitorul bulibaşă:
„Hooo, bă, iadul vă mănâncă, nu mai vedeţi voi Grădina Raiului!“ Iar ecoul din râpa lui Ferdinand: „Grădina
Raiului, Raiului, aiului!…“

În celula 37, unde sunt încartiruiţi 31 de pensionari
(puşcăriaşi e un cuvânt totuşi prea dur pentru nişte
patroni de presă, primari, preşedinţi de consilii judeţene, miniştri, senatori şi deputaţi, chiar şi pentru câţiva
consilieri locali), ora 11,13 este una de creaţie, de vârf de
creaţie. De o jumătate de oră, gardianul Pompilică Bulău
jr. a sosit cu camionul cu bibliografie de la BAR. Pentru
necunoscătorii argoului de puşcărie, ca să fim pleonastici, pardon…penitenciar, BAR înseamnă Biblioteca Academiei Române. Iar pentru necunoscătorii fenomenului
penitenciar din anii 2000, bibliografie înseamnă sute de
cărţi vechi, mai rar şi noi, unele de la Fondul Special fost
Secret. Iar gardianul Pompilică Bulău jr. are misiunea de
a merge zilnic cu camionul la Biblioteca Academiei şi
de a aduce vreo câteva sute sau mii de cărţoaie pentru
pensionarii dornici de a scrie lucrări ştiinţifice. E o emulaţie de le sar tuturor, în dreapta şi stânga, creierii prin
tâmple: Poc! Şi: poc! poc! Dar, mai ales: Poc! poc! poc!
Pe priciuri, pe paturile de jos, dar în special pe paturile de la craca a doua şi craca a treia, pensionarii scriu
îngropaţi în cărţi: care cu pixul pe caiete studenţeşti,
care cu stilourile de aur, primite şpagă la vremea lor de
fericire, care cu laptop-ul, scriu în draci lucrări ştiinţifice. Minţile celor din celula 37 produc mici cutremure
de trei-patru grade pe scara Richter. Bine că aceasta este
singura celulă creatoare, că dacă ar mai fi două asemenea în închisoare, ar cădea blocurile cu bulină roşie de
prin Capitală ca (mă rog!) castelele de cărţi sau ca (mă
rog!) castelele de nisip uscat.
Titluri de volume ştiinţifice: Corupţia ca fenomen cancerigen pentru societatea românească de astăzi (autor,
ministrul proiectelor geniale Leonardo Filozofescu, condamnat definitiv pentru corupţie la nivel înalt); Presa

aservită politic, studiu de caz (autor, Cornel Opintescu,
patronul celui mai mare trust de presă); Primăriile, sursă
de proiecte generatoare de corupţie (autor primarul Oprea
Sorescu); Proiectele judeţului X şi recompensarea nesimţită a clienţilor politici (autor, Liviu Magraon, preşedintele Consiliului Judeţean X); Traficul de influenţă la nivel
înalt în Camera Superioară a Parlamentului (autor, senatorul Roşu Soare Stătescu) etc. etc.
Pe la orele 13,00, gardianul Pompilică Bulău jr. apare
în celulă şi încearcă să-i aducă la realitate pe domnii
scriitori. „Stimaţi domni!…“ Nimic! Febra creaţiei ţine
cutremurul pe o rază de 50 de kilometri la gradul 3,9
pe scara Richter. Pompilică fără frică mai face o încercare: „Stimaţi domni savanţi, vă invit cu toată deferenţa
la masă. Avem icre de Manciuria, supă de broască ţestoasă şi biftec de căprioară, sponsorii au fost generoşi…“
Cutremurul nu scade sub 3,9 grade pe cunoscuta scară
Richter. Responsabilul domn gardian Pompilică Bulău
jr. ridică vocea: „Bă, bandiţilor, vă ia mama dracului,
corupţii şi duşmanii poporului ce sunteţi, voi n-auziţi?
Icre de Manciuria, supă de ţestoasă, biftec de căprioară.
Aţi înnebunit de studiu?“ Abia acum, savanţii se întrerup, se freacă la ochi, închid bibliografia, vezi bine, şi se
întreabă nedumeriţi ce se întâmplă. Iar Pompilică jr. îi
lămureşte: „Stimaţi domni, tatăl meu la Gherla, Pompiloiu senior, în anii ’50, le arunca farfuria de tablă cu
terci în faţă bandiţilor, acum eu vă invit cu tot respectul
la icre de Manciuria, supă de ţestoasă şi biftec de căprioară şi dvs. mă ignoraţi complet. Nu se poate aşa ceva.
Suntem în codru? Studiu, studiu, dar nici aşa, să vă epuizaţi dracului de tot şi să renunţaţi la frugala masă. Ei!“
Puşi la respect, domnii miniştri, primari, deputaţi
şi senatori îşi închid care caietele, care laptop-urile, în
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funcţie de nivelul tehnologic, şi la ora 13,13 se aliniază
cuminţi în spatele gardianului Pompilică jr. spre sala
de mese, din capătul culoarului. Dar, dl. ministru Leonardo Filozofescu întreabă pe jr.: „Auzi, dar ceva whisky
avem? Măcar votcă Finlandia… Mă rog, ar merge chiar
şi o palincă de Satu Mare. Fără astea icrele de Manciuria
sunt doar nişte căcăreze de iepure de Angora!…“
La ora 15 şi 13 minute, renunţând la somnul de voie
de după prânz, savanţii celulei 37 lucrează iar de zor. Sar
paginile din bibliografii ca artificiile în noaptea de revelion. „Trageţi tare, zice ministrul Leonardo Filozofescu
din colţul lui, ce-ar fi vrut Vulcănescu, Noica, I. D. Sârbu,
Nichifor Crainic să aibă caiete studenţeşti şi laptop-uri
să-şi scrie ideile la Aiud!… N-au avut ei norocul nostru.“
Scriu domnii savanţi de penitenciar cu sârg, creierii dau
să le spargă tâmplele stângi şi drepte: Poc! Şi: poc! poc!
Dar, mai ales: Poc! poc! poc!
Pe la ora 17 şi 15 minute, domnul gardian Pompilică
Bulău jr. deschide cu uriaşa cheie uşa celulei şi întreabă,
ca şi cum n-ar şti: „Domnul Cristian Porcea este aici?“
Domnul Cristian Porcea este singurul pensionar din
celulă care dormea, care sfida poziţia de savant a colegilor lui. Bibliografia lui era adusă de dl. Pompilică de
la chioşcurile de difuzarea presei, iar el o epuiza în zece

minute, exact despre el fiind, despre viaţa lui, şi nu crea
nimic pe baza ei.
Un scriitor savant l-a îmboldit pe adormitul domn
Porcea, s-a scuzat la infinit pentru deranj, şi l-a pus în
legătură cu dl. Pompilică jr., care – mă rog! – i-a spus
că-l aşteaptă domnişoara Valentina Polenel cea dulce ca
mierea la camera 0 (zero). Camera 0 (zero) era încăperea intimă de la capătul culoarului, unde un domn pensionar (că puşcăriaş este totuşi prea dur pentru un…şi
un …), cum să zicem, se putea întâlni cu soţia, cu fosta
soţie, cu amanta 1, cu amanta 2, cu amanta 3, ca-n orice
piesă de teatru adevărată, şi să dezbată problema aceea
pe care bărbatul o face cu femeia… Cu lenjerie de pat
schimbată în fiecare dimineaţă. Iar domnul Porcea, dacă
tot nu crea voluminoase opuri ştiinţifice, măcar se întâlnea zilnic în camera 0 (zero) cu neveste, foste neveste,
amante.
La bilanţul de cinci ani al Penitenciarului de maximă
siguranţă, directorul general a raportat o recoltă de 575
de lucrări ştiinţifice ale celor 30 de pensionari, realizate
fiecare în timpul dintre 33 de minute pe lucrare şi trei
săptămâni, dar a raportat şi şapte nou-născuţi, rod al
celui cel de-al 31-lea pensionar, Porcea, că puşcăriaş e
totuşi un termen cam dur pentru un patron milionar…

Chirurgul Iulian Fometescu are unul din puţinele sale
momente de relaxare de la spital. E adevărat că e sâmbătă seara, chiar va merge acasă, cu o jumătate de oră
în urmă a terminat cea de-a zecea operaţie. Acum stă la
geamul cabinetului lui cu un pahar de whisky în mână.
Priveşte aleile înzăpezite ale spitalului înroşite vag de
amurg şi zidul cenuşiu. E cuprins de o sfârşeală cam blegoasă, de o melancolie care-l goleşte de orice energie.
Şi băutura i se pare fără tăria obişnuită. Parcă-i apă din
copita vacii. Puah!
Îl întrerupe din starea lui de moleşeală deloc confortabilă asistenta şefă. Îi aduce cele zece plicuri cu şpăgile
zilei. Tot ea scoate banii din plicuri, îi numără, îi pune
în ordine, apoi îi bagă pe toţi într-un singur plic şi i-l
înmânează.
„Uitaţi, dom’ doctor, sunt 8000“. Ia plicul absent şi-l
pune-n buzunarul sacoului. Aici sunt vreo patru-cinci
salarii medii pe economie, două salarii de-ale lui, ar trebui să fie mulţumit sufleteşte, dar melancolia îl roade
încet şi temeinic, ca un cariu.
„Pot să merg acasă, dom’ doctor? Mai e ceva de făcut?“
Medicul primar se întoarce spre ea, parcă uşor mirat
că mai e acolo: „Auzi, Olimpia, tu ţi-o mai tragi, cu unul
cu altul?… Fă-o, cât mai merge fabrica, cât mai nechează
iapa din tine…“
Iar asistenta blondă, cu un amestec de revoltă şi jenă,
roşie toată: „Haideţi, dom’ doctor…“
Când e melancolic, lui Iulian Fometescu îi place să
fie grobian, chiar porc. Asta-l scoate din starea aceea de
înceată prăbuşire-n sine.
De data aceasta nu funcţionează.
Îşi mai pune un deget de băutură cu un cub de gheaţă
şi se proţăpeşte din nou la fereastră, parcă plutind pe loc,

privind pierdut petele de zăpadă de pe gardul de beton,
ca şi cum acolo ar fi secretul eliberării lui de neliniştea
sufletească.
Un pacient i-a făcut cadou Levantul, un volum scos în
condiţii tipografice de lux. E la modă să se dea pe lângă
plic şi câte o carte în vogă. La gustarea de la 15, 45, între
două operaţii, a răsfoit cartea, chiar a citit câte ceva în
diagonală. Asta-i trebuia lui, Levantul?… Cum era aia?
Un prinţ din Levant îndrăgind vânătoarea… Hm! El nu
mai îndrăgeşte nimic. Nici măcar pe iapa de Olimpia cu
picioarele ei lungi.
Stă în spitalul acesta, operează şase zile pe săptămână,
uneori şi duminica, o mai pipăie pe Olimpia, chiar o mai
călăreşte febril, scurt, iepureşte, între două operaţii. Îşi
ia în fiecare zi vreo 2000 de euro, dar ce înseamnă asta?
Îi ia, îi pune la teşcherea, mai cumpără câte un tablou
de pictori mari, că şi-a făcut o adevărată galerie acasă.
Acum descoperă că asta nu-i mai aduce nici un fel de
satisfacţie. Uneori îşi închipuie că plicul din buzunarul
sacoului conţine bani falşi, tăieturi din ziare. Şi-apoi ce
înseamnă 2000 de euro pe zi? Uite, ce zic ăia la televizor,
că fosta ministră/sinistră primea geanta cu un milion de
euro, cu cinci, nu un plic cu şapte-opt mii de lei, şi ăia
munciţi zi lumină. Dar nu asta-l blegeşte pe el acum.
Are destui bani să-şi petreacă restul vieţii cum i-ar dori
sufletul. Dar sufletul lui e bolnav acum, nu mai doreşte
nimic. În afară de a ieşi din starea aceasta de melancolie.
La al treilea pahar, prin fereastră nu se mai vede curtea înzăpezită a spitalului, ci geamul doar îl reflectă pe
el, melancolic, palid, cu privirea goală. Ar vrea ceva, dar
nu ştie ce. Soarbe din pahar fără nici o plăcere şi visează
cu ochii deschişi un vag rai pe pământ.

C

Melancolia chirurgului

Beletristica
https://biblioteca-digitala.ro

HYPERION

41

Mircea OPREA

P

Viaţa în capcană

Prevenire
Ca în orice scriere imaginată,
adevărate rămân doar iubirea şi ura.

CAPITOLUL 1

Pe hol, la despărţire, doamna Brânduşa s-a agăţat de
braţul meu alarmată de o panică îmbibată cu arome de
patiserie, ceva bun de-ale gurii, o prăjitură de casă mai
degrabă decât cu mireasma din numele ei şi, să vorbesc şi
eu ca Mihal, femeia asta îmi aducea papilele gustative în
stare de erecţie. Nu mă lăsa aşa, dragă Tudorine, n-om
muri toţi din disperarea unuia. Să facem ceva şi dumneata
ştii ce trebuie făcut, ştii unde să deschizi o uşă iar lumea
te ascultă, nu ca pe noi, cei ajunşi între cei mărunţi, trecuţi la – şi alţii. Din nişa bucătăriei Roxy, nepoata, privea
în penumbra holului zâmbind clătinat, o părere de zâmbet. Aşa, Brânduşa, cumătra mea, încerca să mă atragă în
cauza comună, stingerea ameninţării vecinului nostru –
Mihal, încât a rămas convinsă că voi face cât de curând
actul generos ce mi l-a cerut. Tehnica o ştiam şi nu ţine
doar de arta feminină de a te lăsa dominat, de a te umili,
pentru a câştiga aşa cine ştie ce beneficiu greu de spus
în cuvinte. Slăbiciunea ei o au şi alţii, până şi eu cred că
lumea asta simţitoare şi atentă la suferinţa aproapelui îmi
va sări în ajutor să mă scoată din impas. Şi te laşi în seama
altora, în seama unui zâmbet vag, o promisiune de zâmbet, tu crezând că ai şi ieşit din necaz când, de fapt, celălalt, politicos, a scăpat şi el vorba amabilă cerşită de tine.
Şi încă regret că, slab de felul meu, nu i-am zis în faţă:
Cumătră dragă, când îţi dau bună ziua, să nu crezi cumva
că o să-mi las treburile baltă, să-ţi fac dumitale o zi bună
cu adevărat! De câte ori primea un şut în fund Tudorin
ştia că, într-un fel drăgălaş, hazardul îl atenţiona de catastrofa ce va veni curând. Nu ştia cum dar, după şut, simţea
nenorocirea în coastă şi, punctuală şi parolistă, nenoroci-
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rea îl ajungea. Presimţi, ştii sigur, te va lovi trenul numai
nu ştii de unde va veni că, ia priveşte – nicăieri nu-i cale
ferată. Da, politeţea ca armă defensivă în faţa lumii – ce
temă vastă! Brânduşa a rămas, cred, cu impresia că eu îl
voi face pe vecinul Mihal să nu mai arunce blocul în aer
cu tot cu locatari, aşa cum părea să-şi fi propus cu încăpăţânare, cum îi lăsase şi pe alţi vecini să creadă. Eu încă
nu păream convins: puteam bănui că cineva e gata să se
sinucidă, să omoare pe altul, mă rog, sunt pline ziarele de
nenorociri, puteam bănui că va veni şi rândul nostru să
fim fapt divers, dar să-ţi propui ca, omorându-te, într-un
acces de furie sinucigaşă să omori, odată cu tine, şi vecinii, nu vedeam nici o logică aici, dacă logica ar fi o condiţie a întâmplării.
Vorbeşti în faţă cu omul şi parcă-l vezi prima dată: nu
poţi, instantaneu, să-ţi aminteşti tot ce ştii despre el, ce-ai
auzit de la alţii, gândurile tale adunate vreme de douăzeci
de ani, pe puţin. Şi acum o privea şi o asculta pe femeia asta,
vecina sa desigur, uitând tot ce ştia despre ea, văzând-o
ca prima dată. În colţul ochilor Tudorin îşi păstra o undă
de îndoială, neîncrederea faţă de oamenii de duzină, nesiguri, alunecoşi, ale căror intenţii se pot schimba din clipă
în clipă şi nu în bine. Dar ce să-şi amintească despre ea
încât să cadă atât de uşor în plasa complezenţei, a politeţii
de rutină? Se uita la Brânduşa, observându-i cu o fixitate
bolnavă negul delicat de deasupra buzei, pe partea stângă,
hipnotizat de felul cum îşi vibra consoanele, vocalele nazalizate, interjecţiile. Pentru triumful irezistibilei şi sublimei
perversităţi a fiinţei umane aş fi pariat pe eternitate că voi
muri şi eu din capriciul nebunului de lângă mine de care
n-aş avea cum să mă feresc, pentru că pe tabla de şah a
vieţii niciodată nu ştii care e nebunul, care-i va fi nebunia.
Şi cine ştie de nu cumva unul dintre noi, mâine, n-o ia tot
aşa, pieziş, după capricii şi toane. Aveam să-l înţeleg, să-l
aprob, până la un punct chiar să-l admir pe Mihal, că vrea,
e şi asta o dăruire generoasă, să-şi sfârşească viaţa împreună cu noi, vecinii şi camarazii săi de care nu s-ar despărţi nici în moarte. Ba aş zice că, fără să-l ştiu un erou, îl
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vedeam ca pe un ins caritabil de vreme ce voia să ne ia cu
el în lumea de dincolo, scurtându-ne suferinţa, bănuind,
pe drept, că aveam şi noi câte o durere pe care abia o mai
ducem numai că, fricoşi şi laşi, n-aveam puterea actului
energic, hotărât. În simţirea noastră scrântită ai fi zis că
ne purtam frumos cu el ca nu cumva, văzându-ne antipatia, nazurile, nu cumva să se răzgândească şi să nu ne
mai ia în fantastica sa călătorie, să ne refuze locul cuvenit în infernala maşinărie a răutăţii lui cu ţintă precisă –
eternitatea. În răgazul ce mi-l mai lăsa, mă gândeam că el,
Mihal, trăia, pe lângă atâtea alte mizerii, şi senzaţia pionului abandonat. Mă gândeam la Mihal, la superiorii săi care,
printr-un şantaj abil, l-au silit să semneze angajamentul,
condiţie a jocului social, aşezându-l astfel pe tabla de şah
în postura de pion, fără ca el să ştie în slujba cui intră, cu
ce scop, ce mişcări va avea de făcut. Vă puteţi închipui un
pion legat la ochi şi ghidat de piesele grele din spate? Aşa
era el! Mă gândeam la Mihal, şi mă puneam în situaţia de
a juca şah cu un partener invizibil şi cu o minte diabolică.
Eram aşadar pion pe tabla de şah, împins mereu în faţă
de către şefii mei, diabolici şi ei; aveam să mă bat cu piesele de valoare din tabăra adversă, în chip limpede eu fiind
piesa de hărţuială, de sacrificiu, fiind când în calea adversarului, când în calea trupelor proprii, cu rol de intimidare, de ascundere a intenţiilor, de prevenire, de simulare,
şi rareori se întâmpla ca prada s-o atac şi s-o înving spre
gloria mea de pion, căci – să fiu ridicat în grad, nici pomeneală! Eram o oarecare javră din haita celor opt copoi trimişi să hăituiască cerbul cel mare, trofeul, cât să-l aducă
în bătaia puştii vânătorilor de carieră. Dacă primeam un
corn ascuţit între coaste, cine s-ar fi mirat, dispariţia mea
– o pierdere firească. Pentru mine, ca pion, şahul este un
joc de noroc. Nici mişcările, nici paşii, cât pătratul din faţă,
nu mi-i hotăram singur, deşi, de acolo, din pătrăţica mea
expusă direct adversarului, vedeam altfel strategia jocului.
Dar decizia mişcărilor n-o aveam eu şi prezentam un pericol cât o lungime de braţ, tot ăsta fiind şi avantajul meu: nu
eu voi fi ţinta vicleniilor de durată, a mişcărilor ascunse,
adversarul n-avea să strice o mişcare, dintre cele numărate, cronometrate, n-avea de ce să-şi piardă timpul cu o
piesă fără valoare, câtă vreme nu eram un pericol acut iar
eliminarea mea abia i-ar fi deconspirat intenţia. Păream o
piesă imobilă în comparaţie cu altele care străbăteau liniile şi diagonalele în toate direcţiile ori săreau surprinzător precum calul. Tudorin, observându-i poziţia pe tabla
de şah, a înţeles că anume micimea sa de pion l-a apărat
până acum pe Mihal chiar şi fără să ştie asta, când el avea
patimi mai grave decât îi ţinea pielea, decât îi permitea
rolul. Târziu, îşi va da seama şi Mihal că fusese sacrificat într-un oarecare meci amical, partenerii, albi şi negri,
dându-şi mâna peste capul său, ciocnind paharul victoriei
servit pe tabla de şah, viaţa sa fiind sub capriciul ieftin al
şefilor de stat. Era furios că, de pe tot terenul de luptă, a
rămas singurul păcălit, singurul care a pierdut partida; a
rămas furios şi hotărât să se răzbune.
Încărcat cu grijile Brânduşei am urcat încă două etaje
să ajung la mine în apartament. Sunt singur, ai mei au plecat cu treburi, la serviciu, prin oraş, aşa că mi-am luat un
pahar mare de votcă să-mi treacă gustul de margarină lăsat
de ochioasele fursecuri industriale cumpărate din bazarul
moldovenilor şi apoi să recapitulez aventura de la etajul
întâi, să-mi dispară din nări iluzia odorantă a fericirii casnice a unei doamne divorţate. În toată povestea asta, cu
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spaima Brânduşei că Mihal ne aruncă în aer, eu picasem
din altă realitate: veneam de la inaugurarea unui supermarket de la noi, ceva ce echivala cu sfinţirea şi oficierea
primei slujbe într-o biserică nouă în alte vremuri uitate în
istorie, trebuia numai un pic de fantezie să vezi în prefect
vreun mitropolit, un episcop, în primar să vezi protopopul şi alte feţe bisericeşti deghizate în înalţi funcţionari
de stat, iar tăierea panglicii cu foarfecele ţinute de tinere
îmbrăcate-dezbrăcate în culorile firmei, tăierea panglicii
şi totul arăta ca o veritabilă târnosire, nelipsind nici aşa,
în parodie, – obişnuitul sobor de preoţi – şi ei cu sfeştocul
de agheasmă, cădelniţa fumegândă şi cărţile cele groase
înnobilate de slinul ritual. Cu eforturi care probabil că au
meritat, veniseră invitaţi şi de la Bucureşti, din Guvern, iar
alaiul a făcut turul de onoare al noului supermaket, trecând prin raioanele de la etaj, de la parter, pe când eu mă
ţineam cât mai aproape de oficiali, dând coate în stânga
şi-n dreapta ca orice gazetar, să nu pierd o vorbă din sfintele vorbe ale politicienilor de vârf. Cu ochii pe fruntea
coloanei se întâmpla să tot calc pe picior un ins mărunţel
cu ochelari fumurii, în costum închis la culoare şi cu faţă
ştearsă ca un prosop uzat de bucătărie. Eu îl călcam pe
picior, el îmi spunea: Mă scuzaţi! şi făcea un pas în urmă.
Peste alţi paşi, iar îl călcam agasat de faţa asta ştearsă ce
ţinea să fie şi ea în primul rând, sub bliţul fotografilor. Îl
calc pe picior şi iar aud: Mă scuzaţi şi face un pas înapoi.
Până să-i simt ironia, cum să-mi treacă prin cap că vreun
oarecare dintre oficiali îşi permite să ironizeze un ziarist în
Moldoşani, adică la el acasă. Abia când s-au adus şi cupele
de şampanie, faţă ştearsă ăsta face ocolul sălii ciocnind cu
fiecare. Ajunge şi în dreptul meu şi-mi spune, fireşte: Mă
scuzaţi – la mulţi ani! Mă uit în ochii lui şi-l recunosc
pentru că, a naibii meserie, s-a întâmplat să mai fim faţă
în faţă, doar că eu îi uitasem figura deja: era preşedintele
acestui stat, preşedinte numai cu un mandat în urmă, venit
şi el să-şi susţină partidul şi interesele şi în capătul ăsta
de ţară unde, să vezi democraţie, voturile erau egale cu
ale celor de pe Calea Victoriei din Bucureşti. Şi acum ne
întâlneam aici, la inaugurarea unui supermarket, la marginea oraşului, de unde începea zona industrială, denumire
ce cândva suna a înjurătură, acum rămânând de poreclă.
Aici fusese o fabrică de ţesături din cânepă şi in pe seama
căreia propaganda comunistă făcuse mare zarvă şi unde,
a naibii meserie – gazetăria, cu ceva ani în urmă aveam
ocazia să-l calc pe picior pe primul ministru, Constantin
Dăscălescu, de nu mă-nşel, înşirat şi el ca un oarecare în
convoiul ce făcuse turul fabricii în urma primului ţesător
al ţării, scenă asemănătoare cu cea de astăzi, pe atunci lipsind doar soborul de preoţi. Scriam în vremea aceea despre utilajele de ultimă oră, despre ce ţesături splendide
facem noi pentru export că se bat şi nemţii, şi americanii,
să ni le cumpere, şi tot aşa. Vorbe de propagandă deşănţată cu siguranţă pentru că, nu mult după revoluţie, lăudatele războaie de ţesut ultramoderne aduse din Vest, şi
cele nemontate încă, s-au vândut ca fier vechi tot în Vest,
că noi nici cu fierul vechi nu mai aveam ce face iar halele
au căzut în ruină încât acel splendid mozaic păstrat pe
frontonul clădirii, o alegorie cu câţiva muncitori textilişti,
părea mai degrabă caricatura unui coşmar trecut. Mozaicul de la Integrata, după un desen al lui Piliuţă, a rămas
martor al ruşinii de pe vremea când oamenii munceau
aici, lângă casa lor; opera de artă – alegorie a unei lumi
trecute pe care nici n-am ajuns s-o trăim decât ca o conHYPERION
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tinuă spaimă, spaima în faţa visului de aur visat de activiştii de frunte ai partidului. Abia peste alţi ani, în clădirea
care avea, se vede, o structură solidă să reziste la cutremur
dar nu şi la o firavă revoluţie, în clădirea aceea s-a amenajat un supermarket, fiind şi noi onoraţi de o firmă străină,
gata să dea faliment, gata să se retragă din alte părţi. Şi, să
se împlinească parabola, unde se ţeseau mărfuri pentru
export concurând la preţ şi calitate firme din vest, în acel
loc acum se aduc mărfuri din import. Ca pentru şcolarii
greu de cap, metafora asta se repetă şi în alte locuri din
ţară până când şi oameni ca Mihal au înţeles că acum n-au
altă grijă decât să trăiască fericiţi, că n-au nimic de făcut
la ei acasă, câtă vreme cornul abundenţei revarsă peste ei
tot ce le trebuie, singura lor grijă fiind să descifreze etichetele scrise încă în limbi străine. După ce băuse paharul de şampanie cu un fost preşedinte al ţării, călcându-l
pe picior şi suportându-i ironia cât să-şi amintească de
altă gafă celebră a sa când, cu ani în urmă, se ghiontise cu
primul ministru la inaugurarea, în acelaşi loc, a fabricii
de ţesături, acum, după remake-ul capitalist al unui succes din socialism, poftim, Tudorin fusese răpit de pe casa
scării de cumătra sa, amabila Brânduşa să audă o veste şi
mai teribilă: Ai aflat, dragă, azi, mâine, sărim în aer! Şi lui
Tudorin, în toată aventura asta, i se rezerva rolul să-l determine pe Mihal să nu arunce blocul în aer acum, tocmai
acum când, divorţată de puţin timp, voia şi ea să-şi refacă
viaţa. Tudorin avea să revadă secvenţă cu secvenţă scenariul fantazat ca un coşmar de Brânduşa insistând să înţeleagă că, iată, nimic nu poate fi ţinut secret în faţa unor
oameni câtă vreme dau năvală peste tine cu tot interesul
lor, cu o curiozitate de nestăpânit, de parcă ar fi văzut, ce
performanţă, o insectă împăiată. Avea să înţeleagă că tot
ce el judeca drept fantezie, pentru vecina sa, şi nu era singură în sinistrele sale viziuni, pentru ea funcţiona ca o realitate posibilă, un fapt la un pas să se întâmple, aşa cum
nu te îndoieşti că, aflându-ne în ianuarie, e posibil mâine
să ningă. Putea şi să ningă mâine, şi să ne arunce Mihal
în aer, astăzi! Oricum, pentru Brânduşa argumentele lui
n-aveau valoare. Dacă ea voia să creadă asta, catastrofa e
gata întâmplată iar Mihal trebuie condamnat acum.
Să prevenim cititorul că Tudorin, cu votca în faţă, uitase
de eveniment, de datoria de a-l consemna pentru ziar şi,
deschizându-şi jurnalul la o pagină albă, sub data zilei,
scrise aşa, de plăcerea scrisului, ca pixul să nu uite alfabetul. E sfârşit de martie, afară a explodat o primăvară
sălbatică, a explodat în vrăjmăşie peste frigul coborât din
cer, în vrăjmăşie cu soarele zgârcit, cu zăpada retrasă la
umbră. Nu mi-i bine şi, cu junghiul aşteptării în coastă,
îmi iau tensiunea: la dreapta am o valoare, la stânga –
alta, iar trupul mi se clatină cu totul sau numai inima
vrea să spargă echilibrul care încă mă mai face suportabil
lumii. La aşa vreme am hotărât să-mi scriu jurnalul altui
anotimp, un jurnal de primăvară, simţind că ceva în mine
renaşte chiar dacă eu nu vreau, cum pământul aţipit încă
în anemia iernii ar refuza primăvara ce dă buzna peste
seminţele ascunse în brazdă. În ciuda structurii mele de fiu
al catastrofei, optimismul mă inundă, mă sugrumă bucuria şi sunt gata să mă las copleşit de fericire deşi nu asta
îmi doresc. De aceea aş alege să-i scriu vieţii mele un alt
început, să-mi rescriu viaţa într-un Jurnal de matur, cum
îi cerusem tatălui să mă fi născut la vârsta lui Adam, nu
prunc, ci bărbat în putere, gata să suporte până şi o primăvară zăbăucă, aşa cum eşti gata să călăreşti mânzoaca

44

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

neînvăţată cu şaua, ştiind că va îmbătrâni şi ea în herghelia trecutelor anotimpuri cuminţi. Un jurnal de matur în
care să scriu nu lucrurile serioase, deloc nimerite mie, ci
doar cele grave care îmi bat ţăruşi în ochi cu jarul lor de
nestins. Un jurnal de matur al înţelegerii aşa, după mintea mea, a tot ce mă atinge, un jurnal conştient şi al conştiinţei în care, înainte de toate, va avea prioritate sinceritatea faţă de mine. Cât scria rândurile ca uitat în sine,
Tudorin simţi o umbră cum coboară şi, brusc, panica îl
năvăli cu puterea unui val imens venit asupra sa ca prin surprindere. Nu-l durea nimic, n-avea nici o presimţire, cerul
era în continuare senin şi vântul nu sufla nici cât să mişte
pana. Să iasă de sub conul magic al bolilor în aşteptare în
trupul său şubred, îşi desfăcu tensiometrul uitat la mână,
mirându-se de nepăsarea lui, mirându-se de cum scrisese
cât scrisese cu aparatul apăsându-i mai departe încheietura, ecluză peste fluviul de sânge. Dar pe el îl dobora
groaza. Nimic n-avea să-l liniştească până nu va pricepe
că şi el este muritor, un muritor ca toţi ceilalţi şi coşmarul
său era cel mai firesc cu putinţă: avea să moară din cauza
unui vecin şi nu ştie când anume! Cum de alţii se păstrau
atât de liniştiţi, cum de îşi vedeau de măruntele lor ocupaţii fără a trăda printr-o tresărire a privirii tragedia ce plutea peste capetele lor, gata să cadă din clipă în clipă. Oare
nu aflaseră că vor muri repede, repede, într-un an, doi, ori
peste zece – cel mult? Oare chiar să nu fi aflat? Cu o mână
mai nesigură, continuă să scrie în jurnal: Murdăria de pe
pereţi, igrasia din tencuială, tuberculoza din cărămizile
umede, plămânii care scuipă sânge printre ziduri par să
fi înviat cu primăvara şi, răcoarea de sub streşini, cancerul cel vechi, depresia de astăzi, totul mă apasă. Aşadar,
se ştie: vom muri prin explozie, vom fi aruncaţi în aer… Şi
de către cine, tocmai de Mihal, amabilul nostru turnător
la securitate? S-a plictisit de nepăsarea noastră şi vrea să
ne tragă de mânecă, să ne spună că încă e pe aici şi vrea
să se omoare cu tot cu noi? Vai, câtă generozitate, câtă
atenţie din partea lui! Nu cred eu asta, dar sunt destui
nebuni gata să facă tâmpenia numai să ne atragă atenţia asupra lor, sinuciderea la grămadă arătându-li-se ca
un preţ bun. Ar trebui să fac ceva, dar ce pot face eu? Şi
de ce aş opri pe altul să facă ceea ce eu n-aş fi în stare, ce
eu n-aş avea curajul să fac? Nu-mi rămâne decât să scriu
toată tărăşenia asta, cum va curge ea. Şi scrisul este un
fel de exorcizare, de a scăpa de diavolul de lângă tine, de
diavolul din tine. Poate voi reuşi să scriu înainte de a ne
arunca în aer – asta ar fi o performanţă din partea mea!
Să scriu, aşadar? Voi încerca şi eu ceva, voi încerca să mă
împotrivesc lumii, să mă apăr. Scrisul ordonează lumea
şi faptele ei, le predetermină şi, ce ţi-i scris, în frunte ţi-i
pus. De ce aş scrie? Alţii cum fac, cum scapă ei de furtuna
oceanului, cum scapă de înec, de naufragiu, de toate pericolele? Fără să le pese de ceilalţi, se bagă sub apă şi se dau
la fund, cât mai adânc, iar când vor ieşi din nou la suprafaţă vor vedea că furtuna a trecut de ceva vreme iar dimineaţa senină domneşte peste viaţa noastră, acest haos parţial limitat, parţial controlat. Nu aşa a făcut şi tata Noe?
Scrisul îl obosise, va bea şi va gândi fără să mai scrie, scrisul îl extenuează ca un fapt împlinit. Mihal e ascuns; ne
va arunca în aer, se va sinucide, e în apropierea mea, dacă
n-o fac eu primul, dacă n-o fac acum, astăzi, o va face el
mâine, o face altul de lângă tine, oricând un om disperat
se află pe aproape gata să-ţi ia viaţa. Dar pot face eu răul
acum de teama să nu-l facă altul înaintea mea? De ce aş
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fi lacom la cele rele cum ar fi un sfânt lacom de cele bune
şi frumoase? Poate cel de lângă mine are nevoie de bucurie mai mult decât am eu, de ce să-i iau şi bucuria asta.
Omul mărunt îl cunoşti după faptele mărunte, făptuite de el ori suportate, cărora şi aşa abia le face faţă, fapte
mărunte şi tot atât de grele pentru el cum e şi căderea Troiei pentru regele ei, Priam. Clipă de clipă se nasc mii, mii
de oameni mărunţi fără însemnătate pentru alte miliarde,
miliardele mărunte, clipă de clipă mor alte mii de mărunţei, a căror moarte reţinută doar în statistici, trece neobservată de noi chiar dacă am luat act de ea când se petrece
în apropiere. Oamenilor de rând li se întâmplă fapte
mărunte adică nimic, nimic să lase urme în viaţa altor milioane de semeni de-ai lor, în bine, în rău, şi ei – oameni de
rând. Au drame îngrozitoare, tragedii, au accidente şi
rămân mutilaţi; ei, o rudă, alţii de aproape au boli de netratat în starea lor mizerabilă, inşi mărunţi cu bani puţini şi
ai zice că nici nu ne sunt semeni de vreme ce nu-i numărăm între egalii cu şanse reale de a supravieţui bolii din
care altul, socotit mai de soi, scapă, în aceeaşi lume în care,
nu-i aşa, toţi suntem egali în faţa morţii. Şi egalitatea asta
o vede fiecare în felul său. Aura, pictoriţa de pe scara mea,
creştină după capul ei, zice că egal cu ceilalţi ar fi să-şi
împartă banii câţi are, să-i împartă cu toţi, buni şi răi – nu
ea îi va judeca, la fel şi restul averii, cum ar trebui să împartă
şi bucuriile, adică să trăieşti totul împreună şi alături de
egalul tău, căci altfel cum să-ţi fie egal, el trăieşte în mizerie, tu în îndestulare şi risipă; în aceeaşi viaţă comună tu
îţi trăieşti bucuriile, el – năpastele. Să fie Aura altruistă?
Nu, ea suferă, vezi bine, de naivitate, de un infantilism
insuficient pedepsit de comunitate; altfel ce sunt aceste
abstracţiuni şi subtilităţi de catedră prin care demonstrezi
o egalitate fictivă când toţi suntem conştienţi cât de adâncă
e ipocrizia ce ne muşcă până la os, până la inimă. Dacă cei
din apropierea mea trăiesc fapte mărunte, fără importanţă
pentru alţii, eu de ce aş scrie despre fapta lor, şi pentru
cine aş scrie? Cui să fie de folos ziarul în care scriu, de ce
ar vrea să afle altul despre viaţa anonimului care, mâine,
peste câţiva ani, va suferi un accident, se va îmbolnăvi grav,
va muri fără să lase semn decât, poate, un copil, doi, şi ei
– anonimi, alţi mărunţi, pulbere de oameni. Ei au poveşti
care, cu mici variaţii, se petrec identic în rezumat: se nasc,
trăiesc un timp şi mor. Aş scrie pe mormântul lor fără
cruce: Aici nu-i îngropat un Rege! Tudorin mai luă un pahar
de votcă şi filozofa vorbind cu sine cum, altul, generos, în
compania prietenului la care ţine foarte mult, se trezeşte
dându-i sfaturi să evite pericolele şofatului pe întuneric.
Aşa se trezesc unii, şi eu între ei, să vrea binele aproapelui, gândind, egoist, că le-ar fi mai uşor lor dacă cel de alături ar fi fericit, într-atât de fericit încât să n-aibă nevoie
de el. Ca într-o viziune ruptă din rai, lui Tudorin i se năzări
că toţi moldoşănenii, la ora aceea, beau votcă cum bea şi
el, tot oraşul se scufundă în alcool şi, deschizând fereastra, ar putea lua votcă din stradă, cu găleata, din râul ce-i
curge pe sub balcon. Privi în stradă: oamenii păşeau încă
pe picioarele lor, îşi ţineau gura închisă, fără să respire,
mânaţi cu îndârjire de o voinţă fără rost numai să rămână
treji. Nişte caraghioşi, îşi spuse Tudorin, şi închise fereastra să se întoarcă la votca şi la gândurile sale. Se vede că
greşeau ei, se vede că greşesc şi eu, şi cel mai sănătos lucru
e comportarea magistral de simplă aleasă de inşii banali:
deşi le sare în ochi nenorocirea vecinului, se feresc şi nu
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văd, nu ajută, nu previn, doar compătimesc cu ipocrizie.
Mihal? Ai fi crezut că i-ar fi greu să-şi arunce în aer vecinii, prietenii, cunoscuţii, i-ar fi greu şi încă ezita s-o facă.
Dar aici nu mai funcţionează legi şi reguli, e o agresivitate
brută, primitivă, ce ţine de emoţie, de fiorul momentului.
Te întrebi totuşi, ce emoţie o fi dacă durează de ani, ce fior
poate dura lărgindu-şi caverna în memorie ca o carie în
măseaua de minte? O fi şi emoţie în pornirea dornică să
te omori la braţ cu restul lumii? Impostorul se emoţionează şi el? Nu, pentru că emoţia, o ştim din prejudecată,
e sigiliul, e semnul autenticului, al simţirii adevărate, al
sincerităţii. Dar dacă la Mihal o bombă falsă explodează
cu aceeaşi puterea ca una adevărată, cum să ştii? Trăieşte
cu vrajba asta în el de ceva vreme, şi-a hrănit zilnic ura şi
durerea, cum s-ar hrăni cu răul făcut în credinţa că asta-i
este salvarea. Trăirea sub fior a clipei, cine ştie prin ce
alchimie, transmută ura în energie, în energie neagră, bună
şi asta să ţină în funcţiune motoraşul vieţii tale. Ce dinam
pătimaş e ura, s-o poţi îndura; până şi durerea se regenerează în ură. Tudorin se uită în oglindă: chipul ăsta să fie
recipientul, asta să fie carcasa ideilor mele, a ceea ce gândesc, chipul ăsta îl văd ceilalţi şi mă iau drept Tudorin Spinache? Trupul ăsta să fie chipul spiritului, al sufletului
meu? Asta-i carcasa vieţii mele, a vieţii pe care am trăit-o?
Cisterna e plină, deja dă pe afară şi te întrebi: cât mai
rezistă? Cine i-ar fi auzit gândurile ar fi zis că Tudorin îşi
plânge singur de milă; dar Tudorin nu asta gândea, sau nu
gândea doar asta, la el existând mereu şi gândirea din spate
de care nu toţi suntem conştienţi, unii – deloc, alţii îşi dau
seama cu intermitenţe că nu sunt singuri şi, brusc, se ruşinează ca şi cum ar fi înghiţit o oglindă ciudată în care-şi
văd interiorul proiectat în faţă, îl vizionează, îl citesc, îl
palpează şi, apoi, trec totul sub tăcere să uite, să uite foarte
repede. Da, el gândea de parcă avea două creiere: unul
ştiut ca fiind al său, în stare să-l controleze, să-i comande
ce să facă, creierul care, binevoitor şi supus, îi spunea ce
gândeşte, ba îi rezolva şi câteva din temele curente, cum
ai avea un calculator de mână, unul mic, pentru operaţii
rapide, scurte şi uşoare, ca adunarea şi scăderea, poate şi
cititul vreunui afiş, dar tot el simţea că, în acelaşi spaţiu
ori undeva pe aproape, mai avea un creier ca un corp străin
de el, întunecat şi bănuitor, şi care se ferea să se arate vederii. Intrase la bănuială de multă vreme că ceva nu-i în
ordine în capul său: de câte ori lua o hotărâre cu putere,
ca sub jurământ, să meargă pe o soluţie clară, într-o direcţie cu ţinta în capăt, nu peste mult timp cineva îi spunea
că mai bine o lua în partea cealaltă ori, şi mai bine, să fi
rămas pe loc. Şi chiar dacă nu abandona calea aleasă, deja
sufletul său rătăcea pe drumul opus celui pe care îl urma.
Intrase la bănuială că, din interior, un duşman, un prieten, cine ştie, avea tot alte păreri, alte idei decât ale sale, îl
contrazice şi-l sminteşte de pe un drum să-l arunce pe
altul, să-l arunce tot mai des în câte-o prăpastie. Cine să
fie decât tot un creier ceva, pitit şi el în capul său. Şi creierul ăsta ascuns, din spatele creierului ştiut de toţi şi lăsat
ca o perdea în fereastră, nu voia deloc să spună ce gândeşte în profunzime, de comanda cui ascultă, cine îl controlează, în serviciul cui lucrează el şi cu ce profit. Acolo
se făceau calcule cu alte operaţii, mai complicate decât
putea pricepe Tudorin, creierul acela ascuns extrăgea rădăcini pătrate, rezolvase deja cuadratura cercului, descoperise perpetuum mobile şi, tot el, ştia ce i se va întâmpla
mâine, poimâine, dar veştile din zilele ce vor veni le păsHYPERION
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tra pentru el. Tudorin aţipise aproape şi gândea cum să
pună mâna pe creierul său ascuns, să pună şaua pe el, să-l
încalece, ştia sigur că este cineva acolo, în hăul larg deschis de unde îi veneau lumini rare ca într-o furtună de
noapte când, într-o singură străfulgerare, vezi în toată limpezimea râpele la un pas de tine şi cum se-nchid în clipa
următoare. Într-o mărinimie greu de prevăzut, creierul lui
ascuns îi trimitea avertismente prevenindu-l că, la următorul pas, se va prăbuşi. Nu ştia de ce ar asculta de stăpânul nevăzut, dar făcea pasul înapoi şi nu greşea. De câte
ori făcea pasul înapoi, rămânea viu şi nevătămat. Cine
ştie ce se întâmpla, fără să-l asculte, să fi păşit peste hău,
în prăpastie. Dar aşa, la el, orice pas înapoi era un succes.
Ca în somn, îşi termină conştiincios doza de votcă suficientă pentru un paradox şi atenţia sa reveni la realitatea
clipei ca apoi să adoarmă de tot. Tema cu care s-a trudit
îndelung – cum să iasă din strânsoarea Brânduşei: să-i
spună, să nu-i spună cine este, cât ştie şi el, cine este Mihal
care, deşi e capabil oricând de o crimă, el nu crede că va
arunca blocul în aer. Acum, după ce golise sticla de votcă
putea să se felicite pentru soluţia sa înţeleaptă: nu, nu-i va
spune rămânând şi pentru doamna profesoară acelaşi bun
vecin încât şi uşă-n uşă cu domnul Mihal Călţun, armonia de pe casa scării să continue în aceeaşi dulce nepăsare.
O, ce greu a ajuns la soluţia asta, păcat că nu are o sticlă
nouă de votcă, să-şi onoreze înţelepciunea cum se cuvine,
că nu în fiecare zi ajungea la ea. Şi tocmai când părea pe
deplin fericit de calea cea bună aflată de unul singur, fericit că se integra în lumea care şi aşa se ţinea la distanţă
ferindu-se de el ca de un ins nesigur în purtări, când se
credea deja un înţelept, creierul cel parşiv din spatele creierului cu care gândea la vedere, vocea fără sunet se trezi
să-l tragă de mânecă: Ia nu te mai umfla în pene; soluţia
asta o aplică deja toţi de pe scara ta, o aplică orice ins
banal, nimeni n-ar îndrăzni să vorbească de rău un vecin
faţă de alt vecin, dacă vrea ca a doua zi să mai poată deschide uşa, să iasă din casă; greu, foarte greu te-am făcut
să alegi calea comună, să nu sari iar calul, mi-i tot mai
greu să te lămuresc din interior să te porţi şi tu în aceeaşi
manieră cu restul vecinilor; de ce să te fi chinuit atât ca să
ajungi la soluţia care ţi-era la îndemână ca dintotdeauna?
Tudorin chiar aşa făcea: se străduia, se perpelea nopţi la
rând să afle ieşirea dintr-o încurcătură, gândea mult, gândea până catastrofa se cocea şi se spărgea singură
aruncându-l din făgaşul cărării comune, ca apoi să vadă
că, simplu, soluţia problemei era s-o ignore cu nepăsare,
cu indolenţă, ca un nesimţit, cum făceau ceilalţi şi pe care
el îi admira ca mari înţelepţi, o înţelepciune uşor de atins.
Trecuse binişor de miezul nopţii, aţipisem deja când m-am
trezit ameţit, cu senzaţia de sufocare, cu neputinţa de a-mi
reveni cu totul. Cineva mă trăgea spre ziuă, altul mă apăsa
cu putere spre noapte. Acum, mai mult sens, mai mult
înţeles au vrăbiile zburând stoluri, stoluri, decât gândurile
din capul meu, încâlcite prin firele de păr până să le văd
întregi. Uite-aşa visez, aşa gândesc, un morman încâlcit
de ţevărie fără rost şi, prin acest păienjeniş, eu am să-mi
găsesc calea până la ziuă. Cine poate să pună vântul pe
note, cine să găsească portativul potrivit pentru urletul
vântului când suflă în pădurea din interior: Vuuuu, vuuuu,
vuuuu… Zgomotul din capul meu se aude şi afară. Căţelele au fătat şi în cartier a apărut o nouă generaţie de maidanezi. E hărmălaie o vreme, până javrele bătrâne, la fel
ca gândurile vechi, se impun şi fac ordine între căţelandri,
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cum au învăţat de la oameni, până va veni o altă generaţie câinească, şi toate gândurile vor intra în ordinea lor.
*
Şi uite că, vorbind de una de alta, am ajuns: ăsta-i blocul
în care locuiesc. N-ai nevoie de amănunte: cine a văzut un
bloc construit înainte de ’89, unul singur, le ştie pe toate;
le ştie de pe terasa spartă a acoperişului până în subsolul
inundat de apă şi de şobolani, rasa amfibie. Deosebirile
dintre blocuri, vezi şi tu, nu-s din proiect, ele ţin de abilitatea deşucheată a noastră, a locatarilor. Locatarii?! Da,
tot noi, printre altele, avem şi calitatea asta. Pentru că oricum ştii totul despre blocul meu, acelaşi cu al tău, dacă
sari peste culoarea pereţilor, am să-ţi vorbesc doar despre
vecinii de pe scara mea. Spune, am să-ţi spun şi eu cum
e la blocul turn. N-o să mă surprinzi, am stat câţiva ani şi
la turn. Dar să-ţi spun de blocul meu, proprietate personală, construit puţin după cutremurul din ’77. S-au construit locuinţe, nu uita, casele pe care le vezi ajunse acum
în gaj la bănci, cumpărate, date cu chirie, contând ca o
miză pentru samsari şi speculate de agenţii imobiliari,
vândute, moştenite ori în paragină pentru că proprietarii au lăsat totul fugind unde-au văzut cu ochii, da, casele
astea, bune, rele, s-au construit atunci. Sunt o realitate,
un fapt. S-au construit sute de blocuri în câteva zeci de
ani, s-au construit repede, repede, de-a valma, peste grădini şi livezi, peste vii, demolând casele vechi şi, cu ele, un
mod de viaţă, zburătăcind violent proprietarii, cuiburile de
păsări, dar numai oamenilor li s-au dat un apartament, o
garsonieră şi, cu un respect sadic pentru nostalgia inevitabilă, de multe ori, li s-a dat o nouă locuinţă chiar în blocul
ridicat pe pământul lor, de-ai fi zis că nici nu s-au mutat
din loc, că nu li s-a întâmplat nimic. Şi păsările? Păsările
au aflat locuri de cuib prin cornişe, prin crăpăturile apărute curând în zidurile noi iar câinii din curţile risipite
şi-au luat în stăpânire, după puterea colţilor, tomberoanele mustind de gunoi, urbanizându-se şi ei sub o identitate nouă, comunitară, ca maidanezi, pierzând repede,
peste o generaţie numai, urma foştilor stăpâni. Acolo, la
grămadă, la groapa de gunoi, experimentau şi ei, în legea
lor, tot un fel de socialism egalitar, bucata cea mai bună
ajungând la cel mai tare în colţi, la cel care lătra mai fioros, celui care se gudura pe lângă şeful de haită, după legea
cea dreaptă care domneşte şi între oameni. Ca şi alte blocuri din oraş, şi-al nostru e trântit de-a curmezişul peste
haturi de grădini, hatul – un simbol ce trebuia să dispară.
Bucăţica de alee, cu intrarea în bloc, la garaje alcătuiesc,
toate la un loc, închid un fel de curte interioară, să lase un
pic de intimitate, să ne apropie ca vecini, ca membrii unui
clan, cum şi la ţară, în aceeaşi curte afli rude, fraţi, surori
– toţi dintr-un neam. Şi aşa, cu o intimitate protejată de
distanţa până în stradă, până să ieşim în lume, toţi ştim că,
dincolo de aleea noastră, începe lumea, lumea cea rea. Şi
vecinii mei când se plâng că lumea-i rea, nu vorbesc despre ei, nu vorbesc despre mine, nici de locatarii blocului
de alături; ei vorbesc de o lume fără nume, aflată undeva
departe, în spaţii cu totul imaginare şi, de acolo, din acele
spaţii netrecute pe hărţi, iată că lumea cea rea ajunge să
ne strice viaţa aici, pe casa scării la noi.
Toţi cei de pe scara mea, la fel ca şi mine, la fel ca şi
Mihal, personajul ăsta infernal, va veni vorba curând şi
despre el, toţi am mai locuit la bloc cu deosebirea că acum
eram şi proprietari, calitate care, am văzut repede, aduce
griji mai grele decât cele de chiriaş. Eu locuisem deja în
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trei apartamente de confort redus: camere incredibil de
mici, ba fără bucătărie, ba fără cadă în baie, ba cu intrare
de pe casa scării direct în camere. Un apartament, ce frumos sună, a-par-ta-ment, avea şi balcon: strâmt ca nacela
de aerostat, primea şi doi inşi dar supli şi îmbrăţişaţi. Nu-i
de mirare că o tânără, nevastă abia ieşită din luna de miere,
a căzut de la etaj dintr-un balcon ca ăsta vrând să lase
aşternutul la aerisit. Zveltă, înaltă, a alunecat peste balustrada joasă, cu pernele în braţe, cu plapuma, a căzut cu
tot aşternutul, norocul ei, pe sârmele uscătorului de rufe
ca pe o plasă de siguranţă, aterizând pe pământ, întreagă,
cum numai în realitate se mai poate întâmpla. S-a ales cu
o fobie teribilă pentru balcoane şi o poreclă de nemuritoare: Tereşkova! Şi alţii dintre vecinii mei locuiseră la vreunul din blocurile turn, înalte de zece etaje, mamuţi paralelipipedici plantaţi pe arterele oraşului să ascundă casele
vechi din spate, câte-au mai rămas, să ascundă bisericile,
nici turlele să nu se vadă, artere cu blocuri noi bune de
trecut în revistă de coloanele oficiale când veneau în vizită
şi pe la noi conducătorii iubiţi. Blocurile turn au lift, câte
unul pe scară, maşinărie drăcească gata să se defecteze
când ţi-e lumea mai dragă, să te prindă în cabină cu copii,
cu vecini claustrofobi, şi, în pană de curent, să rămâi pe
întuneric. Pe cât putea, cel păţit, după două, trei experienţe, se lipsea de lift, cum şi animalul bine dresat sare capcana. Pe un palier se aflau şase, opt apartamente, iar pe
cele zece plus unu nivele locuiau câteva sute de oameni,
de toate mamele, de toate profesiile, cu toate apucăturile,
cu toţii devenind repede unii, altora, mai apropiaţi decât
rudele de sânge, că te şi întrebi de unde această
bună-înţelegere. Aruncatul gunoiului din casă, zi de zi,
devenise în socialism un act de socializare, vecinii de palier,
de pe scară, întâlnindu-se tot timpul, cu punga, cu găleata
în mână, la uşa gheenei, invitându-se cu bună creştere să
intre primul. Şi vedeai, pe hol, un burtos neras de-o săptămână şi abia trezit, cu pijamaua descheiată, bluza de-un
fel, pantalonii – de alt fel, cu somnul făcut parcă pe sărite,
din bucăţi de pijamale şi de nopţi, vecinul întâlnindu-se
cu vecina, ajunsă şi ea în ţinută de dormitor, cu bigudiuri
în cap, în capot din diftină înflorată şi nasturi de plapumă
peste cămaşa de noapte din nailon roz şi dantele roşii, lenjeria altei nopţi ce nu rima cu pijamaua pestriţă a bărbatului adormit nu departe, doar un vis mai încolo de patul
ei. Da, gheena de gunoi, poem eroic! Gheena de gunoi, la
blocul turn în interiorul scării, cu guri de vizitare la fiecare palier, era un pas îndrăzneţ, prea îndrăzneţ spre civilizaţie, arhitecţii scăpând să proiecteze locatarilor şi un
bun simţ pe măsură, la vidanjarea casei lor să furnizeze
doar gunoi curat, proaspăt şi plăcut mirositor. Efectul:
peste tot o duhoare de hoit, de closet public încât era imposibil să mai treci pe acolo, pe casa scării, să ajungi la lift.
Repede, ca legiunile de asalt campate în poziţie de aşteptare la un pas de noi, ne-au invadat şobolanii, ei folosind
crăpăturile, conductele, făgaşele săpate pentru cabluri,
folosind orice deschidere din clădire să puiască, să circule
clandestin pe rute ferite de ochii noştri. Şi asta nu era tot:
jos, la parter, în spaţiu gheenei, aveau culcuş câinii şi ei cu
chiriaşii lor, puricii, aici aveau culcuş câinii când nu erau
siliţi să cedeze locul boschetarilor, ambele specii, la fel de
turbate şi nevaccinate antirabic. Milostenia învingea,
oameni şi câini împărţind acelaşi aşternut de boarfe aruncate de locatari, că nu mai ştiai cine de cine îşi făcuse milă.
Gheenele de gunoi folosite frăţeşte pe casa scării, un eşec
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evident al administraţiei, vor trece repede în uitare, bătute
în cuie, şi doar duhul de hoit uitat continua să bântuie blocul turn pe toată înălţimea. Şi, cu gheenele blocate, să eviţi
să tot cobori, să urci, zece etaje să ajungi la tomberon, pungile cu gunoi se aruncau de la etaj, un baschet ciudat încât,
la fiecare coş înscris sau ratat, aerul de pe casa scării se
refrişa cu mirosuri noi, tot mai greu de suportat. Enciclopedia ilustrată atotcuprinzătoare a vieţii din blocul turn e
gunoiul. Ar trebui o enciclopedie în multe volume să
cuprindă, să descrie, ce-i în stare un locatar să arunce din
casă la gheenă: coşuri de rufe cu tot cu lenjeria murdară,
pungi cu carne decongelată şi împuţită, carne de toate
felurite şi procurată atât de greu, cratiţe aruncate cu tot
cu mâncarea arsă – festinuri ratate de gospodine la început de carieră. Sociologii, psihologii, antropologii, ca arheologi ai prezentului cu intuiţie în cercetarea habitudinilor şi înarmaţi cu multă răbdare, cercetând sistematic, ar
afla îngropat aici misterul adânc al socialismului românesc: gheena de gunoi, grafic la zi al bunăstării omului de
rând, arăta o abundenţă smintită şi aiuritoare, în contradicţie flagrantă cu austeritatea cerută de documentele partidului comunist, de indicaţiile secretarului său general.
La gheenă se aruncau produse suprarealiste ce n-aveau
cum să fie consumate de vreme ce nu le găseai în magazine, iar la piaţă, scăpau mercurialelor afişate. Psihologii,
cercetând mai departe, ar fi descifrat trăsăturile stranii ale
omului nou pentru că enciclopedia gunoiului nu se oprea
aici: în apartamente se colecţionau, dintr-o pasiune irepresibilă, ambalaje din carton, sticlă, metal, plastic, ale
mai tuturor mărfurilor de pe piaţa neagră, cumpărate de
la bişniţari, luate din shop-uri, pe valută, din duty-free,
aduse cu mari riscuri din străinătate, la vamă trecând deseori doar ambalajul declarat ca piesă de colecţie. Erau exponate dintr-o lume dispărută, un mic muzeu al vieţii din
capitalism, al acelui capitalism alungat din ţara asta, dar
care mai rezista o vreme prin alte locuri iar noi ştiam că,
în curând, comunismul va fi biruitor pe întreaga planetă.
În apartamentele noastre subzista un capitalism împăiat,
un capitalism ajuns în vitrina din sufragerie, animale vii
cândva şi ale căror mumii aveau să crească în valoare când
capitalismul va sucomba cu totul, aşa cum se întâmplă cu
un tablou după ce moare pictorul, colecţia de ambalaje
trecând în moştenirea urmaşilor. După o zi de alergătură
pentru o pungă de zahăr, o sticlă de ulei, seara, pe balcon,
colecţionarul îşi savura rarităţile din colecţie şi, în liniştea
căminului, inhala ruina aromei unei cafele adevărate, Alvorada – Wiener Kaffee sau de ness – Amigo, alături de pachetul de Dunhill, Philip Morris ori Kent, de aroma persistentă a vreunei cutii ce avusese tutun de pipă cu cinci ani
în urmă – Merde de Cheval! Aşa, pasionaţii dintre noi îşi
transformau casa, încă locuibilă, în anticameră a gheenei
de gunoi: pungi pline cu punguliţe, cutii şi cutiuţe, sticle
şi sticluţe, flacoane şi flaconaşe, de la parfumuri, săpunuri,
ţigări, băuturi, cine ştie cine le-o mai fi băut, pe unde. Orice
eram gata să aruncăm din casă, nu şi iluzia păstrată în
ambalaje a lumii în care nu vom trăi niciodată. Spuneam,
se consuma şi se arunca la gheenă, fără teamă de Buna
Vestire, de spovedanie, de postul Paştelui, până şi copii
avortaţi ori în primele zile de la naştere, mamele inabile
fiind aflate repede şi ridicate de organul miliţiei, mereu de
veghe. Nimic nu putea schimba imaginea lugubră a scării
de bloc, veritabil vestibul de cavou cu cripte înalte, cu
sonerie, vizor şi preş de şters pe picioare, de schimbat
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încălţările de stradă cu papuci de interior. Holul puşcăriei
era mai vesel decât casa scării, noaptea, când şi curentul
electric se întrerupea. Ascultând radioul, privind la televizor, o oră, două pe zi, noi, chiriaşii, ne sugestionam să
credem că suntem buni, înţelegători, milostivi şi de-a dreptul fericiţi. Să nu vezi hidoşenia acestui loc era suficient
să locuieşti aici zi de zi, să-ţi iei doza de mizerie, cum îţi
înghiţi, cu noduri, antidepresivele; inhalând zilnic partea
de umbră, de igrasie, devii insensibil ca sub anestezie, până
devii şi tu hidos, până devii şi tu pată mişcătoare printre
petele umede din pereţi. Fireşte, noi, bărbaţi şi femei, ne
imunizam cu alcool, antidot clasic, inofensiv în comparaţie cu altele, reţetă descoperită pe atunci şi de Tudorin –
ne imunizam cu alcool şi triste partide de sex, după lista
completă de parafilii. Cei cu gustul stricat, scârbiţi de sex
şi de rachiu, căutau vicii mai tari: violenţa trucată în sporturi extreme, cu reprize pasionale în casă, în stradă; alţii,
pătimaşi cu vocaţie, jucau poker ori alte jocuri cu sau fără
noroc. Ca locatari la bloc, ne recunoşteam uşor: feţele
noastre aveau umbre, tristeţi comune; hainele, oricât de
curate şi de îngrijite ar fi arătat, aduceau cu ele în stradă,
la lumina soarelui, iz de hrubă, legitimaţie odorantă de
neconfundat. Ne apropiam fără să ne ştim, miroseam străinul, mirosea ca noi a hoit, a mormânt proaspăt, e de-al
nostru! Aparţineam, cu toţii, unui lagăr mare, lagăr şi ospiciu la un loc, cu reguli ce acum par imposibil să le fi respectat, să le fi suportat, pe când, atunci, nici nu le simţeam, toţi, locatari la bloc, proprietari, chiriaşi, purtând
acelaşi diagnostic, simultan: vină, acuzaţie şi sentinţă carcerală. Viaţa curgea egal de palpitantă şi n-ai crede că se
va întâmpla ceva peste oroarea trăită în comun, toţi primind raţii identice, cu excepţia ghinionului care ne alegea
după gustul său. Vecinul de pe scară, cineva din blocul de
alături, cădea în canalul cu apă clocotită pentru că,
acoperindu-se în grabă căminul cu vane, nu s-a mai cofrat
groapa, nu s-au mai turnat plăcile de beton de deasupra,
o economie în contul socialismului, iar malul mâncat de
apa fiartă, scăpată din ţevile sparte pe dedesubt, s-a prăbuşit cu ghinionistul atunci întors acasă din schimbul doi,
că n-avea ce să caute pe acolo primul secretar ori alt mahăr,
beleaua, ăsta fiind cusurul mulţimilor, nimerind, statistic,
pe unul din mulţime; se mai întâmpla să cadă cabina în
golul liftului cu doi, trei vecini, asta când nu săreau ei înşişi,
de bună voie, în golul scărilor fără să mai aştepte ceasul
rău care, oricum, i-ar fi ajuns. În penumbra funerară persistentă şi în zilele însorite, în jilăveala rece păstrată în
toate anotimpurile, pe casa scării, la blocul turn, aveam şi
sărbători: un vecin se muta, altul venea, prilej bun să mai
bem câte un pahar şi încă unul, să cântăm, să ne amintim
în veselie de necazul deja trecut. Au necazurile virtutea
ca, odată duse, să arate hazlii, pline de farmec, de-ţi vine
să plângi după vremea chinuită în care le-ai trăit. Pe un
taburet cu urme de var apărea, la minut, sticla de ţuică,
de vin spumos – Zarea, pe care nu le ţinea nimeni în colecţie: Hai noroc şi să fie într-un ceas bun! Nu – revoltă, nu
– lacrimi, doar ghivecele cu flori de pe casa scării se ofileau oricâtă îngrijire ar fi avut. Mai slabe decât noi, florile
nu rezistau fără o rază adevărată de soare.
De ce nu-mi vorbeşti de vecinii de-aici, de la proprietate? Asta fac, ai răbdare: pe scara noastră, într-un bloc cu
apartamente cumpărate de la stat în rate, adică proprietate
personală, s-au adunat, ca sub un destin comun, peste trei-
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zeci de familii; fiecare în parte însemnând ceva în oraş,
între noi fiind medici, profesori, ingineri, economişti, agronomi, un ceferist, şef – nu acar, o pictoriţă; şi nu profesia
în sine, nu studiile superioare au greutate pentru că, ştim,
mai sunt şi funcţiile de prestigiu şi la vedere, locul de unde-ţi
iei banii, de aici relaţiile bănuite şi de nebănuit, între noi
fiind directori de fabrică, adjuncţi, inspectori de toate
mamele, un viceprimar, activişti de partid, şefi de secţie,
slujbaşi în plină ascensiune, cu rude ambiţioase, cu familii mari, vechi, cu rădăcini boiereşti, numai să te fi interesat, pentru că a avea un apartament în proprietate într-un
bloc din centrul oraşului, un bloc bun pe atunci, nu era la
îndemâna oricui şi nu doar din privinţa banilor. Ajuns între
proprietarii din blocul cel nou, îmi contemplam vecinii,
mulţumit aproape de fiecare în parte: să-mi fi fost lăsată
mie alegerea, să fi avut eu la îndemână posibilitatea de a-i
selecta din menajeria cunoscută de mine, nu cred să fi avut
tupeul, orgoliul, nebunia, să-mi aleg alţi vecini. Şi pe cine
să-mi fi ales? Ce modele aş fi avut de urmat în alegerea
mea? O învăţătoare îşi permitea să aleagă copiii din clasa
întâia după meseria părinţilor şi nu alerga după intelectuali ştiuţi ca năzuroşi, cu nasul pe sus. Un dialog, la început
de an şcolar, suna cam aşa: Îţi dau o farmacistă, dă-mi un
instalator, că tu ai doi; sau: Îţi dau o doctoriţă de plămâni,
dă-mi mie vânzătoarea de la Romarta! Şi eu mă pot întreba:
care dintre noii mei vecini şi-ar dori în coastă un gazetar?
Un gazetar ca mine! Nu, n-aş fi avut tupeul să-mi aleg, şi
să fi fost posibil, doar vânzătoare la autoservire, lucrători
la depozitul de butelii, zugravi, deşi, vai, ce ruşine: să trăiesc în limite respirabile, aveam nevoie şi eu de fiecare în
parte. Am acceptat, ca vecini, şi un profesor, şi un activist,
deh, şefii noştri, şi, la ultimul etaj, şi o familie de muncitori: ea – textilistă, el – lăcătuş la fabrica de şuruburi. Da,
se întâmpla şi oameni ca ei să-şi cumpere un apartament.
Dar şi aşa, îţi spun, după ce am semnat contractul, m-a
copleşit impresia că m-am îmbarcat pe o navă gata să pornească în cea mai fericită călătorie a mea, chiar dacă nava
părea doar de lărgimea unei bărci, a unei canoe cât să te
aşezi într-un genunchi, să vâsleşti şi tu. Şi, observă amănuntul, casa în proprietate, respectul pentru bunurile imobiliare, simplificând mult, e semn că încă avem o civilizaţie imobilă, anchilozată în esenţă, patriarhală în formă, cu
generaţii perene pe acelaşi spaţiu cultural imuabil, anchilozare ajunsă tradiţie, adică teamă de mişcare, de nou, de
străin, dacă faci abstracţie că tu însuţi eşti fiul tradiţiei.
Sigur, prioritate să cumpere şi să-şi aleagă apartamentul,
cel puţin pe hârtie, aveau cei cu toţi banii în mână, dar, cum
ştii, puţini fac imprudenţa să se expună, să se repeadă pe
ce li se pare mai bun, puţini se lasă, pe faţă, împinşi de lăcomie; aşa făcea pe atunci vreun măcelar, un constructor, şef
de şantier de prin ţară, un vânzător – responsabil de magazin, mă rog, inşi imprevizibili, inşi alunecoşi, foşti ştabi,
cine ştie, prin alte locuri, aventurieri întorşi din străinătate
unde au adunat bani, indivizi cu funcţii înalte, ajunşi acum
la munca de jos ca şefi de IAS ori, măcar, şefi la vreun depozit de butelii, să zicem, dornici toţi să-şi impună prestigiul
pe măsura averii lor. Apoi, un om aşezat, cuminte, şi având
ceva bani la CEC sau la saltea, cum ar fi un medic, un chirurg bun, nu cumpăra cu banii jos; îşi plătea prioritatea să
aleagă apartamentul de pe scară cu un avans mai mare,
apelând apoi la un împrumut la CEC plătindu-l încă cinci,
zece ani, cu dobândă fireşte, în rând cu ceilalţi. Nici în blocul meu nimeni nu cumpărase apartamentul plătindu-l tot,
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de la început, încât să şi-l aleagă cum ar fi dorit. Dacă n-ai
găsit persoana căreia să-i strecori plicul cu câteva bancnote, avantajele plăţii integrale se căpătau dintr-un joc de
influenţe, deschizând uşa la vreo mărime de la judeţ,
dintr-un minister, printr-o relaţie, o rudă ajunsă într-un
post cheie ori ca recompensă din partea autorităţilor a cine
ştie ce merite ascunse, neştiute de noi: un comunist din
ilegalitate, urmaşul vreunui luptător din Spania, un comunist refugiat din Grecia, un erou cu merite prea mari să le
mai aflăm, oricum – un personaj cu o poveste în spate.
Relaţiile, influenţele din cabinetele înalte le simţeam ca un
joc de societate, le ştiam toţi, unii se şi lăudau cu ele ca şi
cum aveau un tablou de valoare furat cine ştie de unde dar
care ţineau să ţi-l arate şi ţie. Apoi, şi cumpărat, n-aveai
dreptul decât la câte o cameră pentru fiecare membru de
familie, era lege, o lege ce putea fi uşor fentată. Abia mărimea şi calitatea spaţiului de locuit făcea diferenţa de prestigiu dintre noi, aşezându-ne ca într-o ierarhie ascunsă,
un joc de putere simţit fără să se arate. O familie de trei
persoane, el – maistru la filatură, n-avea cum să cumpere,
şi cu toţi banii jos, patru camere, cum nu putea cumpăra
nici un inginer cu ani de vechime în spate. Asta la vedere
– în fapt, lucrurile stăteau altfel. Şi de aici începea alt joc,
jocul de artificii: am mama bolnavă şi singură la ţară şi, ca
fiu iubitor, o iau în spaţiu pentru îngrijire; sunt profesor şi
am dreptul, tot după lege, la o cameră de studiu, căci şi asta
se admitea pentru cei cu funcţii de conducere, pentru profesiile zise astăzi liberale, rămânând la mâna autorităţilor
să aprobe cu lejeritate, ca o favoare ce urma să se plătească
în timp cu un act de loialitate, de vasalitate. Tudorin, v-am
spus de el, doar e co-autor al rândurilor de faţă vorbind şi
el la persoana întâi când vrea, a ajuns în audienţă la primar
să-i semneze repartiţia, primarul având căderea să aprobe
cumpărarea a patru camere pentru o familie de numai trei
persoane, asta ca să înţelegi că, tot partidul, te împroprietărea pe banii tăi dar cu voia lui, primarul fiind şi primul
secretar la partid, pe municipiu. Şi primarul, gata să-l refuze
pe Tudorin cel puţin pentru că solicitantul moştenea o
figură antipatică, i-a replicat faţă cu toţi, audienţa fiind
comună, ca spovedania unor credincioşi: De ce patru camere
la trei persoane, tovarăşe Spinache, când indicaţiile pe care
le am, uite-aici, indicaţiile spun altfel? Eu, ca prim secretar, nu pot fi de acord; dumneata te trezeşti în comunism?
La care Tudorin, ca orice antipatic condamnat să aibă spirit pentru a supravieţui, s-a văzut silit să atace, cu ochii la
audienţă şi pe acelaşi ton răstit: Şi dumneavoastră, tovarăşe primar, v-ar părea rău să trăim în comunism? Primarul a amuţit clipe bune, apoi i-a aprobat cererea admiţând
că profesia de gazetar îi permite să deţină, să cumpere patru
camere, aşa că, hai, treacă de la el, lasă-l pe gazetar să trăiască în comunism, în avans. Acum eu ştiu că Tudorin era
fericit şi nu prea de presupusul său succes. Luase patru
camere, e adevărat, le va plăti ani buni prin rate la CEC dar,
în comparaţie cu mărimea şi calitatea apartamentelor din
alte blocuri, cu cele făcute anume pentru şefii maşcaţi din
partid, blocuri tip vilă ridicate în parc, ori direct la bulevard pe unde fusese interzisă trecerea camioanelor, apartamentul său era unul obişnuit dacă nu şi cu dezavantaje:
n-avea garaj, balconul – îngust, boxa de la subsol – o improvizaţie zidită pe colţ, cu aerisire proastă iar finisajele – la
fel de proaste ca la blocurile date în chirie. Alţi vecini de
pe scară, cu tupeu şi iuţi în mişcări, au reuşit să aibă şi garaj,
şi două boxe, să pună lacăt pe uscătorul comun de pe palier.
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Tot cu forţa tupeului, cei de la ultimul etaj stăpâneau uscătorul, podul, blocul având şarpantă, peste ani amenajându-şi
acolo camere mansardate şi terase, un loc oricând bun pentru copii, pentru cabinete particulare de tot felul, pentru
ateliere ori camere de închiriat. Dar de ce să te mai uiţi la
amănunte, să-ţi faci sânge rău, Tudorine? Erai unul dintre
norocoşi, orice ai zice! (Cititorul va observa că l-am lăsat
să vorbească singur despre sine chiar pe Tudorin, personajul meu, asta până n-o să spună vreo prostie.) Aşa ar părea,
bineînţeles. Odată contractat apartamentul proprietate
personală am avut senzaţia îmbarcării fericite pe un pachebot de lux. Într-un oraş ca al nostru, o urbe mică, mai toţi
cei care contam cât de cât, ne cunoşteam într-un fel sau
altul, avusesem ocazia să urc cu ei în barca unei întâmplări
comune, să fim alături la cine ştie ce şedinţă, miting ori
înmormântare şi, mai toţi, ne simţeam un fel de rude cumva,
rupţi dintr-un trunchi comun şi care, şi fără să ne dorim,
fără să fim mândri din asta, semănam între noi; unii erau
promovaţi, alţii cădeau din funcţii, se ridicau iarăşi, aşa că
noi între noi ne ştiam cu bune, cu rele, şi ne îngăduiam
tacit, într-o complicitate ce nu excludea invidia, gelozia,
ura – trase în acea poleială de politeţe veselă, o pojghiţă de
civilizaţie, să ne păstrăm cât de cât suportabili, acceptabili,
frecventabili. Aş zice că, zărindu-ne în alt oraş, ne recunoşteam cine ştie după ce semn invizibil străinilor şi ne
salutam, ne adresam unul altuia cu bunăvoinţă ca inşi scăpaţi, cu ceva noroc, din aceeaşi colonie penitenciară.
Urmând o ordine impusă ca de o forţă secretă, moldoşănenii s-au bătut să ocupe zone înscrise în câteva cercuri aparent concentrice, suprapuse imperfect, imaginea
trădându-ne dorinţa să trăim cât mai aproape de miezul
geometric al târgului. Şi de ce ne-am bate să fim în centru?
Cum să-ţi explici tentaţia asta? Doar dacă aş vrea s-o văd
ca pe o exhibiţie în faţa şefilor în trecerea lor către palatul
administrativ, sau poate că aşa ne afirmam prestigiul, tocmai acesta lipsindu-ne: Da, mă salut zilnic cu primarul, cu
primul secretar, că stau şi eu în centru, în blocul turn de pe
pietonal! – când blocurile astea sunt recunoscute pentru
disconfortul lor. Ai zice că, dincolo de comodităţile reale
ce ţi le pot da şi o casă de la margine, toţi ţin să se înghesuie pe mai puţin de un kilometru pătrat unde ar vrea să
aibă, simultan, şi liniştea paradisului, şi plăcerile iadului.
La noi până şi celebrul Kilometrul 0 al fiecărei metropole
de unde se măsoară distanţa spre oricare alt punct din
univers, e aşa, mai lăbărţat şi, contrazicând teoria, punctul ăsta are un kilometru pătrat! După cum rezistă generaţie după generaţie, familii la rând în acelaşi apartament
strâmt, aglomerat de familia în care continuă să se nască
tot alţi şi alţi străini. Vorbeşti de copiii noştri, fără îndoială!
Vorbesc de copii, adică de străinii din casa ta vorbesc: nu ţi
se pare ciudat că ne mor prietenii, cunoscuţii, în vreme ce,
pentru noi, cei în vârstă, se nasc mereu doar străini, venind
şi ei într-o lume străină; nu-i ciudat că se nasc străini, cum
îţi spun, chiar în casa ta? Şi aşa, în aglomeraţia din casă,
după pofta de viaţă cu care străbunicii se bat cu strănepoţii pe telecomanda de televizor, ai crede că doar în buricul
târgului îţi poţi atinge idealul de a trăi ca la oraş; oameni şi
ei de toată mâna dându-şi sufletul să trăiască bine, tot mai
bine, o viaţă cu un ideal porcin, viaţa hotărâtă, permisă de
mai marii lumii, ca premiu de laşitate, să-i lase şi pe ei în
pace, sunt premiaţi că au acceptat idealul şi trăiesc pentru
el, idealul ăsta fiindu-le recompensa, bonusul că se străHYPERION
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duiesc, din răsputeri, eroic – să nu facă nimic. Nu te contrazic, vorbesc şi eu: ce să faci când, într-o societate normată, cu reguli stabile, asta-i şi logica civilizaţiei, totu-i
previzibil şi calculat iar viaţa ta curge firesc, fără acte de
eroism? N-a mai rămas nimic grandios şi titanic de făcut,
pământu-i descoperit şi călcat de picior de om în fiecare
colţişor, să traversezi Polul Nord nu mai e nici un risc, şi
cei plecaţi în Lună se întorc acasă iar înconjurul globului
e joacă de puberi; până şi revoluţionarii sunt mai rari, ca
în vremuri de linişte! Nu te contrazic: asta-i recompensa
pentru a sta degeaba şi a trăi bine mai departe. Idealul nostru de astăzi? Acelaşi ca şi până în ’89. Tot ce ţi-ai dorit în
socialism şi n-ai avut, ai acum: te baţi şi ai, e dreptul tău.
Visul românesc a devenit realizabil! Şi nu doar un televizor color, o maşină la mâna a doua. Ai vrut casa ta? Casa
în care ai fost chiriaş o ai acum în proprietate. Ai vrut să
ajungi secretar în partidul comunist? Ai ajuns preşedinte
de partid, că sunt destule! Eşti un cioflingar oarecare şi ai
vrut să fii prim secretar la judeţ dar nu te-a lăsat partidul?
Vei fi prefect! Ieri, ai vrut deputat în Marea Adunare Naţională? Se rezolvă: te trimite partidul tău în Parlament şi,
absorbit, o fatalitate, în corupţia sistemului, faci într-un singur mandat, altă fatalitate, averea unui miliardar din tată-n
fiu! E prea mult pentru tine să fii miliardar? Ai vrut numai
un congelator plin cu carne? Ţi-ai luat congelator şi ladă
frigorifică şi le-ai umplut cu carne! Ăsta ţi-a fost idealul în
socialism, ţi l-ai împlinit acum, trăind într-o lume liberă,
deschisă spre orice vis, oricât de nesăbuit. Şi aşa, copleşit
de abundenţa nimicurilor, omul de rând târăşte după el un
plictis, un sictir paradoxal, apăsat de bănuiala de nereprimat, cum nu poate nici să şi-o confirme, dar o simte ca o
vină căzută din neant peste el: da, eu şi vecinii mei, aparţinem ultimei generaţii fericite de pe pământ.
*
Abandonă să mai scrie nota de la deschiderea magazinului cel mare de la Integrata, hârtia, cu toată răbdarea ei, refuza să reţină ce simţise el. Încă un eveniment
aruncat din istorie, de vreme ce nu-l voi consemna, avea
să-şi noteze mai târziu, în jurnalul său Tudorin, convins
că evenimentul lumii, tot ce-i mai important se petrece
doar acolo unde-i prezent el, ziaristul, restul întâmplărilor rămânând pierdute. Şi, cu simţul răspunderii călăreţului închingat în obsesiile sale la fel ca un cal de curse în
faţa obstacolelor ce le avea de sărit, Tudorin aproape că
se sperie când înţelese adevărul simplu al meseriei, adevărul vieţii sale: Eşecul gazetarului lasă lumea neterminată! Cu obişnuinţa de a evita urgenţele, cu pleoapele
aproape închise, preferă să-şi noteze mai degrabă reveriile: Abia ajunsesem la etajul întâi şi uşa de la apartamentul din dreapta se deschide iar Brânduşa, din prag, îmi face
semn să intru, un semn tăcut dar energic, un semn imperial ce nu admite refuzul… şi, grăbindu-şi pixul pe hârtie,
Tudorin continuă să audă încă în urechi dialogul lor: Intră
să-ţi spun, am să te întreb, nici nu ştiu cum să încep, dar
intră, intră, nu pot să te-ntreb din uşă, îmi mai zice mişcând capul către apartamentul de alături. N-aveam încotro, trebuia să arăt încredere vecinei şi să intru, ne aflam
doar între noi, ne ştiam de mai bine de douăzeci, de ce să
mă tem, iar dacă mă temeam, tot n-am cum să mă feresc
de cumătra mea. În faţa avalanşei de amabilităţi înfrunţi
orice pericol să arăţi că poţi trece şi peste un moment
penibil, oricât de silă ţi-ar fi. Neapărat am să-ţi spun, dar
e imposibil să nu ştii, să nu fi auzit şi dumneata. Din vorbă
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în vorbă, tras de mână, trec pragul: Aşa, vrea s-o termine
cu viaţa, mi-a spus-o mie, mi-a spus-o uite-aşa, cum mă
vezi şi cum te văd, nu mai poate trăi şi ne omoară pe toţi.
O şoptise inspirând aer, uitând să mai expire, iar eu nu-mi
dădusem seama, e o întrebare, e un anunţ. Ei, ei, cine să-l fi
supărat aşa de rău? Când eşti aruncat într-o catastrofă de
asemenea proporţii nu-ţi rămâne decât s-o dai pe glume
banale, micile ipocrizii de toată ziua cerându-ţi să arăţi ca
şi cum abia atunci ai auzit. Şi apoi cum să nu bravezi când
cea panicată e o doamnă gata să cadă în ridicol. Doamna
Brânduşa Baroşel a divorţat de ceva vreme şi arată normal
pentru o femeie trecută binişor de şaizeci de ani ce rabdă
diete complicate, diete de import cu fructe exotice, să-şi
ţină în frâu silueta scăpată mult peste dimensiunile standard pentru bust, coapse, talie; Brânduşa arată normal în
ciuda dietelor şi tratamentelor zilnice, normal, adică aşa
cum arată orice femeie care trăieşte doar să-şi refacă viaţa,
asta fiindu-i singura dorinţă, de zi şi de noapte, pentru că
din celelalte privinţe este mulţumită cu totul, atât de mulţumită încât îşi doreşte o altă viaţă, o viaţă remaiată ca un
ciorap, ochi cu ochi, refacerea vieţii fiind şi motivul revenirii la numele de fată: Baroşel. Pentru că fostul soţ, foarte
înţelegător altfel, după divorţ n-a luat ca parte din bunurile
comune, decât tăbliţa cu numele său de pe uşă: Fam.dir.ec.
Eugenel Martiniuc, ea a comandat, pe dimensiune, alta:
Fam.prof. Brânduşa Baroşel, încât cineva din afara casei
scării ar fi crezut că vechii locatari s-au mutat. Refacerea
vieţii Brânduşei a început, aşadar, de la uşă, de când i-a
pus piciorul în prag lui Eugenel. Tentaţia ei este să revină
nu doar la numele din tinereţe, asta a rezolvat-o uşor, vrea
să fie din nou tânăra de la douăzeci şi ceva de ani, să fie la
fel de suplă şi de sprintenă, aşa cum a cunoscut-o Eugenel;
de acolo, din acel punct ţine ea neapărat să-şi reia viaţa.
După inaugurarea supermarketului în ruina unei fabrici,
şi ăsta fiind un mod al nostru de a ne reface viaţa, Brânduşa vrea şi ea un remake la viaţa ei, de la o vârstă, după
cum văd, toţi trăind din re-faceri, din remake-uri. Şi cum
de peste tot aude că tinereţea e o chestiune de suflet, nu de
vârstă, a înţeles că nu-i va fi deloc dificil de vreme ce sufletul, iată, îi este tânăr şi zglobiu. Ridicolă prin banalitate,
Brânduşa, ştiu şi copiii din bloc, e atât de prozaică încât
n-are ce căuta într-un roman; o bănuim însă mai bogată
în vise decât în altele, aşa că o lăsăm în pagină.
Ştiam prea bine, Eugenel Martiniuc, fostul ei soţ, nu
era un personaj oarecare între noi şi, cu o statură de încă
două-trei degete peste un metru şi jumătate, cât avea, cu
toată strădania sa care-l procopsise cu o burtă uriaşă, se
străduia să recupereze în lăţime ce-i lipsea pe înălţime.
Cu timpul el luase o formă ovoidă, simţul perfecţiunii
spunându-i că ar trebui să arate ca o sferă, asta fiindu-i şi
tendinţa încă neatinsă şi, oricum l-ai fi apreciat, îţi dădeai
seama repede că, da, vecinul nostru nu-i de trecut cu vederea. Cum sunt lucruri mari de nevăzut din pricina mărimii lor, tot aşa sunt lucruri mărunte, foarte mici, care îţi
sar în ochi că nu-i chip să nu le vezi. Pitorescul înfăţişării lui Eugenel era completat de părul său special, un păr
creţ, uşor roşcat, lăsat să crească liber, revărsându-se în
cârlionţi rebeli până pe umeri şi, iarnă-vară, fără nici un
acoperământ. O femeie să fi avut părul lui sârmos şi roşu,
s-ar fi simţit proprietara unei comori inestimabile, numai
şi dacă ar fi adunat banii economisiţi cu coaforul. Sub claia
de păr, la mică distanţă, sub fruntea lată cât păstaia, îi aflai
ochii de un verde crud, boabă de strugure încă nepârgu-
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ită. Pentru mine a fost, aş zice, un mic şoc să-l descopăr
între vecini când a apărut agăţat, ca un breloc, de braţul
Brânduşei, aşa aflând şi eu că sunt pereche, soţ şi soţie. Ea
purta o fustă scurtă şi roşie ca fanionul ceferistului atârnând de ultimul vagon, un fanion mult deasupra genunchilor durdulii şi fremătători; el – costum gri-bej cu căptuşeală verde moale, cu sacoul niciodată încheiat la vreun
nasture, fluturând în partea de sus spada scurtă a cravatei
în aceeaşi nuanţă cu poama din ochi şi purtând în mână
pălăria, accesoriu inutil pentru că în nici un caz n-ar fi reuşit s-o păstreze mai mult de o secundă pe capul său foşnitor ca un car cu fân. Ţinuta ei, de ce voi fi observat eu asta,
arăta atât de curajoasă în intenţii, pe cât de mult era dispusă să suporte ironiile unuia ca mine. Ce mai, sunt femei
ce se plac pe ele însele când poartă costum de kamikaze cu
dorinţa disperată parcă, teribile cum sunt, să placă la toţi
de-o dată. În comparaţie cu soţul, şi chiar cu alte persoane
din jur, Brânduşa s-a păstrat o fiinţă normală, iar cu ani în
urmă, în tinereţe, era o doamnă care, la fel ca pe Eugenel,
n-o puteai trece cu vederea, neîndoios, din motive diferite.
Merita sigur să te uiţi la fiecare în parte când se întâmpla să întâlneşti pe unul din ei dar, văzuţi împreună, erau
de-a dreptul irezistibili. Oricât de bine crescut aş fi vrut să
par, când îi întâlneam, ne salutam protocolar privind mai
întâi în ochii lui verzi ca apoi, ruşinat, să cobor privirea
pe rotulele ei mişcătoare, salutându-i din priviri genunchi
cu un respect sporit. Mulţi ani, până aproape de maturitate Eugenel avusese faţa acoperită de pistrui de mărimi
şi nuanţe diferite încât îi zâmbeai prietenos, el arătând cu
totul comic, un bibelou roşcat cu două bobiţe verzi, vii şi
proaspete, în dreptul ochilor. Plăcea tuturor de la prima
vizionare şi n-aveai cum să te superi pe el, n-aveai cum
să nu treci în tabăra lui. Eugenel, mic de statură, trebuia
să se agite mult, să vorbească tare, să înjure, să grohăie
porcării oricând, să găsească bârfe, să ştie bancuri incandescente, abia aşa să fie văzut, să-l asculte şi pe el cineva;
el trebuia să gesticuleze mai apăsat, să vorbească piţigăiat, să facă năzdrăvănii, până şi să-şi scoată mădularul pe
masă la restaurant doar, doar va fi luat în seamă. Să fie
văzut, observat, aplaudat, luat în seamă, el trebuia, obligatoriu, trebuia să se îmbete mai tare decât ceilalţi; abia
aşa vedeai că e şi el beat în rând cu ceilalţi. Într-o noapte,
când s-a îmbătat ca şi în alte dăţi, a căzut sub masă, a adormit acolo, au plecat toţi, nici n-au observat că Eugenel lipseşte. Faptul că l-au uitat l-a jignit mai mult decât că îngrijitoarea l-a trezit dând cu mopul pe sub mese fără să ştie
că el, anume el, Eugenel Dimitrios Martiniuc, doarme pe
sub scaunele răsturnate. Ajuns director la fabrica de brânzeturi, s-a afirmat repede în comitetul de conducere prin
vorbele sale deştepte iar într-o şedinţă cu şefi veniţi din
centrala industriei laptelui, a emis o perlă rămasă pentru totdeauna în memoria colegilor: Omul, omul până la
urmă moare! Şi, bănuind că musafirii nu aflaseră şi taina
asta, s-a grăbit să explice: Da, pofta de viaţă, îl face pe om
muritor! Fiind viu, Eugenel îşi cumpărase locul de mormânt, prevăzător şi din vreme, un mormânt lat pe măsura
unui pat dublu, ca orice ins cu o soţie iubitoarea, simbolul şi temelia oricărei căsnicii solide iar mormântul matrimonial asta şi arăta, dorinţa sa de a-şi iubi soţia şi dincolo de lume. Se tocmise cât se tocmise şi plătise meseriaşii să-i facă şi gărduţ de fier forjat cu bordură de mozaic
în culori, plăci de marmură neagră cu cruce albă, tot de
marmură, la bază punând clasicele medalioane de porţe-
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lan cu chenar de aur, cu fotografia fiecăruia. Cioplite cu
dalta, fuseseră trecute numele şi anul naşterii lor, urmând
ca, pioşii copii, nepoţii, să le treacă anul morţii, când o fi.
Până atunci însă, orice trecător se simţea obligat să mâzgălească şi data şi ora trecerii pe acolo, ba în dreptul lui,
ba în dreptul ei, ba la amândoi, să nu-i despartă. Bântuită
de premoniţii nefaste, fără să aştepte prea mult, cu actul
de divorţ în mână, Brânduşa a primit acceptul cimitireanului să-şi şteargă numele, să-şi dezlipească medalionul
cu fotografia sa urmând, probabil, să-l fixeze cu tot entuziasmul unui nou început pe crucea bărbatului cu care îşi
va reface viaţa. Acelui mormânt, descompletat ca imagine,
Eugenel continua să-i zică, nu ştiu de ce, locul de veci, şi-şi
dădea aere de mare încrezut în faţa prietenilor de parcă era
singurul dintre ei care, murind, ştia sigur unde se va duce,
unde se va muta! La ceva timp după despărţire, când s-a
întâmplat să ne întâlnim prin oraş, Eugenel se arătă grăbit să-mi spună că e în tratative şi, curând, se va recăsători cu fosta soţie, cu Brânduşa adică, pentru că, asta e,
o iubeşte, de asta nici nu-şi luase din casă decât hainele
şi câteva lucruri personale. Noutatea mă făcu să exclam
cu o mirare nepermis de acră, Iubire!, iar el mă potopi cu
reproşuri: Ce te holbezi aşa la mine? Sunt primul bărbat
pe care gripa îl trânteşte la pat de două ori!?
Dar încercam să spun câte ceva despre domnul Eugenel, despre familia, despre familiile părinţilor săi. El era
fiul natural al avocatului Aristide Dimitrios, mare crai,
cartofor, sufletist şi plin de culoare exotică pentru un
oraş ca Moldoşani. Cu ani în urmă vorbind de fiul natural al cuiva expresia avea alt înţeles decât astăzi când ai
crede că fiu natural înseamnă un produs ecologic obţinut prin metode clasice, dintr-un bărbat şi o femeie, fără
chimicale, fără îngrăşăminte, fără stropiri contra dăunătorilor din culturi. Când tatăl său, domnul avocat, ieşea
la plimbare pe pietonal (el fusese dintotdeauna un domn),
doamnele bine îşi ridicau curul şi ţâţele şi priveau în partea opusă; nici una nu-l cunoştea, nici una nu voia să-l
vadă. Dar el, galant şi iertător, când se întâmpla ca întâlnirea cu doamna să fie frontală, îşi ridica pălăria, o privea scurt pe sub sprâncenele împreunate şi, cu un zâmbet
umil, gâlgâia: Săru’mânujiţele, frumoază toamnă! Celebru între prieteni pentru zgârcenia sa, politeţea ireproşabilă şi complimentele inevitabile pe care le mai scăpa faţă
de femeile pe care le curta erau, pentru avocat, singurele
acte generoase, singurele pomeni pe care şi le permitea,
ca bun creştin ce se ştia. Pe când trecea de mijlocul vieţii,
în plină virilitate matură, avusese o slăbiciune zvăpăiată
faţă de, cum să nu zâmbim, tânăra care-i aducea laptele
la uşă încât faptul că, mai târziu, o progenitură a sa îşi va
câştiga existenţa şi faima tot pe seama laptelui, coincidenţa
părea să facă parte din destinul familiei. Se spunea că nici
o parte feminină, indiferent de specie (folclorul se referea
şi la muşte, specia europeană Sarcophaga carnaria), nici
o parte feminină ce-i trecea pragul nu ieşea până avocatul
să nu-şi fi probat bărbăţia şi nimeni nu s-a mirat să afle că
nici lăptăreasa nu i-a rezistat, curând ea arătându-şi tuturor rodul pântecelui. Nu avem timp să înşirăm picanteriile
ce au urmat ani la rând, fapt este că peste o vreme, lăptăreasa era însoţită de un puştan pistruiat tot mai năbădăios şi răsfăţat pe cât creştea.
HYPERION
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Anatol MORARU

O întîmplare nocturnă

A

Am un teren de 6 ari situat la 4,5 km depărtare de oraş, lîngă
Iazul Kaţapilor. Nu am învăţat să şofez şi, de cele mai multe
ori, merg încolo şi înapoi pe jos. Vecinilor de „vilă“, motorizaţi toţi unul ca unul, le spun că vreau să mai slăbesc puţin.
Urc trei dealuri, cobor două văi şi, în cel mult 55 de minute,
sînt pe loc. Întoarcerea în familie îmi ia mai mult, cam o oră şi
un sfert, pentru că, normal, sînt obosit de eforturile agricole.
Drumul de ţară curge pe lîngă făşii forestiere şi pe lîngă cîmpurile ce aparţin Institutului de Cercetări pentru Culturile de
Cîmp Selecţia, prelucrate conform rigorilor ştiinţei agricole.
Eh, dacă s-ar întîmpla şi pe terenul meu asemenea minuni
agronomice.
Soţia nu vede cu ochi buni pasiunea mea pentru agricultură. Îi înţeleg supărarea: strădaniile subsemnatului nu dau
rezultate care să fortifice bugetul familiei. De vină, mă jur, nu
e lenea sau diletantismul. Aşa se întîmplă că în fiecare martie,
aprilie, mai şi iunie a anului de studii sînt foarte ocupat la facultate (cursuri, conferinţe, consultaţii, coordonări…). De unde
şi, cînd izbutesc să mă rup din campus, mă porăiesc pînă se
lasă noaptea, ca să rămîn în competiţie cu vecinii, lucru care
nu-îmi prea reuşeşte. Aşa se face că, pe cînd la ei viitoarea roadă
dă primele semne, eu încă pun seminţele în sol. Nu vreau să
renunţ însă, ţăranul din mine nu poate uita glasul pămîntului.
Astăzi, ajuns pe la 17.00, am reuşit să stropesc pomii, să
pun 16 rînduri de fasole şi 4 de porumb. Se intunecase de-a
binelea. Am încuiat vagonaşul în care îmi ţin uneltele şi am
pornit spre cartier. Eram obosit ca o fefeleagă, dar aerul cu
miresme de mai ma facea să mă gîndesc la femei pasionate
de literatură impudică.
Luna se ridicase de-un metru deasupra pădurii Mîndreştilor. Păşeam domol prin chiar mijlocul drumului. Din spate
m-au lovit farurile unui microbuz care venea dinspre Dobruja.
M-am retras regulamentar pe necarosabil. Ajuns în dreptul
meu, microbuzul a frînat, şoferul a deschis portiera şi m-a
îndemnat să urc. M-a mirat gestul. O lună în urmă, doi pasageri băuţi i-au tăiat beregata unui taxist, pentru că n-a acceptat să-i ducă gratis pînă la Alexăndreni. Am refuzat pentru că
transpirasem, iar cînd mi se întîmplă, devin o mică bombă chimică amorsată. A insistat şi am acceptat, îmi vroia bine omul.
Şoferul, un bărbat negricios de vreo cinczeci de ani, spătos,
cu părul cîrlionţat şi mîni puternice, m-a întrebat dojenitor
de ce umblu la ora asta pe drumuri? I-am spuns că vin de la
terenul meu agricol, că sînt în toată ziua la serviciu şi nu reuşesc să îngrijesc pămîntul cum s-ar cuveni, de unde şi, cînd
am posibilitate, rămîn pînă tîrziu, că nu e prima dată cînd mă
întorc acasă noaptea. Nu se uita deloc la mine şi nu ştiu dacă
barem mă asculta. A repetat cu acelaş glas blajin:“ Nu-i bine
să umblaţi noaptea singur“. Microbuzul urca sîrguincios dealul, şoferul se uita cu atenţie la porţiunea de drum croşetată
de rădăcinile stejarilor de pe margine.
Priveam fascinat cum se developează sub faruri locurile,
care ziua arată altfel.
„Băiatul meu era harnic ca şi dumneata. Harnic şi cuminte.
Nu mi-a ieşit niciodată din cuvînt. A învăţat bine la liceu, îl
lăudau toţi ptofesorii“. M-am gîndit la frumosul obicei de a
ne lăuda odraslele, de îndată ce întîlnim un om necunoscut.
„Nevastă-mea e bolnavă de inimă şi medicii i-au interzis
să lucreze din greu, iar eu sînt de dimineaţă pînă noaptea tîrziu la volan, aşa că el, sărmănelul, avea grijă şi de vacă şi de
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iepuri şi de păsări, de toată gospodăria. Nu ştiu cum de reuşea să înveţe atît de bine“. A scos o batistă din buzunarul pantalonilor şi şi-a şters ochii. „După liceu, îşi dorea tare mult să
înveţe de arhitector la Universitatea Tehnică din Chişinău, dar
nu vroia să ne lase singuri, se temea că n-o să ne isprăvim fără
dînsul. L-am convins să meargă neapărat la Universitate, că
pentru el trăiam. Învăţa şi acolo tare bine, a avut întotdeauna
bursă. Era, foarte bucuros că-i reuşeşte. Şi, ca să nu ne cheltuim mult cu dînsul, se angajse, ca să vezi, paznic la o grădiniţă de la Buiucani. L-am certat că se chinuie de pe acum.
„Nu-i nimic, tăticu, îmi zicea, e mult mai bine asa, noaptea-i
lungă, pot să mă pregătesc de cursuri cît îmi pofteşte inima“.
Vocea i se umezise. Şi-a scos din nou batista.
„După doi ani de facultate, poftim, îi vine altceva în cap.
Să-şi ia concediu academic şi să plece pentru un an la Italia,
la construcţii. Nepotul Lilian era acolo déjà al cincilea an şi
se descurca bine. Cred că el i-o fi băgat în cap ideea. Atunci
chiar am strigat la el. Nu s-a dat bătut. Imi zicea aşa, cuminte:
„Taticu, o să fac bani, mă voi întoarce şi vom deschide o afacere, să nu te speteşti pentru alţii. Acum e timpul, cît nu mi-s
legate mînile“. M-am supărat rău pe el atunci, era prima dată
cînd îmi ieşea din cuvînt. Nici bani nu a vrut să ia de la noi, a
împrumutat de la un coleg de grupă, acela avea tată procuror,
pare-mi-se. A trecut pe acasă să-şi ia nişte haine. M-a aşteptat
să vorbim. Dar, ca dinadins, în ziua ceea am trebuit să plec tocmai pînă la Otaci şi s-a stricat microbuzul pe la Cupcini. Cînd
am ajuns, plecase. A doua zi, a urcat în autobuzul spre Roma“.
Eram tot mai prins de această spovedanie nocturnă. Între
timp, ajunsesem la răscrucea unde drumul de ţară intră pe
autostradă. Luminile oraşului erau la doar doi km depărtare.
Şoferul aştepta răbdător să intrăm în trafic.
„Băiat cuminte şi harnic, nu s-a pierdut nici acolo. Nu ştiu
cum s-a lipit el de un arhitect din Roma, care l-a ajutat să-şi
găsească de lucru şi să-şi pună actele în ordine. „Tăticu, îmi
spunea bucuros la telefon, Luciano mi-a zis că, pe cînd era tînăr
ca mine, venise din Palermo la Roma şi a avut mare noroc, un
avocat bătrîn l-a ajutat să se pună pe picioare şi că acum e de
datoria lui să facă un bine“. Peste un timp, a început să ne trimită bani, aşa, cînd o sută, cînd o sută cincizeci de euro. Ştia
că viaţa-i grea la Moldova. Nu ne-am atins de banii lui. Îi strîngeam pentru cînd va veni. Suna în fiecare săptămînă. Spunea
că ii este foarte dor de noi. Aşa a trecut un an. I-am amintit
că trebuie să revină la Facultate. „Nu-i nimic, tăticu, îmi zicea,
uite, mai stau încă un an, că îmi merge bine, apoi mă întorc şi
devin arhitector, îţi promit“.
Pe 25 martie mi-a sunat că se porneşte la Moldova şi că
ne va face o surpriză… L-am aşteptat patru zile şi patru nopţi.
N-a mai ajuns, sărmănelul. În Ungaria, un TIR bulgaresc a
dat peste Wolksvagen-ul lui la o curbă. Asta îi era surpriza,
îşi cumpărase maşină. A murit pe loc… Dragul tatei, cum să
trăim noi acum?“
L-am rugat să oprească lîngă podul de peste calea ferată.
I-am mulţumit. Lacrimile îi curgeau pe faţă, precum o ploaie
torenţială pe parbrizul unui microbuz. Am coborăt în făşia
forestieră de lîngă şosea. M-am prăbuşit la rădăcina unui stejar şi am izbucnit în hohote de plîns.
Deasupra, bufniţă ospata dintr-un şoarece tînăr, care voise
să vada cum răsare luna.

Beletristica

Constantin IFTIME

P

Capitolul
I
1

Copiii sălbatici

Porcii păşteau liniştiţi în iarbă.
Era prea înaltă, iar culoarea prea intensă. Iată, când
focaliza cu atenţie, răsucind cilindrii reci ai binoclului
militar, surprindea bătălia ce se dădea între boturi şi ierburi. Tulpinile se cutremurau până în rădăcină, măcelărite de râturile cărnoase. Repede însă se îndreptau.
Câteva clipe, în aer, din fălcile nemişcate se scurgea o
zeamă ca o ploaie, limpede şi uşoară. Apoi se repezeau
cu o putere şi mai mare, înnebuniţi, înspre pământul
reavăn, unde dădeau de rădăcini, care se răspândeau
în toate părţile. Ajungea până la el plesnetul frunzelor
grase, al sevei care le spăla colţii albi.
Mâncau toată ziua pâine, lături în două cu resturi de
carne şi oase, de la cantinele de la fabrici. Stăpânul lor
avea grijă de ei ca de nişte copilaşi. Cerea mâncare, tot
mai multă mâncare pentru ei! Da, se infiltra – nu ştia
ce-i pregătise el ticălosului, cu informatorii lui! –, deja
ajunsese să dea porunci în bloc, la serviciu, cu o voce
convingătoare de om care-şi găsise rostul în B., la câţiva
ani după ce venise de la Mileanca, un sat din nordul cel
mai îndepărtat. Acum, nu numai că avea un câştig bun,
adăugitor la salariu, dar asigura carnea pentru multe
guri din jur. Tot mai mulţi i se puneau la picioare, alergau cu limbile scoase afară de poftă, pe lângă căruţele
pline cu butoaie unsuroase, ce opreau în spatele blocului unde îşi avea el apartamentul, nu mare, trei camere
decomandate doar.
Toate acestea informaţii pur şi simplu ieşeau din
pământ, ca iarba acolo din gunoaie, se înmulţeau în
ultima vreme. Locotenentul Georgică Mercea, de la
Biroul de cercetări speciale al Securităţii, găsind câte
un caz – acesta apăruse în toamna trecută! –, mergea
pe teren, pipăia, culegea cu atenţie alte detalii. Ele îi
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aduceau în suflet tăcerea aceea cuvenită, seara când se
întindea singur în pat. Până la urmă, nu era vorba de-o
simplă împăcare, şi la servici, he-hei!, îi mergea bine, se
trezi şi cu o reţea numai a lui de informatori, copiii sălbatici, cum le spunea celor doi miliţieni, Michi şi Capră,
care-l sprijineau mult.
Acum nu se mai sătura să-i urmărească pe porcani.
Râturile nici nu se atingeau de pământ, şi de acolo
de jos ţâşneau stropi roşii. Săreau în sus ca o apă rea.
Deocamdată, nu găsea altă explicaţie, când vorbea cu
şeful lui, decât că acolo se adunau demult reziduurile
venite pe sub oraş, din zona industrială sau de la abator,
unde se tăia zilnic câte o turmă de vite pentru export.
Exista şi o reţea de tuneluri,vechi de când lumea, care
duceau până la Prut. Ştia sigur – nu pusese încă mâna
pe hărţi, pe planuri! –, că tunelurile duceau dincolo,
la ruşi, pe sub albia râului, înconjurat de smârcuri, pe
lângă hidrocentralei de la Stânca, ajungând la Nistru, de
unde începea marele sistem militaro-industrial sovietic, ce se extindea până în Siberia.
Astă-iarnă, când pământul era îngheţat bocnă, porcii săpau înnebuniţi. Degeaba stăpânul le umplea boturile cu sârme. Brăzdau şi alegeau cu limbile căcăreze de
oaie, aproape verzi, baligi uriaşe, vinete, de vită de pe
timpuri. De unde, dom‘le! Măcinau lespezile de bălegar
proaspăt până li se însângerau fălcile. Descoperise că
noaptea, pe ascuns, pe gerurile straşnice, cisterne mari
şi urâte erau răsturnate în grabă. Rahatul de la haznalele putrede din mahalale rămânea în grămezi, încrustate de ger. Atunci să-i vezi pe ei, cum se cocoţau până
sus! Stăteau aşa câte o zi întreagă, pe acest piedestal şi-l
sfidau pe el din balcon.
Când dădeau peste câte un fir de ştir – Dumnezeu
ştie de când! –, deja gros, la sfârşit de mai, se dădeau
îndărăt ca împinşi de-o forţă din pământ. Îi plăcea asta.
Splendoarea însutită a frunzelor palide, care-şi concenHYPERION
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trau culorile nepământene, în acel interior, lângă pulberea neagră, deasupra vreunui morman de gunoi, cu
un stârv de câine pus cruciş în vârf, sau vreo plasă de
pisoi, topiţi de geruri sau de ploi putrede, îi lovea în
piepturile late, pline de oase şi muşchi. Îi înnebunea,
le gâdila râturile. Râmau, ronţăiau, fluturau cozile cărnoase, precum nişte cai.
Porcarul, pe care nu-l găseai uşor în iarbă, tehui
de la atâtea, duhori, înălţa căpăţâna şi asculta. Se uita
în stânga, în dreapta. Lovea cât putea cu bocancul, cu
pumnii în burţile scroafelor. Nu mai ştia unde se află;
el însă cunoştea fiecare potecă, fiecare tufă înecată-n
puf şi cenuşă, pe care le cerceta expert, în viteză; avea
şi un câine, mai exact o căţea, ce se încleşta cârlig de
urechile sau de cozile porcilor. Lui Titi Breşug, aşa-zisul
porcar, îi era şi milă de ei, când ţipau îngroziţi. Nici nu
voia să vadă cum unul de la bloc, mare, cu burta largă şi
putredă, cu chimir însăilat cu floricele, cu umeri ascuţiţi
şi răi, îi căsăpea. Dintr-un pumn, cădeau în genunchi
înţepeniţi. Îi tăia în bucăţi, de-a lungul şi de-a latul,
băgându-le capul într-un sac de plastic, ţinându-i între
picioare, ca să nu-i audă cineva.
Întoarse faţa în silă, îşi scoase fesul şi scuipă saliva
dulce al acelui somn bun şi se uita prosteşte spre blocuri. Şi el avea o gură largă şi ochii mici, rotunzi şi
albaştri. Cel mai tare se temea de unul pitic. Se apleca
în iarbă, mişcându-şi umerii ca o jivină, când se apropia, îşi înălţa capul până la florile ştirului, cu mâna pe
măciucă. Îl ştia cât de rău s-a făcut omul ăla fără Dumnezeu, sprijinit de autorităţi.
Titi, un flăcău de la ţară, ştia numele tuturor care
luaseră carne de la stăpânul lui. Am viii şi morţii, pe
care-i vreţi?, făcu el când îi ceruse situaţia. Era boala lui
să noteze pe-ascuns. Scria frumos, era blând şi atent.
Blândeţea părea şi mai mare, şi mai bună, când îşi răsfira trupul acela ciolănos. Dormea foarte mult. Îl văzu
cum îşi desface cracii groşi, pulpele, cum palmele noduroase cotrobăiau peste tot, ca la el în pat. Porcii îi dădură
ocol, mirosind aerul de deasupra. Unul îi lingea picioarele goale, îi strecura limba roză printre labe, printre
degete. Flăcăul îşi întinsese alene şi cealaltă mână, îl
scărpina pe gât, pe burtă, între picioare. Porcul atunci
se făcu şi mai alb, şi mai mare. Rânji şi-şi întinse gâtul.
Porcarul se uită lung în gura plină de dinţi şi de măsele.
Acolo era o gaură roz şi băgă pumnul. Râdea singur. Porcul guiţă înţelegător şi-şi suflă nasul. Îl şterse de iarbă.
Locotenentul de la locul lui se înfioră. Scutură capul
şi el. Porcarul lui aştepta ceva, plimbă printre degete un
cuţit peştişor, îl scăpă în ţărână. „Du-te şi vezi ce face,
hai,du-te!“, auzi ceva din acel dialog aşteptat. Locotenentul îşi fixă şi mai bine în ochi tubul cu lentile groase,
scânteind albăstriu. „Pe porcul ăsta, să ştii, nu-l voi da
la tăiat niciodată, nu!“ Locotenentul, cutremurat, îşi
aminti că citise ceva asemănător, de necrezut, într-un
dosar politic din anii '50 sau '60. Nu-i venea să creadă,
focaliza gâfâind. Uite, erau în anii '80 şi lucrurile se
repetau, iar el aştepta o schimbare în bine în favoarea
lui, şi nu mai venea. Scrâşni fără să vrea şi scuipă pe
pervaz, stârnind un praf alburiu de vară. Ar fi vrut şi
el să-i hăituiască pe toţi, să-i vadă cum ţipă după aju-
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tor, cu lacrimi, cu sânge, să-i culeagă cu duba, de pe
străzi, de pe drumeaguri, în nopţile târzii. Dă-mi, bâta!
De data asta, vocea părea a fi a unui bărbat calm. Hai,
repede! Trebuie să-l calmez imediat pe ăsta! Bărbatul
acela, un ditamai colonelul, înalt, cu părul smântânit,
îşi împunse victima, foc cu foc, în coaste, în burtă. Nu
voia să-i lase urme, apoi, nechezând, dând drumul sufletului pătimaş, îl lovi pe cel căzut cu sete de mai multe
ori peste ceafă. Îl auzi hâcâind. Cu o mânie, cu o cruzime inexplicabilă, îi smulse părul, mâinile din umăr,
îi rupse dinţii din gură. „Acum, dă-mi satârul, să-i tai
capul banditului ăsta!“ Aici, el făcu un pas înapoi, căci
recunoscuse vocea colonelului bătrân, căzut în dizgraţie, pe care el îl îndrăgea în ascuns. Îşi scutură umerii,
fundul mălăieţ. Picioarele scurte, cum stătea pe taburet, făcură ca dracul în aer.
Când îşi reveni – căci pofta nu i se stinsese, apoi,
mai avea timp berechet până să plece la serviciu –, belea
ochii la detalii, luase la rând blocurile aproape de câmp,
roase până la beton. Nu sesiza încă nici o mişcare. Ce
viaţă liniştită duc porcii ăia! Se gândi cu jind şi la proprietarul turmei, care muncea ca sudor într-o fabrică,
şi la cei care se înfruptau din carnea fragedă, procurată de la el pe ascuns. Cei care se aflau în casă stăteau
pe întuneric, se perpeleau pe câte-o canapea scămoşată, cu ochii în tavan, tocmai veniseră din schimbul
de noapte. Ăsta nu mai era un somn de om, prindeau
puteri cât să se scoale după aceea, să umble cu genunchii îndoiţi, târşâind-şi papucii prin apartament. Vor fi
ei veseli spre seară, nu-şi făcea nici o grijă în privinţa
lor, înainte de a pleca la muncă.
De cum se auzi primul ţipăt sfâşietor, vreo doi nebuni
săriră din pat drept la geam. Pândeau aproape dezbrăcaţi toate mişcările turmei ce se revărsa prin iarba înaltă
până la burtă.
Porcii se luară deja la harţă. Se muşcau de spate, de
fund. Cei care simţiră colţii alergau cu cozile în sus, în
cerc. În mijloc, pufneau doi vieri lungi, plini de mâl.
Scroafele, cu ochii albaştri, limpezi, rămâneau înţepenite. Pufneau ca şi cum ar fi râs. Pielea le tremura de
bucurie pe grumaz. Burţile pline de purceluşi, cu ţâţele
umflate, le rupeau spatele, le trăgeau la pământ. Uneori, când lupta vierilor dura prea mult, ele îşi îndoiau
picioarele din faţă şi îşi înfigeau boturile în iarbă. Se
uitau cu ochii mijiţi, printre tulpinile buruienilor, ca
fetele după ostreţele de la gard. Îşi arătau colţii până
la rădăcină, îşi fluturau urechile răpănoase, când vierii săreau în sus. Îşi frecau gâtul însângerat de câte un
scaiete gros, plin de flori.
Când vierii urlau, marginile cercului, cu scroafe şi
purceluşi, se trăgeau înapoi, apoi reveneau, uneori,
se prăbuşeau cu totul înăuntru. Cedase vierul cel mai
tânăr, cel cu urechea zdrenţuită, îndrăgit de porcar.
Fugea mâncând pământul. Se opri la bloc. Nu-l mai
interesa ce lăsase în urmă, îşi flutura coada, grohăia,
aştepta să apară proprietarul, cu o troacă de grăunţe
sau cu un castron de lapte dulce, în care să vadă bucăţi
mari de pâine plutind. Gustul amărui îi făcea bine la
dantură, iar pofta îi creştea şi mai mult. Pâinea acrită
parcă-l îmbăta. Băga râtul şi picioarele în troacă. Stă-
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pânul punea mâna pe lopată, iar porcul se trăgea înapoi
supus. Hăpăia cuminte până la ultimul strop de lături,
lingea troaca pe toate părţile, apoi se apropia din nou
de stăpân, mirosindu-i galoşii încet.
Porcul de la bloc cerea mai departe să i se aducă lături,
alinarea cuvenită după durerea înfrângerii. Nu primise
încă nici un semn. Sări atunci cu amândouă picioarele
pe scările de ciment. În urmă, vierul cel bătrân se trântise în ţărână caldă, nu prea departe de porcar. Era un
petic de iarbă numai al lui. Sforăia iar picioruşele i se
zbăteau în somn ca două aripioare. Copitele ascuţite
nimereau câte un porc. Vierul le apăsa, până auzea un
geamăt, poate ţâşnea untura, sângele înspumat. Clipea
îndurerat din ochii bătrâni. Unul din cele două picioruşe albe, grăsuţe, îi fusese rănit până la os de botul plin
de sârme al celui tânăr.
Scroafele, plictisite, îşi reluară deja păscutul liniştit.
*
Chiar deasupra uşii blocului, la etajul întâi sau la doi,
la balcon, un bărbat şi o femeie, în chiloţi, se împroşcau cu apă cam demult. Porcul, de jos, asculta grohăind. Cei doi înaintară curajoşi, parcă se cocoţaseră la o
tribună. Răsuflau încântaţi, cu mâinile pe balustradă.
Aburi groşi se ridicau din carnea albă a femeii, care
zburdase prin cameră. Imediat se auzi un muget prelung. „Ce-i asta?“ Cei doi au dispărut câteva clipe, dar
au revenit. Bărbatul ducea triumfător în sus, o cană
mare, plină cu vin. Au băut însetaţi. Femeia dădu din
năsuc, înghiţea cu poftă ce i se dăduse. Îşi strivi guriţa,
când se ştersese cu palma ei grăsuţă.
El, de la locul lui, răsuci ocularul în toate părţile, neliniştit, înfocat, dibuind părţile bune ale trupului femeiuştii. O ştia de la IUPS, unde o chema în birou, iar ei
îi plăcea să stea cât mai mult, cu mâinile în poală, trăgând sfioasă de halat, în timp ce coapsa dădea să iasă
afară, îngrozitor de proaspătă şi albă. Nu mai voia să fie
întrebată, se plictisea la acele informări. El în acest timp
îşi schimba poziţia mâinilor şi picioarele. Ani întregi a
fost timid şi sentimental. Oare venise timpul lui, să se
înfrupte, să facă ce vrea?!
Se scufundă cu totul, în tăcerea care urmă, cum dorea
el, în carnea ei. L-ar fi însurat pe Titi cu ea, de asta o şi
căuta atât de des. Se aburca cu mâhnire din această plăcere, vru să ştie dacă cei doi beau vin sau votcă. Atunci,
femeia răbufni şi înaintă cu pieptul larg, cu ţâţele tremurând, drept în faţa lui, încât făcu iar un pas înapoi. I-a
aruncat bărbatului în ochi un pahar din băutura aceea.
El nu s-a enervat, râdea încântat, aduna cu limba pârâiaşele vişinii. A înşfăcat-o de plete, a muşcat-o de gât.
Gura femeii se descleştă într-un urlet, dar nu se clinti.
Se proptise în călcâie şi aştepta parcă lovitura ca să se
înmoaie. „Marş dracului, de aici!“, auzi el, în sfârşit, fără
să i se facă pielea de găină, cum i se întâmpla când şi-l
închipuia pe colonel, chiar se bucură. Cu un pumn greu
îl izbi în piept, îl răsturnă pe golan pe o canapea care
se sfărâmă sub greutatea lui. „Marş dracului, nici servici n-ai şi vrei să mă călăreşti!“, o mai auzi el, satisfăcut, înainte de-a dispărea. Bărbatul, un lungan cu burta
largă, cu un gât plin de negi, parcă avea un animaluţ,
cu gheruţele înfipte în obrazul plin de ciupituri, se târî
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după perdeaua de celofan. Reveni în fugă şi, de supărare, aruncă spre porc, o bucată de tablă.
Ce dracu'? Ăştia înnebunesc? Se frecă la ochi, se
uită jignitor la binoclul lui mut, depărtându-l de faţă.
Metalul gros se încălzise. Era prea greu. Când s-a uitat
din nou, mai jos, la intrare, câţiva derbedei hohoteau
cu privirile aţintite în sus. Alergară porcul până osteniră, apoi, crăcănaţi, se uitau în sus, apoi spre el. Se
simţea înfrânt. Nu putea să uite fesele lui Cici, fata de
la IUPS, cum tremurau, slobode, desfăcute din încheieturile trupului ei uriaş.
Porcul acela între timp fusese lovit crunt, de unul cu
o lopată pe spate, altul aruncase cu o sapă, altul cu un
levier de autocamion. De frică, animalul alegase, sărind
neajutorat peste ciulini, rupându-şi spatele, lăsând să i
se vadă slănină groasă, pântecul prea umflat. Se ascunsese în mijlocul turmei. Tremura, scăldat de sudoare
şi de urină. Trăgea cu ochiul înrăit la vierul cel puternic, ocrotit de scroafe. Se înălţase cu greu şi Titi, făcuse
câţiva paşi, îşi proptise capul fălcos în vârful unui par,
se uita agale spre marginea oraşului, străjuită de cele
câteva blocuri jerpelite şi pustii. Parcă nici nu-i vedea
pe locatari, în halate strâmbe, în papuci. Se opriseră la
marginea ierbii şi-l priveau zăpăciţi. Ho,boală!, urlă şi
ridică ciomagul.
Trebuia să schimbe el o dată foaia! Să-i sperie pe
nenorociţii aceia, care dorm liniştiţi în casele lor şi vin
peste Titi al lui, uite-i cum fug! Îl intrigase şi faptul că
nu s-a putut abţine de la porcărelele celor doi. Îi urmărise, cotrobăise cu binoclul lui performant în toate camerele afumate, şi nimic. Bărbatul şi femeia se hârjoniră
multă vreme, râzând tinereşte, rupându-şi hainele de
tot, alergară când în sufragerie, când în baie, rupseseră
o masă cu un picior beteag, spărseseră o oglindă. Cel
mai mult îl enerva că mirosea a ceva sexual, pur şi simplu îi tremura inima, sufletul. Voia să vadă şi el ceva,
voia orice, gâfâia.
Făcea ce făcea, şi iar se uita la geamul acela întunecat,
cu cercevele desprinse. Pe balcon, o mobilă dărâmată,
un ţol ţărănesc, nici tu o damigeană, cu gura murdară
sau ciobită, nici tu rafturi cu borcane cu murături sau
jumări, nimic, ceva urât mai vedea pe ciment, într-un
colţ, îngropat în praful verii. Ptiu! 'Tu-i maica lor de
golani! Pesemne, o casă de trântori! Când se apucară şi
de prostii, cu adevărat, ticăloşii ăia au tras şi perdelele
de tifon sau celofan furat de la fabrică.
Dar nu i-a fost de-ajuns durerea asta, o văzu imediat
pe Cici ieşind din bloc, cum alerga disperată, cu halatul
desfăcut spre turmă. Titi hăhăi spre ea, înălţa bâta tot
mai sus, apoi îi arătă un loc numai al lor, în faţă, după
tufele de boz şi scaieţi. Porni agale şi el întra-acolo,
într-un picior, cum merg ciobanii vară, pe câmpurile
largi, presărate de coline dulci, în faţa oilor. Titi, când
prindea vreun copil din acela fără stăpân prin preajma
turmei, îl lega de-un stâlp de cerdac, la o casă în mahala.
Strada întreagă venea să-l vadă, unii îl înjurau, copiii îl
scuipau. Seara, venea unul de la primărie să-l dezlege.
Auzi, curva!, scrâşni locotenentul trădat şi se trase
de la post. Asta-l enervă la culme şi cedă. Îl dureau şi
ochii de la soarele acela din câmp, alb şi fierbinte.
HYPERION
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Înainte de-a pleca, îşi pipăi locul pentru cuţit. Lângă
piele, purta unul uriaş, cu lama de oţel negru, cu tăişul
albăstriu. Îi sperie mintea, când îşi plimbă degetul peste
el. Îl ducea legat cu un ham din piele fragedă, lipit de
şold. Avea la vremea aceea şoldul strâmt şi pieptul lat.
Păşea legănându-se pe tălpi, sigur de sine, pe încălţările lui mari, nu 43, ci 45.
Simţea ridicolul înfăţişării ca pe-o părere de rău,
ca pe-o amânare, ca acum. O clipă plină de amărăciune îi rămânea mereu înfiptă-n inimă ca un ghimpe.
Era vorba de senzaţia primei clipe, cea care face sufletul curat sau nu. Avea un mecanism oare bine reglat
în înăuntru? Cioplea fiecare amănunt al vieţii cu un
instrument necruţător al firii sale şi-l aşază acolo la
loc în întuneric. Se potriveau la milimetru toate. Cuţitul acesta, baionetă militară de fapt, parcă-l îndemna
să-şi mărească perfecţiunea, dar amărăciunea nu-i trecea. Păstra în dotare, cu aprobare de la şef, şi un pistol
drăgălaş, şi o puşcă de vânătoare cu lunetă, rabatabilă,
pentru pânda la cerbi şi la mistreţi. Ce scene de pândă
visa în secret! De asta se antrena toamna, când dispărea o zi-două, singur în munţi, căutând cerbi rămuroşi,
tremurând de carne. Vai, cum mai visa aşa, cu ochiul
îngropat în apa călduţă a lunetei argintii. Doar o dată
să apese pe trăgaci, în pieptul cu părul cafea cu lapte,
ochii mai căscaţi decât îşi închipuia. Îl seca la inimă că
nu putea opri iarba, ploile. Uneori, pândea mistreţii pe
marginea pădurilor sau a pârâurilor anemice, numai
mâl. Oamenii o luau la sănătoasa, speriaţi, când dădeau
peste el, venind pe cărărui.
În ultimele zile, punea cuţitul în diplomatul cel nou,
unul rusesc. Îi făcuse un pătuţ numai lui. Îl împingea cu
degetul tremurând într-un locaş strâmt, cu gura plină de
zimţişori spre marginea de lemn gros. Făcea clic! şi simţea aromele lemnului de sub mătase. Mireasma îi amintea cât de mare e URSS-ul, cu pădurile ei de pin, care se
pierdeau până la pol, apoi coborau spre China. Ascuţea
zimţii cu o pilă, urmărind fiecare şănţuleţ, punea imediat limba. Uneori îşi rădea perciunii, împingându-şi
botul gros în oglinda lui limpede şi adâncă. Când trecea
buricele degetelor peste tăiş, se gândea iar la porcii aceia
plesnind de grăsime. Cum ar fi înotat cuţitanul în gâtul
lor moale şi urât, plin de vălătuci de slănină! Va strivi el
odată coteţele aciuate printre blocuri! Cele mai multe se
aflau ascunse, sub cheie, în garaje. Ocupaseră terenurile
de joacă şi pe cele de bătut covoare, le împrejmuiseră cu
garduri de sârmă ghimpată, înălţaseră plăci de beton.
Purceluşilor le zidiseră câte un culcuş, cu gresie şi cu
faianţă. În alt coteţ, stăpânul, umflat de berici, sforăia
cu bulbuci la gură. Când se scula, tehui de cap, se juca
cu copilaşii lui, îi lua la trântă, lipindu-i cu spatele de
podeaua de ciment, îşi băga între fălci pumnul, capul.
Gurile, uimitor de frumoase, cu gingii roz şi dinţi albi,
se căscau imediat. Acolo se afla o gaură neagră, curios.
Locotenentul Georgică Mercea făcu, ha!, se trase
îndărăt, râgâi în sfârşit, cum ştia el, ca să facă loc în cap
altor gânduri, ca să scape de nelinişti. „Rahat! Căcat!“
Se stropşea la perete, ca Mistreţul, şeful lui, şi-i trecea.
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De departe, auzi vocile slobode ale acelor nebuni de
la blocuri, pe care-i urmărea zilnic cu binoclul, consemnând tot într-un dosar special. Nu ştie de ce, şi până
când? Ăştia îl înnebuneau. Oare să-i trimită pe cei doi,
Michi şi Capră, pe urmele lor, ca să-i sperie? Ce? Hai
sictir! Nu încă, îl avea pe porcar. Îl imita iar pe Mistreţ,
pe şeful lui, când se enerva. De la o vreme, se temea de
contradicţiile care apăreau în dosarele sale, chiar de
la aceste informaţii mărunte. Cel mai mult, de fapt, se
îngrozea de contradicţiile din cap, din suflet. Îi venea să
spună numai, nu!, să contrazică, aşa din senin, să urle
şi nu ştia ce se întâmplă. Când spunea, „Nu!“, parcă
se răcorea. I se întărea fiecare muşchişor al sufleţelului său amărât. Când era singur, se stropşea instantaneu, cu vocea lui puternică, urmând procedurile standard de la serviciu:
- Ia vezi, tovarăşe, ce-ţi iese pe gură!, răcnea întocmai ca Mistreţul.
- Scuipat şi fum de ţigări!
Rânjea satisfăcut, cât de bine putea îl imita, răcnea,
scuipă pe linoleum, ca în praf! Ştiau toţi de la serviciu
că Mistreţul, care îl luase sub aripă, se purta ca un rus.
Nişte proşti!
- Hai, loveşte tare, boule! Strigă la perete, reluând
procedura.
- Acum să te văd! Auzi imediat şi vocea acelui rockerist, răguşită, plăcută. Îl bătuseră ieri la beci, în faţa lui.
Înainte de-a-l lovi, Piticul îşi duse vârful limbii la
buricele degetelor. Se înduioşa? Jap! Brusc, lua după asta
foc. O ploaie de sudoare ţâşni din părul lung al celui
amărât. „Bre, mă auzi?“ Piticul se aplecă să vadă faţa
înmuiată a celui căzut. Capul i se odihnea pe un umăr.
Se chircise lângă peretele de beton. Stomacul îi exploda.
„Ce e? Răspunde! Dai şi tu?“ Piticul îşi făcea repliere, se
remonta. „Maestre, te belesc!“ Din acel moment, devenea alt om. „Of, of, iară! Bine, stai jos! Fă pe ziar!“ După
ce ăla vomă, îi vârâse între buze o ţigară. Rockeristul se
uită cu atenţie jos, la prohab, între picioare, se temea
să nu vomite pe duşumea. Un miliţian, atunci, scoase
capul speriat pe ferestruică. Se holbă în colţul întunecos, de unde el pândea. Se speriase tare, se aplecă imediat, dar reveni în forţă. Voia să vadă tot. Toţi, în tăcerea aceea lungă, s-au uitat unii la alţii, nu ştiau ce s-a
întâmplă. Rockeristul stătea cu umerii căzuţi, cu cămaşa
ruptă, strânsă la piept. „Ce, te ruşinezi? Ai sâni? Bună
dimineaţa, maestre! Ne-am trezit?“ Maestrul nu-şi mai
putea schimba poziţia. Stătea în faţa Piticului, acum în
genunchi, şi se ruga. Mustaţa îi era plină de sânge închegat. Urmă un dialog şoptit, care-l mişcă până-n rărunchi.
- Mai vrei o ţigară?
- Nu.
- Bei o cafea?
- Bine. Beau şi vreau şi o ţigară!
Îşi aminti că, după loviturile acelea puternice, auzise
şi un clic plăcut. Se uită în spate, nimic. Era zgomotul
cartilagiilor de la ceafă sau de la umeri, rupte, smulse
cu putere. Se ciocneau două oase tinere într-o umezeală
dulce de copil. Ce face Piticul ăsta nebun? El înregistrase acel zgomot, ca pe un zăvoraş al minţii lui, care
închide şi deschide sufleţelul amărât. Nu ştia de ce se
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aude atât de bine. Băietanul acela doar făcea totul cu
delicateţe şi îndrăzneală de animăluţ.
Brr, plusase deja prea mult. Se hotărâse să ia cu el
azi şi pistolul şi-l băgă în hamul părăsit de cuţit. Îl avea
pregătit de aseară. Ieri, se dăduse consemnul pentru
alertă generală în zona de graniţă. Se deschisese un
caz special, pornind de la nişte lozinci, scrise mai întâi
pe tablele de la şantierul Casei Sindicatelor. Se afla la
Mistreţ în birou, când cineva de la judeţeana de partid
intră valvârtej şi-i şopti, cu mâna pâlnie la ureche. Era
chemat la ordin, în stil urgent. După ce a plecat, eu au
aşteptat noi ordine, două ore, ca proştii. Fără cel bătrân,
totuşi, treaba nu mai avea nici un Dumnezeu. Seara,
l-au chemat să-i ajute să-l urce pe colonel în Dacie,
căci îi înjura pe toţi, răsturnase masa, manca paharele
cu dinţii, ca-n anii lui buni. Băuse cu unul mare de la
Bucureşti, un maior, de fapt, şi era fericit. Făcuse pe el,
îi şoptise şoferul.
Nimeni nu ştia că toată ziua umblase singur prin
oraş, fotografiase celelalte înscrisuri, şterse de localnici
în grabă. Unul din copilaşi, Povestitorul lui, le găsea cum
ştia el. Se sperie de-a binelea, când văzu cum ies cuvintele acelea din cărămidă, din scândură, din beton. Doar
pipăia locul cu buricele degetelor amărâtul acela, fugit
de la o casă de copii, şi apărea câte un text îngrozitor.
Fuseseră scrise doar cu creta, nu-i nimic, şi le-a şters
uşor. Nu se mai putu însă linişti acasă. Parcă-l auzea
pe acela cum îi spunea nebuniile lui. Printre mâzgălituri pe ziduri, la marginea oraşului, el simţea mirosul
îngerilor. „Îi vezi, unde, pe ce stradă?“, insista el. „Nu se
văd, aşa sunt îngerii“, răspundea el rapid. Apoi aflase că
şi „Povestitorul“, nebunul ăsta, a dispărut, pesemne că
era mână-n mână cu ăia.
*
Dădu să iasă pe uşiţa din dos de la bloc. O ungea zilnic ca să nu scârţâie. O deschise uşor cu umărul şi se
opri. Aerul dimineţii prea tare îl lovi în piept. Ezită. Se
miră iar de mărimea cuştii de sârmă a becului aprins,
fixată în beton cu multe şuruburi. O crenguţă uscată
făcu, craac!, rămase cu piciorul în aer. Aici în curticica
din spate, cu ecou, aude fel de fel de prostii. Pur şi simplu, o mulţime de umbre îl asaltează, ca să-i toarne pe
ceilalţi. Da, vă rog! repeta el cu capul plecat, când se
apropia câte unul. Trebuie să-l asculte, îi ştia pe toţi.
Înţeleg, înţeleg!, spunea şi asculta până la capăt. Bine,
nu-i nimic!, îl calma la urmă, dar se simţea vlăguit.
Aşa a aflat de existenţa unui bătrân cu o coadă de
animal, sechestrat de rude, într-un apartament, la cealaltă curte. Îi fusese arătată şi poza individului, cu botul
scurt,cu dinţii ieşiţi la vedere. Stătea toată ziua în casă şi
asculta cu urechea băgată într-un aparat, ba pe ruşi, ba
pe americani. Dinţii aceia mari, în afară, îi aminteau şi
de porcii lui, dar ce să mai spună, căci avea şi fire lungi
de păr la colţul buzelor, întărite de mâncare. Capul, cu
tâmple argintii, scobite la fix, arăta că fusese şef mare.
Ştia cazul, un individ dubios, fost director la ILF. Chelise nu ştia cum drept în vârful capului, poate de la pastile. Acolo i se zărea un petic rotund, cât un capac de
oală, roz şi limpede. Parcă i se vedea creierul stricat, ca
la călugării aceia, care se bat cu spini pe spate şi citesc
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zilnic cărţi negre. Auzi, ce să i se întâmple acelui fost
miner! Căci de la mină a pornit şi s-a trezit director
mare! Apoi, da, l-au buşit rău de tot! Îi veni să surâdă.
Din fotografie, îl priveau nişte ochi blânzi, de om împăcat cu ale lui. Şi totuşi, semăna mult cu un animal bătrân
şi ciudat, din ţinuturile acelea ale Prutului. Ăsta-i dracul gol, tovarăşe ofiţer, continua să vorbească însufleţită sursa. Se aprinsese şi nu-l mai putea opri. Iar ăsta
era galben de frică, slab şi urât. Ziua, un copil păzea cu
străşnicie animalul acela, cu nuiaua, ca să nu iasă din
casă şi să urle pe stradă, căci stăteau la parter. Copilul
putea fi văzut cu nasul şi buzele turtite de sticla geamului, uite aşa, tovarăşe ofiţer, spunea urâtul acela cu
nasul turtit. Copilul belea ochii, iertaţi-mă, ca să zic aşa,
adică se uita cu jind la alţi copii, care se jucau în nisip,
se dădeau în scrânciob. Câteodată, el îl auzea răcnind
în bucătărie, iar lumea se aduna şi căsca gura. Nu ştia
dacă băieţelul acela se mai duce la şcoală! Animalul acela
bătrân, că nu putea să-i spună om, guiţa în spatele lui
şi plângea ca o muiere. Ameninţa că va scrie la Europa
Liberă, că va arăta el lumii întregi cum îl maltratează
rudele. Porcul ăla, unchiul lor adică, care fusese director, voia numai mâncare bună. Mai mănâncă şi slănină
cu fasole, frate, cum mănâncă toată lumea, nu numai
muşchiuleţ şi cârnaţi, se ruga copilul. Ai fost tu director, cine ştie când, dar acum, gata, fii în rând cu lumea!
Câteodată fostul director striga din senin, uite, cineva
îl pândea dintr-o Dacie neagră,voiau să-l omoare. De
spaimă, pe la amiază, se băga sub pat. Părinţii copilaşului, care plecau la muncă cu noaptea-n cap, îi puneau
destule bunătăţi în farfurie, ca să-i ajungă, dar el cerea
mereu biscuiţi şi salam.
„Nu mă atinge!“ sări el ars. Sursa nu se mai potolea,
scâncea: „Gata că te-ncing!“ A doua zi, totuşi, s-a dus la
adresa indicată şi a dat numai de copil; i-a ciufulit părul
şi i-a pus câteva întrebări. Între timp, a venit în grabă
şi maică-sa, fund în toată regula, care, la stres, se lăţea.
Bâţâia din mâini şi din picioare şi negă tot.
- Şoriceii albi mai vin în curte? Întrebă deodată băieţelul. Nu ştia ce să răspundă. Spuse: „Nu!“, uitându-se
la maică-sa. El se gândea la şobolanii de la subsol, care
ies şi aleargă pe sub pereţi, până în stradă, se gândi şi
la găini.
- Unde se duc iarna? Reveni copilul şi, cum el ăl privea tot mai atent, continuă.
- Îl ştiu bine! El se abţinu să nu facă o faţă de nebun.
Nu i-a mai răspuns câteva momente, căci ştia că nu pot
fi şoricei albi în acea curte.
- Eu le duc zilnic bucăţele de carne, auzi! Îi spuse,
stropşit, la plecare. Copilul bolea de câteva zile. Avea
temperatură şi delira, scâncea maică-sa şi închise repede
în urma sa uşa.
Făcu stânga împrejur şi ieşi în sfârşit din bloc prin
faţă. Zări luna argintie, ca de oţel, care parcă i se lipea de
frunte. Zbârnâia peste coroanele chele ale unor arbuşti
corciţi, mâncaţi de viermi şi de ţânţari. Uite, puturosul acesta de administrator, fost colonel şi el! Frunzele
mărunte aveau însă pe alocuri ochişori de o culoare
intensă, proaspătă. Curios, distingea clar şi crăpăturile,
ca prin ocularul binoclului. Arătau zgrunţuroase, dar
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colţişorii lor vineţii emanau strălucirea aceea de neuitat a lumii de la începutul verii.
Fericit, chiar făcu trei salturi de cal în galop. Atunci
îl zări pe delicvent. Se aşteptase la asta. Haida de! Îl
văzuse o dată cu binoclul. Uite, cât de uşor flutură stofa
pantalonilor acelui flăcău în tăietura fundului! Jumătate
din catifeaua furată de la Textila, flutura aşa prin oraş.
Ca într-un cui, la vedere, pe fundul ăstora. Nici nu termină de savurat imaginea minţii lui victorioase, că-l zări
din nou, de data asta, la cârma unui căruţ uriaş. Ţinea
strâns în palme o coadă de hârleţ sau de sapă. Avea
şi manşoane de metal la capete, prinse în buloane cu
capul gros de alt mecanism mai solid, care se extindea
în toate felurile pe sub grinzile platformei grele. Pe de
lături, ţâşnea câte un cârlig, avea şi stopuri, roşii, galbene, verzulii.
Căruţul însă se dovedea a fi de neoprit. Se strecura
parcă singur pe lângă gleznele subţiri ale femeilor, unde
se bălăngăneau în voie sacoşe largi, cu pâini proaspete
şi sticle de lapte, ciocnindu-se plăcut. Bărbaţii, tot mai
mulţi, nici nu-l luau în seamă, îi zâmbeau fericiţi, uite,
cât poate ăsta încărca într-un cărucior!
Brusc roata împrăştie o movilă ce fusese înălţată în
mijlocul drumului. Se mira şi el de felul cum fusese clădită atât de exact grămăjoara de gunoi. Vălătucii aceia
de animal bătrân aveau un muc ascuţit, drept în vârf.
Roata tăie cu necruţare o altă movilă, fosforescentă,
scrâşni fier pe fier. De data asta, simţi în nări şi mirosul plăcut de silitră,care tăia duhoarea atât de tare din
aerul uşor. Roţile atunci începură să se frece ca nebunele, de borduri, de bolovanii de beton.
Acolo, la fund, peste traversele acelea din profile
butucănoase ale platformei, văzu el o mulţime de lucruri
preţioase de la IUPS, fie stâlpişori de ţeavă pentru un
gard de la stradă, plin de înflorituri, fie o cruce cu inele
de rulment şi cu o căsuţă, meşterită din tablă, ataşată
jos, pentru lumânări sau pentru un muc de candelă.
Deasupra, grămezi de oale din tablă de inox pentru sarmale la nunţi sau din aluminiu, toate executate în cele
mai mari turnătorii şi ateliere de confecţii metalice din
oraş; ceaune cu buza groasă de tuci strălucitor pentru
tochituri, cuţite şi furculiţe, finisate cu luciu de oglindă,
cu mânere de plastic colorat. Urmau vălătucii de pânză
sau de catifea de la Textila, care înfundau golurile dintre
bunurile astea de metal căutate peste tot. Ele reduceau
astfel scrâşnetele dinăuntru, vaietele, care-l puteau da
de gol pe hoţ. Până-n vârf, de-acum, se puteau aşeza cu
grijă mormane de cămăşuţe, de pantalonaşi pentru copilaşi toate vârstele sau de şepcuţe, pentru cei mai măricei,
cusute la Confecţia. Învălătucite bine, dar nu ajungeau
decât până la mijloc. De acolo, veneau la rând uneltele
complicate de lăcătuşărie, bune la ceva într-o gospodărie obişnuită sau aparate electrice de la Electrocontact.
De fapt, toate fabricile aveau rafturile magaziilor pline
de asemenea obiecte, până-n grindă! Multe dintre ele
fuseseră date la casat. Magazionerii nu mai ştiau cum
să scape de atâtea lucruri complicate, care veneau pur şi
simplu cu vagoanele, de peste tot din ţară. Mormane de
rulmenţi, de cleşti vineţii, cu botul scrijelit, ca de pasăre
de pradă, rulete, rigle de metal alb, vărgate cu linioare
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colorate până la milimetru, pe toate le văzuse chiar el,
securistul din zona industrială. Erau împinse pur şi simplu afară pe porţile fabricilor, în scârbă, cu piciorul. Cei
mai hămesiţi îşi umpleau poalele, sânul de la salopete
pline de unsoare şi şpan. Foarte mulţi se îmbolnăveau
de nehotărâre, luau câte ceva dintr-o parte, aruncau în
cealaltă, apoi după câţiva paşi,cu ochii mijiţi, se întorceau şi o luau de la capăt. Obiectele, acum, se deplasau, în grămezi, şi către satele din jur.
Făcu o pauză ca să răsufle şi zâmbi ca pentru el, uite,
acolo se afla câte toată industria locală.
*
În ultimele luni, la Confecţia, medită uşurat – căruţul
se oprise şi el, cu roţile lipite de o bordură, cu proţapul
sprijinit de tejgheaua unui debit de tutun –, toate secţiile lucraseră un export masiv pentru două ţări aflate
în conflict armat.
Una situată în Africa Centrală, înghiţea vagoane
de uniforme, înspăimântătoare, din materiale textile
de camuflaj, cauciucate, tratate chimic, cu o mulţime
de cheutori şi buzunare ascunse pentru pistoale sau
grenade. Secţia, cea mai bine organizată, dădea gata
pe săptămână unsprezece mii două sute cincizeci şi
cinci de repere – uniformă, cămaşă şi jambiere pentru
bocanci! Uneori, localnicilor li se părea că toate uniformele ieşeau pe trotuare, la paradă. Oraşul nu mai putea
fi recunoscut. Tinerii, mână în mână cu hoţii, îl vopseau
în culori de război. Cele mai multe trimiteau la pădurile întunecate de sub Kilimanjaro, la ochii ciudaţi şi
adânci ai asiaticilor, puşi mereu pe revolte. Asiaticii se
dovedeau a fi labili, uneori violenţi, dar plăteau dublu
şi la timp. Africanii rămâneau mereu datornici. Motivau că sunt săraci şi atât, însă puneau mâna pe bogăţiile naturale ale tuturor vecinilor mai mărunţi. Ofereau
la schimb din aceste minereuri la tot Estul. Minereurile ajungeau pentru toate oţelurile speciale de la noi,
al doilea producător în lume, apoi, cupru şi argint pentru toată industria noua. Şefii de la partid aveau o înţelegere aparte pentru africani, căci între timp generalii lor, tineri, în cămăşi albe, în uniforme militare, bine
cusute, au devenit comunişti. „Ni s-a acrit de uniformele voastre arăbeşti!“ Replicile din stradă se auzeau
până la ei, la Securitate, o mulţime de localnici cumsecade, temători. Locotenentul aici se încurcă. Ezită, dădu
din mâini, ca lucrătoarele de la bandă, care nu se mai
puteau opri, speriindu-şi copiii şi soţii acasă, duse două
degete la trese, căci treabă de miliţieni proşti a fost până
la urmă, nu de securişti. Inginerii care, mărind grosimea
materialului, măriseră şi tonajul vagoanelor de marfă,
înşelându-i pe africani, au fost arestaţi.
*
De fapt, văzuse că omul lui făcuse o manevră, bruscă,
aproape că răsturnă căruciorul. Se îndrepta spre centru, mergând pe acelaşi drum cu lozincile. Una din roţi
smulse smocuri mari de iarbă dintr-un tăpşan frumos
cu flori, iar butucul intra adânc în tufele bogate de trandafiri. Se repezea de-acum şi le scotea cu tot cu rădăcini. Auzea fibrele lemnoase cum se rupeau în mijloc,
cum erau amestecate rapid cu păcură care picura abundent. Ierboiul era terfelit fără nici o reţinere.
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Hoţul simţise momentul de slăbiciune al locotenentului, când mintea parcă-i adormise, şi iuţise pasul.
Începu să vireze în toate direcţiile, pur şi simplu parcă
înnebunise, schimba şi cu plăcere direcţia şi dispăru.
Atunci zări echipaje de miliţie, un furgon sau o cisternă de pompieri. I se păru că într-un loc dosit fusese
parcată şi o maşină de-a lor, o Dacie neagră, cu geamul uşor coborât. Se săltă pe vârfuri, ca şi ceilalţi, care
îl călcau pe pantofi şi făceau un zid gros în faţa lui. O
femeie strigă la urechea lui, un copil îi plângea la sân,
se lăsă în genunchi cum putu şi văzu un fum negru la
nivelul asfaltului, o căruţă făcută zob. Oamenii speriaţi
încercau să se ţină de mână, se strângeau unii în alţii.
Mirosea a cauciuc ars, cineva aminti de o canistră de
benzină. Privi în sus iar femeile şi bărbaţii făcură la fel.
I se păru că se clatină asfaltul. Nimeni nu mai înţelegea de unde pornise această nenorocire. Ce dracu'? Dar
până când? Un mânz, căci era vorba de un mânz, care
tropotea ca un cal gras, cu un lanţ rupt la gât, văzând
că a scăpat atât de uşor de gloata aceea speriată, fornăi
şi porni drept înainte, cu capul în sus. Avea coama rară,
plină de scaieţi, coada ca un steag. Se bălegă drept acolo,
în mijlocul lor, arcuit. Trecătorii se feriră, îşi întorceau
nedumeriţi feţele în lături.
Mârţoaga venea cu gâtul încordat drept spre el. Nici
el nu vru să se dea în lături. În ultima clipă, boala aceea
de animal coti, sări vesel drept în sus, pe picioarele de
dinapoi, bătu cu ele aerul, scăpără din potcoave, arătând că învăţase să ocolească în viteză, în L.
Se dezmetici cu greu, zări alt cal culcat mai încolo,
lângă sfărâmături, cred că o iapă, mama acelui mânz.
Avea capul imens, lipit de un bulgăre smuls cu tot cu
flori şi iarbă. Încerca să se ridice cu picioarele din faţă,
dar degeaba, fornăia, îşi muşcă hamul, ca un câine, nu
putu şi se făcu covrig. Spatele ascuţit era deja mort, nici
nu mai tremura. Văzu şi maşina, rămasă în acelaşi loc,
cu tabla unui colţ turtită, plină de smocuri de păr. Pe o
bară flutura chiar un petic de piele cu sânge. Ochii nu i
se mai dezlipeau de becul uriaş, roşu, care fâlfâia şi tot
fâlfâia, sus pe capotă.
O femeie cu o greblă a început să adune gunoiul
în grabă. Se vedea că-şi terminase treaba şi se rotea în
jurul grămezii, privea prostită, când la el, când la ceilalţi. Simţea că se va întâmpla ceva.
- A murit căruţaşul? Întrebă cu buzele ei moi, cu
mâinile înfipte în păr, cântând cuvintele cele mai bune.
- Acolo, au fost ieri nişte lozinci, ştii?
Îi vorbea cât se poate de plăcut, cu ochii vii, de parcă-l
îl îndrăgea. Apoi, deodată, ea îşi aminti de ceva, dădu
cu mâinile în aer ca să înainteze, se opri şi o luă îndărăt, ba se tupilă ca să scape. Vorbea cu nişte doamne,
voia să le facă un loc mai în faţă, mai aproape de calul
mort şi-l uită cu totul.
- Ah, scârbă! şopti el cu gura moale.
2
Adjunctul îl conduse cu privirea până ajunse la birou,
îl cerceta când şi când. Îi cercetă şi el bluza înflorată,
gâtuită de un cordon de piele moale, uns parcă cu vaselină, mai degrabă bună la gâtuit; îi plăceau de mult
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picioarele lui lungi, cum i se articulau în şolduri, nu
prea sus cum te-ai fi aşteptat. Curgeau liniştite, cu muşchi longevivi, frumoşi, iar când ajungeau la genunchi,
deodată se opreau creând o umflătură. Gloaba asta se
antrena zilnic. Avea şi spatele frumos.
Cu un creion rupt lovi ceainicul micuţ din faţa lui.
Aştepta să se crape uşa, poate atunci va fi chemat la şef.
Uite, de la genunchi în jos i se vedeau oasele acelea ridicol de subţiri, de femeie, răsucite în forţă, ca la
cei care, folosindu-le prea mult, la munci de corvoadă,
acum, obosiţi sau accidentaţi, îl împiedicau la mers.
Trăgea picioarele cu greu. Chinul acelui mers lăsa urme
murdare pe figură. Cel puţin un rictus amar rămânea
în aer, în urmă, când îşi mişca umerii ascuţiţi. Repede
arunca un ochi în spate, să nu fie lovit. Cel mai adesea,
Toderică Gulea ăsta chinuit, lua o atitudine de şef slăbănog, cu o mână-n aer, cu alta, odihnindu-se cu degetele răşchirate pe fund, cea de pe fesă suferă, intră-n
pantalonii dezumflaţi. Pe acolo, prin fundul topit, i se
scurge ăstuia snaga.
Deodată, deveni foarte atent. Capul mic şi galben al
lunganului se înălţă, gâtul i se lungi după prostii. Înapoi, javră! La piciorul mesei lui Georgică Mercea, trona
diplomatul cu încuietori de oţel, cu rotiţe de cifru prea
mari. Ştiindu-se vinovat – întârziase cam mult în dimineaţa aceea, mai era şi prea mărunt! –, se feri. Ascultă.
Manevră rotiţele de la cifru de nichel gros, cu linii ca
de la un cadran de obiect medical. De fapt, era o geantă
diplomat nouă, din piele şevro, de culoarea lemnului.
Acolo, bănuia adjunctul că se aflau componentele dosarului de ieri, pe care-l urmărea şi el. Ochii mici şi moi
ai locotenentului Mercea îl ademeniră, un lichid călduţ şi duios de pui de ţăran i se scurgea din ei. Lunganul deja cântărea probele, le simţea solide, grele, ca pe
piesele unui pistol bine uns, se îmbinau cu un clinchet
plăcut acolo,înăuntru. Ceva licărea pe nasul lui cu nări
umede, drept în vârf. Mercea zâmbi.
- De ce râzi, tovarăşe?
- Nu râd, şopti el, deşi era adevărat.
Cine ar fi bănuit că înăuntru avea ascuns un furou
de mătase, nemaipomenit de frumos. Mirosea a piele
proaspătă de fată şi a parfum uşor înăcrit, muiat la poale
în sânge. Ştia de la cine provenea. Îl găsise ieri, aproape
de blocul lui, când se întorsese de pe teren, cu diplomatul burduşit de fotografii. I se umflau nările de plăcere. În acel furou scump, voluminos, încăpeau atâtea
coapse, buci, glezne subţiri. Decola uşor din amărăciunea lui şi acum! I se magnetiza spinarea, i se arcui,
gata de atac. Scăpase şi azi. Pielea genţii, catifelată, de
culoarea acelui început de vară de afară, împrăştia un
miros proaspăt de parfum, apoi de creme, care o ţinuseră sănătoasă şi proaspătă. Roticelele de la cifru clinchetiră de mai multe ori. Talpa moale se auzea pe linoleum. În tăcere, se auzea cum plesnesc, erau ca şi noi. Îşi
merita banii. Degetele lui, la nimereală, făcură un semn
înspre Tudor Gulea. „Uite carne macră, vită proastă!“ Îl
chema din priviri. „Ce spionezi, ticălosule?!“ Apoi toată
supărarea îi dispăru ca prin farmec, lăsându-i doar gustul acela amărui.
*
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Tudor Gulea, şarpele ăsta opărit, pusese mâna pe
funcţia de adjunct cam demult. Fireşte, fusese odată
un om la locul lui, calm, atrăsese atenţia şi prin obrazul lui alb şi frumos, unde i se zărea prin pielea străvezie plăcerea bărbatului victorios la patruzeci de ani.
Avea nevastă înaltă, ca şi el, cu spatele frumos. Colegii nici nu-i priveau dosul bombat, coapsele tânjeau
după dragoste singure, le auzea pocnind, uneori, dezlănţuite în despicătura unei fuste. Faţa ei gingaşă i se
încorda într-un efort supraomenesc, fiind capabilă de
eforturi lungi, repetate. Altfel, ca şi femeile din fabrici,
care rezistau bărbaţilor ce deveneau burţi largi de bere,
care chirăiau urât în paturile conjugale. Uite, şi lunganul acesta, acum aproape mort! Ştiau că Păuna – avea
şi un nume pe măsură! – suferea mult de pe urma nătărăului, înrăit după funcţii, care se bucura doar de copii,
de serviciu, şi atât. Devenise atent numai la ale lui, nici
nu mânca, nici nu bea cum trebuie. I se răciseră nu ştiu
cum şi picioarele lungi, le avea sloi, ptiu!, pieptul la fel.
Aici, la birou, trăgea ca un bou în jug. Îl măcina ceva
înăuntru, nu mai avea freamătul plăcerii de la început,
însă poseda în continuare un anume secret de a intra
în sufletele cutrelor astea bătrâne din sistem.
Imediat, când primea Toderică de la ei vreun semn
pozitiv, venit de sus, făcea un grătar la socrii săi înstăriţi, în grădină, unde spinteca un viţeluş. El însuşi, ca
un tăietor de animale, îi desprindea căpăţâna dintr-o
lovitură. Cu un cuţit lung şi îngust desfăcea muşchii
fragezi de seu, răzuia măruntaiele de mizerii, apoi toca
mărunt şi în proporţii exacte, carnea pentru cârnăciori şi fripturi. Cel mai plăcut era să-l urmăreşti cum
răzuia rahatul acela groaznic de la maţele unui porc
prea bătrân. Rânjeau înţelegători, când Tudorică al lor
îşi îndesa buzele zemoase în ghemul de pieliţă străvezie.
Maţele cu aer cald pocneau sub nasul lui coroiat. Fiecărui invitat îi gătea câte ceva special. Păuna, la plecare,
le împingea, pe tăcute, la piept câte un pacheţel, învelit
în hârtie sau în pungă. Adia un parfum scump, amestecat cu mirosul pielii ei fierbinţi. Atunci Gulea, stăpân
pe sine, se plimba printre grupuri, apucând strâns cu
două degete umărul cuiva, îl măsura de jos, adică era
atent cu el. Bătea cu unghia o ţigăruşă, deşi nu fuma, o
răsucea. „Până atinge moliciunea curului unei femei“, le
spunea el. Le cânta şi la pian. Devenea un stăpân absolut peste acei amărâţi. Făcea asta ca pe un joc, doar ca
să-i liniştească pe ceilalţi, dar se bucura cu adevărat de
prezenţa colegilor. În timp ce ei hăpăiau câte-un castron de friptură, cobora umil urechea, drept lângă buzele
lor unsuroase, să-i asculte ce vorbesc. I se vedea pielea
prin părul rar, firele urâte, lipite de guler. El îşi tipărea
pleata rară, dând-o la o parte. Apăreau la vedere, dizgraţioase, pavilioanele roşii ale urechii largi. Nu se sfia
să se arate, aşa, neputincios. Totuşi, de la o vreme, nu
mai avea forţa necesară să ducă până la capăt gesturile
generoase. Asculta, intervenea, dădea din cap mecanic, apoi, când se afla în toiul fericirii, deodată, se trezea înţepenit. Înălţa gâtul, urechile i se dădeau în lături,
buzele i se răsfrângeau, îi tresărea un umăr, şi se prăbuşea în primul scaun. Ce avusese mai bun pe figură
dispărea fără urmă.
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În ascuns, avea anxietăţi mari. Păuna sugera că îl
neliniştea căderea părului frumos, petele de pe obraz.
Ea îl privea de sub o buclă a părului bogat. Îi vedea
gâtul de păsărică, gura uşor prea uscată, în genul fetelor prostuţe de la ţară, cu o gingăşie de pisică altădată,
acum, prea matură, la serviciu, la oraş. Ce va face ea cu
acel cap micuţ şi galben, plin de creţuri pe sub urechi?
Şeful bănuia că adjunctului i se pusese pata pe rockerii cu pletele bogate, aurii. Ducea la beci el însuşi câte
unul şi-i dădea pumni şi picioare, ca un copil prost. Bă,
Tudorică înnebuneşte, spunea şeful bine dispus. Aflaseră că nevastă-sa intrase pe fir chiar cu unul mai tânăr
şi pletos. Georgică Mercea, până la urmă, de gura lumii,
racola cu reţeaua lui câte unul, îl storcea de informaţii
şi o căuta pe Păuna să-i spună şi ei ce-a aflat.
*
Colegii nu s-ar fi hazardat la o descrierea, în grabă,
în gura mare, a chipului şi a caracterului lui Georgică,
pornind de la mărimea tălpii mari, apoi a distanţei de
patruzeci şi şapte de centimetri de la pământ la fundul
bombat. Îşi dădeau seama că au de-a face cu un introvertit. Părea evidentă firea sucită. Repede lua foc. Atunci
i se vedea şi spatele lat, braţele legănându-se până la
genunchi, pumnii uriaşi. În unele momente, arăta ca
un nebun. Mulţi, nişte zdrahoni cu ochii mijiţi, făcând
pasul înapoi, se mirau cum de fusese admis să lucreze
în biroul lor un asemenea specimen. E prea mărunt!
Poate avea cunoştinţe acolo sus? Îşi schimbau părerea
şi îl analizau de la început cu alţi ochi.
Georgică mai avea şi urechile mari, şi un nume tâmpit. Auzi, Milu! De fapt, îl chema George Ilărică Mercea, dar ce mai conta asta când îl bârfeau toţi din birou.
Urechile, evident, îi erau roşii, cărnoase, poate ca la
omul pătimaş. Unul dintre şefi – de fapt, colonelul
acela căzut – ar fi spus tare, când l-a văzut prima dată,
tuns la sânge, cu urechile în lături: „Uite, a venit printre noi un inocent, un idealist!“ Cuvintele astea sunau
bizar acolo, printre acei proşti înalţi şi musculoşi, cum
le spunea el, în biroul cu mese de tablă, cu fişete de oţel
maronii, de la sfârşitul anilor '60. Bizar se comporta şi
colonelul, unul Sandu Pop Mehedinţi, care-şi aştepta
cu greu sfârşitul carierei. Repeta de multe ori ce-i plăcea lui, cu vocea răguşită de om înfrânt, dar împăcat.
Şi el un liliac, cu urechi mari, fălcos, cu părul cânepiu.
Pieptul şi picioarele îi curgeau în jos, lungi, schiloade,
de le stârnea mila. Strâmbau din nas în urma lui. Devenise imaginea agentului dur, necruţător, al anilor '50,
decăzut în linguşeli şi bârfe. Acum, că i se apropia sfârşitul, barba îi lucea gălbuie, de culoarea unui mort, vie
doar într-un punct, drept în vârf. Bătrânul şef dădea din
cap aiurea, când îi privea, nu mai înţelegea nimic din ce
aveau ei de făcut. Ceilalţi întorceau capul uşor la glumele lui, se uitau curios unii la alţii, păstrau o rezervă
înainte de-a zâmbi.
- 'Te-n cur de miliţian!, adăuga Gheorghe Iancu, şeful
lor de-acum, când dispărea Săndel, şeful primei promoţii
de ofiţeri din anii '50, îmbătrânit prematur. Iancu, care
îi luase uşor locul, le spunea o mulţime de amintiri de
neuitat cu Săndel. Ăsta, în anii lui buni, după ce ţinea
câte un discurs arestaţilor, îşi ştergea cu batista frun-
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tea albă şi subţire, îşi arăta pantofii uşori, iar la final,
pălea uşor ca un nebun. Bă, ăsta chiar era nebun, învăţase prea mult! Unui amărât de deţinut, care se holba,
neştiind ce l-a apucat, îi dădea o lovitură mortală cu
capul. Ce nu înţelegi, bă?, răcnea şi dădea cu mâinile
şi cu picioarele.
- Bă, mai citiţi şi voi! Uite, Milu ăsta-i deştept rău de
tot! le-o trântea Mistreţul, la urmă.
Uneori, ca să-şi revină din controversele cu Săndel,
fostul lui şef, care fusese păstrat acolo, în coasta lui,
colonelul Ghiţă Iancu lua la rând birourile şi-i cerceta,
găsea epitetele cele mai precise pentru cei din subordinea lui. Avusese mari surprize, depistase multe ciudăţenii. Chiar îi ceruse adjunctului, lunganului de Tudor
Gulea, să găsească legătura între caractere, nume şi
poreclele oamenilor săi, să vadă care-i adevărul.
- Uite-l pe Tudorică – spunea deodată colonelul,
întorcând foaia, după ce adjunctul dispărea precaut –,
face greu, stă prea mult pe WC. Să ştiţi, acolo-i vin cele
mai bune idei. Să vezi ce porecle a găsit pentru voi! La
WC citeşte toate rapoartele voastre. Bă, când este constipat, devine îngrozitor de migălos. Merg numai pe
mâna lui. Ce să fac? Ca să aibă frigiderul plin cu carne,
ţin legătura cu nevastă-sa, cu Păuna, ca o floare! Dacă-i
cu stomacul gol, Tudorică intră-n panică, umblă înnebunit după voi. Vi se uită şi-n cur.
- Tudorică ăsta aude drăcuşori, vă spun eu!
- Şefu', e nebun! Intervenea Milu, zâmbind prefăcut. Nici el nu ştia ce-i venise.
- Hai sictir, Milule! Eşti un prost!
3
Când, în sfârşit, locotenentul izbuti să se strecoare
în biroul şefului, colonelul îi cercetă faţa, dar nu spuse
nimic. Nici nu-i zâmbi. Urmărea rubricile unui raport
cu degetul, chiorându-se peste ochelarii din sârmă galbenă. Dăduseră de dracu toţi cu lozincile alea…
- Nu ar fi mai bine să-ţi scoţi ghetele astea cu toc
de nebun?
- Ce s-a întâmplat, sefu'? Spuse locotenentul supus.
- Lasă… Uite, ţine o batistă, căci văd că ai avut meci
greu cu Tudorică.
În timp ce se tampona, îl auzi cum se chinuia să-şi
aducă înapoi pumnii aceia mari care-l sleiau. Şi-l închipui în spate, unsuros pe la gură, cu cracii desfăcuţi, după
ce-şi mâncase friptura, fireşte, vită, nu porc.
Auziră amândoi, cu feţele spre fereastră, cum se
mişcă foile groase ale nucului din curte. „Bă, nu are nici
căcăreze de muşte, nici praf!“, medita şeful când era în
apele lui, nu ca acum. Copacul bătrân se cutremură.
Când se întoarse, stătea cu ţigara subţire pe un deget,
tutunul ardea plesnind uşor, în legea lui. Din instinct,
apăsă pe butonul soneriei, care se culcă într-o parte,
moale ca un sfârc. Avea un punctuleţ vineţiu. Se aprindea drept în vârf, cârâiau contactele, pâcâiau. Degetul
şefului tremură indecis. Arcurile soneriei scârţâiră din
nou. Se aprinse lampa în tavan.
Autobuzele ITB, care circulau pe-aproape, claxonau,
aruncau câte un jet de abur şi de praf în aerul luminos.
Majoritatea oamenilor parcă mergeau într-o singură
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direcţie, spre zona industrială, deja fără prea mare convingere. Nu era trecut de amiază. Din când în când, un
clopoţel se distingea clar departe. Mirosea a cauciuc,
a fum, parcă şi a rugină, şi a benzină. Deasupra, cum
cerul devenise larg şi înalt, alte miresme tari pluteau
încet, deja de mare oraş. Sună tare în sfârşit schimbul
de la Fabrica de Pâine. „Auzi clopotul vremii noastre,
Milule?“ spunea şefu'. Urmă oftatul trist al altor fabrici,
înăbuşit de un abur umed, încărcat până la refuz de un
fel de praf industrial.
Când bătea vântul, toate aceste zgomote şi mirosuri se topeau brusc. Se lăsa un fel de umbră grea peste
lucruri, de loc vechi, uitat de Dumnezeu. Se întâmpla
asta mai ales când se tăia curentul electric. Sediul lor
se afla aproape de centrul istoric, unde, sub asfalt, picurau abundent tunelele înfundate. Milu le auzea tot mai
clar noaptea.
Intră miliţianul de serviciu, în civil, cu o caschetă
în mână. O ţinea regulamentar, dar hainele lăsau mult
de dorit. „Uită-te la dobitoc!“, dădu colonelul din cap,
când nu putea dormi.
- Alo, ce-au mai făcut ăia, jos?
- Să trăiţi, am intrat în misiune chiar acum.
- Lasă, măi, unde ai fost când a început ăla să se
vaiete de se auzea la partid?
- Eram toţi în spatele uşii.
- Minţi!
- Nu mint, să trăiţi! Vă dau cuvântul meu… Oamenii mei îl credeau nebun, şi aşa a şi fost. Striga că i-au
rupt maxilarul, un femur, apoi degetele de la picioare,
că au ajuns la coloană, la vertebrele de jos.
- Gata, m-ai luminat!
- Să trăiţi! S-a înzdrăvenit între timp, se poartă ca
un taur, cere apă, ţigări.
- Taur-netaur, dar a spus ceva?
- Nimic!
- Atunci mai daţi-i!
Colonelul se lăţise în scaun, cu tot fundul lui gros,
cum făcea când era supărat. Se crăcăna, uite-aşa!, în
faţa lui. Atunci se cunoştea la ce sunt bune pulpele lui,
cioplite de atâtea generaţii de ţărani ardeleni. Pe spatele arcuit, Milu văzu iar botul gros, ca de fiară, cum
râmă carnea râncedă. Oasele late ale colonelului lăsau
să se vadă urmele a două brazde de piele vânătă, prin
cămaşă. Printre ele şiroia un pârâiaş acru de sudoare,
care insista, până ce trecea de curea şi ajungea în pantaloni. Colonelul ducea deseori mâna la spate, cu un deget
atingea osul rece al noadei, repede-repede, îl mirosea.
Parcă n u ştia încotro s-o apuce, când lovi în masă cu
amândouă palmele. Părul îi sărea, rar, cu şuviţe lungi
peste faţa lucioasă, acră de grăsime. „Are mătreaţa mortului!“, îi venea locotenentului în minte fraza lui. O spunea ca să se apere.
- Să mă ia dracu', dacă înţeleg ceva! Milule, ai spus că
faci curăţenie în oraş, uite, ce s-a întâmplat! M-ai înnebunit cu dosarele astea. Am văzut şi fotografiile de ieri,
i le-am dat şi comandantului. Hai sictir!, ştii cum m-a
luat cutra asta bătrână? Slăbeşte-mă cu prostiile astea
ale amărâţilor tăi. Du-te şi vezi, află ce face comandantul, cu ăla de la Bucureşti.
HYPERION
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*
O tăie alene prin birourile din spate. Vedea la geamurile mici, prea joase, copacii singuratici. Câte un
ofiţer se scula şi-l prelua, aşteptându-l ca într-o misiune. Mergea la electronice, raporta. De aici începea un
tărâm nou, parcă unul al unui somn adânc ce-l cuprindea, când făcea rondul singur în această zonă a sediului. Staţiile de emisie-recepţie, toate încastrate în pereţi,
zbârnâind în cutii de tablă, verzi sau albastre, buboase
de la vopseaua electrostatică, cu înscrisuri negre. Aici
îi ascultau şi-i înregistrau pe cei filaţi din oraş. Se opri
în faţa unei uşi şi se holbă repede pe vizor. Ocularului
din ebonită îi montase lentile noi. Când reglă cu delicateţe, în lumina albăstrie, zări o muscă rătăcită, cu aripioare, uscate şi uşoare, cu ochi mari şi lucioşi, drept
pe masa camerei de protocol. Musca se strecura prin
gările negre ale centralei telefonice, revenea şi dispărea într-o ceaşca de cafea.
- Antenele mele! răbufni un ofiţer.
Era omul de la electronice, unul Paisie, care vorbea
prea corect, politicos, dădea de bănuit. Se aprinsese
prea tare. Locotenentul îşi flutura picioarele lui scurte
pe lângă o pădure de tije de aluminiu sau de tablă. Aflase
multe informaţii de la aparatele astea de ascultat. Băga
şi el urechea, câteodată, fără să vrea. Nu puneau doar
microfoane pe circuitele lăbărţate, întinse peste tot în
oraş, la care erau conectate doar apartamentele celor
vizaţi, montau şi staţii de amplificare a semnalelor. Tot
ce se culegea era vărsat în alte aparate, cele de selectat mai întâi. La urmă, când apărea şi banda magnetică, notată cu ziua, locul şi bineînţeles numele întreg
al celui ascultat, Paisie ăsta o împacheta cu grijă, după
care trecea la următorul pas. Bineînţeles, numele era
codat. Dosarul cu filele transcriptului nu mai ajungea
în biroul celor care făceau urmăriri pe teren, care se
ocupau cu arestările de noapte sau cu cercetarea arestaţilor la început. Pe drum, numele celui ascultat trebuia să fie şters, iar deasupra, rămânea lipită o bandă
galbenă. „Acolo era trecut numele de cod, bine scris,
cu o maşină. Cei care băteau la beci, nu ştiau nimic de
asta… Loveau cu sete“, îi spunea Paisie.
Aţipea uşor, neputând rezista plăcerii în întunericul
acela dulce, ce mirosea a diluant sau a spirt. Descoperea încă o dată trupul uriaş al acestui ofiţer, un al doilea Paisie – mai era unul la secretariatul şefului – ăsta
uriaş, cu pieptul cărnos. Căuta mereu ceva în biroul
lui, unde avea un fel de torpedo de maşină, cu manete
şi butoane, cu o ladă militară jos. „Lasă-l pe nebun să
spioneze!“, auzi vocea unui sosit numai în maiou din
spate, de la staţiile de alimentare. Paisie bâjbâia după
un sertar blocat, cu degetele alergând după vreo şurubelniţă din buzunarul spart. Îşi plimba palma peste o
sacoşă plină, se crăcăna ca ăl bătrân, coama bogată nu
i se clintea însă niciodată.
Şi el, în acest timp, se încurcase în scama căptuşelii diplomatului. Înăuntru avea un aparat de fotografiat, cu corniţe de alamă, pentru fixat, cu un botişor
cromat. Un mănunchi de raze proaspete îi ajunseseră
deja în minte. Avea deja şi urechea lipită de clinchetul
curat al ocularului. Carnea tare şi lucioasă, de ebonită,
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nu se usca, cunoştea la sânge valoarea aparaturii. Aici
urmă o pauză. I se păru că aţipise.
Se foi sub plasticul cald al scaunului.
Paisie deja manevra dulapurile lui; văzu fundul revărsat până la duşumea, mişcat pe două roţi, burta albă
de metal gros, în care sfârâiau mai multe motoraşe.
Groh!Groh!, făceau ca nişte purceluşi.
„Cine era ofiţerul de gardă?“ Îi venea automat să
întrebe, când se afla în faţa acestor cutii, aşezate de Paisie pe rastele de inox, până-n tavan. Înăuntru se aflau,
bineînţeles, magnetofoane. Pe el îl fascinau înregistrările astea pe direct.
*
Luase parte la multe şedinţe de simulare a utilizării tehnicii în cazuri extreme în sistemul lor. Se asigură
repede dacă este echipat regulamentar, cum îi arăta
obrazul, îşi pipăi pielea rotundă cu buricele degetelor,
cu privirile în gol, perfect paralele. Alţii, la raport, dacă
băuseră, chiar şi-un păhăruţ, tresăreau, aşa, până-n hăul
sufletului, simţea neliniştile şi mai dureros ca el. Dar el se
pregătea intens, înainte, căci atunci când intra în misiune, era de parcă păşea în altă realitate, iar sufletul crispat, chiar în acele momente, voia să spună tot. Prospeţimea detaliilor, culoarea ciudată a acelei iminente realităţi răzbătea şi pe obraz. Îşi închipuia că pielea avea
nuanţe pure de prunc, cu broboane sub nas. Cei nepregătiţi se deconspirau rapid, rămânând rigizi, indiferenţi.
Toţi uitau aici şi de resentimentele sociale, şi de ură,
şi de datoriile grele, la locul de muncă, cu atâtea norme
şi reguli. El însuşi se simţea curat, măcar câteva clipe, în
acel mediu, parcă slab luminat. Câteva zile, dacă avea
noroc, devenea pentru multă vreme inocentul de altă
dată. Până la urmă, sufletul ajungea oricum singur, se
închidea, după această răbufnire, şi mai mohorât, şi
mai rău, în piept. Uneori, în nopţile obişnuite, nu mai
putea să respire.
Nimeni încă nu aflase defectele acelea ascunse ale
lui. El se străduia să le camufleze, protejându-i în felul
acesta pe ceilalţi, considerându-i mai slabi. Se proteja
şi pe el însuşi, căci ajungea să-şi poată utiliza ce avea,
trup şi suflet, cu eficienţă, la maximum. În acel gol de
pe umăr, de unde-i smulsese carnea un porc când era
mic, îşi fixa patul armei la tragerile de noapte, când se
afla în misiune. Ajunsese cel mai bun trăgător, la antrenamentele pentru operaţiunile militare, în aceste condiţii extreme. Observase, cu această ocazie, că foamea îl
făcea şi mai curajos, şi mai precis. Când maţele îi scrâşneau ca sticla, atunci nu avea nici o limită, nici un control. Cu burta goală gândea foarte eficient şi foarte rapid,
cum i se cerea. Se spunea că două elicoptere sovietice
fuseseră doborâte de echipa lui de trăgători, în timpul
unui exerciţiu. Sovieticii, din '68, păstraseră pe malul
Prutului, instalaţii puternice şi-i reperau la fix, în orice
loc ar fi, chiar dincolo de B.
Atunci, de ce nu-i omorâseră pe toţi, când au stat
în tabăra aceea improvizată? Au riscat şi au fotografiat
radarul sovieticilor, ascuns printre sălciile din mlaştini,
pline de cuiburi de ciori şi de şerpi. Cu el, interceptau
tot ce se vorbea până la Bucureşti. Erau convinşi că
ruşii aceia nebuni decodau nu numai ordinele militare,
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dar şi dialogurile de pe stradă, cele din casele oamenilor, analizau visele lor când dormeau. Într-o noapte de
iulie, au creat un gol de aer, pe care l-au plimbat deasupra regiunii lor, declanşând schimbări de mediu.
Pur şi simplu, el simţise că devenea propriul lui duşman. Mulţi din această grupă de elită nu mai putuseră
dormi o perioadă, iar ofiţerii se urau între ei cu o violenţă de nedescris.
„Ce însemna atacul difuz?“
Auzise de atâtea ori întrebarea asta, pusă de acel ofiţer bătrân şi ironic, kaghebist de la început, care asista
calm la pregătirea lor. Dar el încă nu putea să-i dea un
răspuns colonelului cu numele lui sonor, auzi, Sandu
Pop Mehedinţi. Revenise în forţă la ei în B., cu noi prerogative, după ce fusese prelucrat undeva la o unitate
de informaţie din Ardeal – provocări ordinare, de fapt,
în acele zile negre, pornite de la Bucureşti! –, iar el i se
pusese la dispoziţie, ca un umil confident, pentru cele
mai ciudate scenarii şi zvonuri. Îl fascinau amănuntele acelei minţi crude, la prima vedere. Se lăsa sedus
de strategiile şi lentoarea sufletului în faţa momentului
fatal, ca să fie ocolit de pornirile nebuneşti din ultima
clipă. Îţi trebuia un bun exerciţiu al curajului, al detaşării şi al mâniei, ca să înaintezi. Colonelul era un lungan, nu gras, şi poate de aceea se menţinuse şi ca un
senzual, dar şi ca un om calculat. Se vedea asta după
faţa grasă, licăritoare în întuneric, şi gaura perfectă din
bărbie. Timid şi prefăcut. Perversitatea lui viza anumite
caractere slabe, de-a fi schimbate sau întărite, acceptând nebunia de-a se expune calme, în orice loc, îndelung, fără nici o pregătire. Colonelul le simţea din aer,
se ducea după ele la sigur, cu botul lui ascuţit. Ataca
precum o fiară, ca să stingă pentru totdeauna fascinaţia pentru altă viziune. Nu fulgerător, ci cu răbdare de
îmbătrânit în rele, căutând insistent, în carnea moale a
locurilor intime, sufleteşti. Îi plăceau cei tineri, la care
gândurile înălţătoare încă somnolau.
- Înţelegi? Îi şoptea mişcând repede creţurile gurii,
îngropată în fire lungi de păr sure sau murdare de ceva.
Mi-i părul smântânit de-acum, mi-ajunge, îl ademenea deseori.
- Ce? se ferea el. Era întrebarea lui, care, după ce
lovea, aşa, sucrt, crea un gol. Se temea după aceea să
continue, ca să nu-i strice efectul.
Colonelul căuta să facă răul cât mai adânc. De la
început, i se păru că are un caracter odios. Se gândise
o vreme numai la acest colonel, nu şi-l putea scoate din
minte ca pe o lamă, ca pe-un brici ce-ţi nimereşte în
mână, în momentele de oboseală şi derută. Cum să-l
anihileze, cum să-l suprime altcineva dintre cei tineri,
printre care se afla chiar Gheorghe Iancu, şeful lui?
- Eşti capabil? Îi auzea vocea, insistând în ceafă.
- Spune, eşti capabil să înaintezi sau nu?
Seaflau
după exerciţii epuizante, de multe ori flămânzi; halucina ca după nopţile lui de insomnie.
Atunci se lăsa tras brusc înapoi de ceva bine ştiut.
Deviza lui era să înainteze, dar nu mai voia să se supună.
Rămânea pe loc, la pândă. Uneori, din senin sau din
plictiseală, rezistând câteva clipe înţepenit, îl copleşea
nostalgia aceea de-a trece „Dincolo“. Nu asta voia el
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mereu? Să treacă dincolo de orice hotar. Încă nu putea
face mare lucru. Aflase deja despre colonel că are o
soţie sau o iubită, care dispăruse în URSS, ca şi bunicii
săi. Totuşi, lucrurile din trecutul colonelului, fiind din
Ardeal, un iubitor de ţară adevărat, erau mult mai complicate. Lăsă deoparte această istorie, numai să progreseze. „M-am obişnuit să vorbesc despre factorul progres, apoi, fiind tânăr, am început să cred în această utopie“. Bătrânul îi arăta rănile vindecate de la umăr, laba
piciorului îi era sfârtecată în luptele din anii '50 cu cei
rezistenţi în munţi. Erau identice cu ale lui. După asta,
se lăsa cu totul cucerit de strategia lui. Bătrânul îi pipăia
şi lui urmele hidoase, îi cerceta zimţii moi şi calzi de la
carnea sfârtecată. Îi pusese şi el multe întrebări despre
accidentul lui, privindu-l drept în ochi. Aştepta să lase
capul în piept, dar nu o făcu, nu ceda oricum. Odată îi
şopti că aceste urme hidoase îl vor ajuta în viaţă, ca şi pe
el. El strâmba din nas instinctiv, zâmbind neîncrezător,
dar deja se schimbase ceva între ei, făcuse un pas spre
ce voia el cu adevărat. Oare înainta în direcţia bună?
Bârfe!, îi răspundea tot mai obosit Săndel, colonelul,
satisfăcut, când ajungeau să stea faţa în faţă. În acele
clipe, văzându-l atât de descoperit, putea fi sigur pe sine,
fericit. Îi mărturisi pe îndelete spaimele lui cele mari.
Uneori, iată, se putea vorbi liber acolo, în spatele frontului, dar asta numai după reprize intense, obositoare
de antrenament. Ghicea, în faţă, peste Prut, că se afla
un spaţiu imens. Oare aşa să fie şi comunismul? Săpaseră tranşeele, în faţa acelei armate care se extindea dincolo de Moscova, camuflaseră maşinile puţine, pe care le
aveau. Colonelul le repeta, răcnind înfricoşător: Nu daţi
înapoi! Apropiaţi-vă cât mai repede de inamic! Faceţi
treaba asta până la capăt! Cu el în spate, acţionau violent şi exact, cu multă dibăcie şi cruzime. Râdeau toţi,
la urmă, entuziasmaţi, când se retrăgeau la barăci. Îl
fascina lama ca de brici a baionetei, glonţul greu de pe
ţeava pistolului mitralieră, când făcea de gardă, în cel
mai avansat post de pe frontieră, chiar lângă gardul de
sârmă. Auzea apele Prutului, cum se clatină, cum rup
malurile. Stătea încordat mereu, ca atunci când se afla
lângă colonel, cu unghiile în carne. Dacă ar fi încercat
ceva, ar fi căutat doar prada cea mare, să se strecoare
prin stepă, în Siberia. Îşi dădea seama cât de departe
încă se afla de un asemenea succes. Ar fi făcut un sacrilegiu, dacă dădea curs acelor dorinţe mărunte de victorie, care-l făceau să tremure de nerăbdare.
Sub pielea lui de cinic, bătrânul ofiţer de fapt ascundea un mare sentimental, apoi un entuziast. Epiderma i
se subţiase urât, în acele săptămâni, de la marile arderi
interioare. Se vedea pe chip că înlocuise entuziasmul cu
cinismul, violenţa cu nesimţirea, nici nu se putea altfel.
Acolo, pe front, existau şi asemenea momente. Acum
devenise chiar porc bătrân, urât de toţi. Aflaseră la un
moment dat că aparatul lor emisie-recepţie nu fusese
dotat cu răcitor cu dioxid de carbon, că îi lipseau recipientele acelea de sticlă alburie. Acolo mereu clipea un
fulger albastru. Pentru el, electronicele aveau această
fascinaţie de fundal. Memora fiecare lucru, dar nu voia
să-i ştie utilitatea, raţiunea cea mai mică a funcţionării
lui. Atunci percepea frumuseţea lucrului nou, ca senHYPERION
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timent care-l putea ajuta. În timp ce ei se certau, căci
aparatura căzuse, colonelul adormi liniştit.
Vreţi anchetă militară, sau plecaţi imediat de aici?
răcni când s-a sculat odihnit. Această atitudine a lui îl
stimulă.
Ce spuneţi?
De undeva, din spate, cu o asemenea replică scurtă, se
repezi unul dintre ei, unul necunoscut; voia să raporteze,
intrând într-un asemenea dialog curajos. Acolo se aflau
grupaţi cei echipaţi de război, cu măşti de gaze, nu mai
vorbesc de armamentul lor modern. De asta se schimbaseră cu totul între timp, erau oameni noi cu adevărat.
I-ar fi plăcut şi lui să stea printre ei, dar avea acel defect
groaznic la picior, apoi la umăr. În fiecare noapte, visa
să plece într-o misiune, rezervată ăstora, cu debarcare
în URSS sau în Cuba. Revenise acel entuziasm din anii
'70. În Cuba, suna minunat. Avea nevoie de entuziasm,
căci tălpile i se înfierbântau de la nemulţumirea de sine,
palmele i se umezeau de la stres. Cuba, ca nume doar,
suna extraordinar. Li se vorbea despre felul cum psihicul lor putea fi măcinat de frustrări mari, în relaţia cu
KGB-iştii, care-i pândeau de peste Prut. Mâncau numai
fierturi, carne deloc, ca să se menţină acolo înăuntru în
formă. Se gândeau toţi la efectul unei lovituri prime, pe
care o pregătea URSS-ul, ca un trăsnet provocat, îndreptat spre România, cu un cutremur dirijat de umbre din
Siberia, unde se lucra la armamentul modern.
„O flotă se mişcă, încet-încet, în Marea Neagră“, îi
spunea colonelul, epuizat de-acum, bucuros că poate
încheia astfel, povestind un exerciţiu militar.
Colonelul Săndel Pop Mehedinţi, ajuns aici, îşi cerea
scuze, lua o pastilă pe ascuns şi aţipea cât de cât. Îşi revenea şi relua firul şi mai aprins.
Realitatea, aici, în Răsărit, i se părea atunci a fi structurată după ordine militare venite din spaţiile acelea
vaste,nepământene, care aveau în spate tehnici de ultimă
oră. Iar ei, ce puteau face? Foloseau, ca material de construcţie, doar ce aveau la îndemână, chirpici din lut şi
paie, tizic, lemne înnegrite, cărămidă puţină. De-abia
de câteva luni începuseră să toarne beton gros, cu mult
fier, pentru fundaţii la barăci, sudau bare, grinzi. Sudorii râdeau ca nebunii. Chiar erau ciudaţi oamenii aceia
de la ţară. Oricum, la asemenea lucrări, fuseseră repartizaţi dintre oamenii cei mai buni ai lor. Li se spunea că o
forţă militară străină va spulbera casele oamenilor, locurile noastre dragi. Ca să-i facă să acţioneze, să-şi asume
tot de la început. Trebuia instalat un alt tip de a înţelege lumea ca să progreseze, o altă etică socială, în sistemul lor ascuns. Astfel de minţi, echipate cu informaţii
şi tehnică de ultimă oră, le trebuiau, ca să găsească calea
spre marele viitor. Ştia că mai întâi el însuşi trebuia să-şi
depăşească momentele grele de îndoială.
*
– Ce-ai surprins? Îl luă repede Mistreţul lor, când
reveni în biroul lui.
Scrumul i se risipea peste degetele mânii ţepene în
aer. Fuma ţigările albe, uşoare, ţigările Micăi, soţia lui,
profesoara de liceu. Câteva picături de cafea, pe la colţul gurii, i se scurgeau încet, prin creţurile păroase, până
ajungea pe gulerul cămăşii apretate. De aici, pe sub urechea galbenă, o porneau cu repeziciune în jos, cred că îi
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ajunseseră pe pieptul gras, băltind deasupra umflăturii
burţii. Colonelul încerca, neputincios, să scape de şiroaiele de sudoare. Încerca să şteargă mai întâi cu mâneca
acele pete cafenii de pe gât. Pufnea neputincios. Nici
nu mai vedea cu ochii lăcrămoşi. Privea în acel punct,
scuipă pe un deget, frecă insistent, ca un copil. Nu reuşi
să facă nimic. O lua de la capăt, deşi se supăra îngrozitor.
- Şi comandantul, şi ofiţerul de la Bucureşti s-au tot
uitat la fotografiile acelea, din dosarul pe care vi l-am
înaintat ieri, bine, ieri, dumneavoastră aţi fost plecat
la partid. Îl voi găsi pe cel care scrie cu creta peste tot
acum, iar situaţia va fi ca la început. Fiţi fără grijă, ne
vom linişti… Totuşi, e vorba de un nebun.
El mai auzea încă cum zboară muscoiul cu ochii
împietriţi peste acele obiecte de pe biroul comandantului. Răspândeau o lumină neaşteptată. Licăreau. Exista un
izvor ascuns acolo, nu se putea altfel. Mai pândea cineva,
care îi privea cu ochii răi. Parcă, deodată, adia un vânt
uitat, oftau copacii afară, iarba. Senzaţia de ameţeală nu-i
trecuse încă, nu dormise bine de câteva nopţi. În ocularul lunetei de la uşă i se păru că lăsase musca, răsturnată
pe-o parte, de fapt în paharul cu zaţul uscat de cafea,
ca pe o vacă moartă. Îşi de-te ortul popii uşor. Zâmbi.
Nu-i putea spune toate astea colonelului, nici că şeful
lor, comandantul încă nu revenise din oraş, unde îşi lua
grătarul la cantina de la judeţeana de partid, nici că el
picotise tot timpul aşteptându-i, iar mintea i-o luase
razna, poate şi de la antenele staţiilor acelui Paisie, un
prost musculos doar, ca şi colegii lui. A avut timp să se
gândească bine la ce are de făcut, cum trebuie să-i adune
pe copilaşi, cum să-l instruiască pe Naş, paznicul din grădina de la Textila. Avea atâtea de făcut, şi toate numai
în folosul colonelului. Iar el, uite, nu pricepea nimic. Îl
lovise spaima de la boala lui ascunsă. Parcă înnebuniseră toţi până la urmă, de la acele blestemate de lozinci,
care se tot înmulţeau.
- Rahat! Dormi în post, mămăligă! Ăsta-i adevărul!
Colonelul deja bătea cu degetul îndrăcit în birou,
într-un caiet, dădea din cap. De multe ori i-a spus că l-a
luat sub aripa lui, că se simte bine cu el, că sunt din acelaşi aluat. De fapt, Milu se simţea înşfăcat de ceafă, dus
pe sus şi pus la locul lui, iar el moale gemea şi se lipea
de coastele şefului şi mai strâns. Uf!, de abia atunci îşi
dădu seama că urma ceva şi mai rău.
- Mămăligă, ţi-ai pierdut carnetul! Îl vezi?
- Ah, să trăiţi! Gemu el strivit, turuia din buzele lui
moi şi răsfrânte. Îi plăcea să consemneze toţi căcăţeii de
la sursele lui. Ce să facă, asta îl calma cât de cât…
- Vezi ce notezi! Bă, Tudorică e pe urmele tale! De
data asta nu mai scapi. Presimt că ăştia vor să mă înfunde
şi pe mine. Nu ştiu ce tot învârte ăsta de la Bucureşti, a
apărut şi un doctoraş cu el, e unul din echipa noastră de
demult. În primul rând, nu ştiu unde s-au cazat. Maiorică mi-a cerut adresele curvelor noastre din oraş, m-a
pus pe mine, om bătrân, colonel, să-i aleg una şi i-am
ales, apoi a râs, cum fac, ăştia, ştabii de sus, iar tu nimic.
Lasă, hai, du-te din nou!
Fragment din romanul cu acelaşi titlu,
în curs de apariţie la editura Cartea Românescă.
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Ionuţ BURUIANĂ

Ridică-te-n picioare şi luptă!
– PIESĂ ÎNTR-UN ACT –

Personajele:
Mendeleev: Cincizeci şi şase de ani.Este la vârsta la
care constată rapiditatea cu care se desfăşoară totul. Nu
mai are timp de pierdut. Este tranşant, inteligent, detestă
ceea ce el consideră a fi mediocritate. Arţăgos, insuportabil. Îşi cunoaşte intelectul şi caută mereu să aibă dreptate.
Detestă impertinenţa. Adoră competiţiile.
Tesla: Douăzeci şi opt de ani. Nicidecum un individ la
fel de cultivat ca domnul Mendeleev. Un tânăr promiţător
şi, evident, tupeist. Nu arată nicio formă de respect pentru nimic; pare că sfidează tot. Este arogant. Este sarcastic. Detestă laşitatea.
Mendeleev şi Tesla sunt pseudonimele pe care cele două
personaje le-au ales pentru a-i reprezenta, cumva, în faţa
morţii.
Se urăsc din primul moment în care s-au văzut. Un
conflict instantaneu care i-a aruncat în rolurile acelora
care se urăsc de moarte. Se cunosc de patru luni. Niciunul
dintre ei nu ar avea absolut niciun regret dacă celălalt ar
muri. Hotărăsc să joace un joc în urma căruia unul dintre ei să moară.
Cele două personaje se află într-o cameră de hotel din
Cambridge. Mobilier modern. Două fotolii, o canapea de
salon, o masă, televizor cu ecran plat, o măsuţă din sticlă
pe care sunt două pahare de cognac, o sticlă Camus Cognac Cuvee, două buletine şi două cutii de pastile Xanax..
În cameră este un trepied pe care se află o cameră care va
filma întreaga întâmplare

Singurul act

Mendeleev se întoarce în cameră. Se poate înţelege că a
fost la toaletă înainte de a începe. În camera de hotel
se simte o tensiune cumplită. Fiecare privire pe care o
schimbă cei doi este cruntă. Pur şi simplu se urăsc. Tesla
stă arogant şi sfidător pe un fotoliu. Soarbe din paharul
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de cognac după ce verifică dacă mai este cald. Mendeleev se uită la Tesla aşteptând să vadă dacă nu merge
să pornească aparatul de filmat. Tesla îl ignoră. Mendeleev merge la cameră şi caută butonul pe care să apese
să pornească filmarea. Nu găseşte.
Mendeleev: De unde dracu‘ se porneşte ăsta? Zi domnule,
de unde se porneşte drăcia asta!
Tesla: (sarcastic) N-am nici cea mai vagă idee.
Mendeleev: Te detest cu toată puterea mea.
Tesla: Sentimentul e reciproc dar pe mine nu mă consumă
atât de tare.
Mendeleev: Hai să facem treaba asta. (serios) Chiar nu
mi-ar plăcea să te strâng de gât. Lasă glumele idioate
şi vino să mă ajuţi.
Tesla: Fizic n-aş avea nevoie de mai mult de două minute
ca să nu mai exişti. (ajunge la cameră şi începe să caute
şi el REC-ul) N-am înţeles niciodată impertinenţa
bătrânilor. Tinerii sunt impertinenţi pentru că se pot
apăra… (către aparat) Bun… Întâi se porneşte, domnule. (caută Rec-ul) Dar bătrânii de ce sunt impertinenţi? Caută milă şi-o denumesc respect. (nu găseşte
Rec-ul) Nu ştiu unde e ăla. (scoate telefonul, sună şi vorbeşte calm) Bună ziua. Am închiriat acum douăzeci de
minute o cameră de luat vederi de la dumneavoastră.
Am o întrebare care poate pare stupidă, dar nu mă pricep foarte bine: unde este butonul de Rec.? Ah, am înţeles. (deschide un capac de pe o parte a camerei de luat
vederi) Pe cuvânt de onoare că nu l-am văzut. Şi când
o pornesc înregistrează şi pe server? Am înţeles. Bine,
bine… Vă mulţumesc frumos. Sper să fie bună. O seară
bună şi dumneavoastră.
Mendeleev: Eşti complet stupid, tinere. (se îndreaptă spre
fotolii. Tesla verifică dacă e bine încadrată imaginea)
Tesla: E bine…
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Menteleev: (continuă) Tu zici să luăm cameră şi habar n-ai
ce-i aia.
Tesla: Am venit cu ideea asta ca să nu fim acuzaţi de omor.
(vine şi el spre fotolii) Dar poate eşti prea bătrân să mai
faci diferenţa între un regizor şi un operator. (se aşează
amândoi pentru interviu)
Mendeleev: Tu nu eşti regizor.
Tesla: Sunt doar regizorul acestei întâlniri. De două-trei
luni, de când ne cunoaştem tot regizez.
Mendeleev: (către Tesla, apoi la cameră) Nesimţit…
Bună ziua. Această înregistrare va ajunge în mâna
unei echipe de poliţişti care vor veni în cursul zilei de
astăzi să constate un suicid. Suntem în data de 7 ianuarie 2014, ora optsprezece şi cincizeci şi şapte de minute.
Ne aflăm la Cambridge city Hotel, la camera 324. Este
a treia noastră întâlnire. Când ne-am întâlnit prima
oară, acum patru luni, ne-am urât instantaneu. Iremediabil. (Tesla arată că se plictiseşte) De patru luni de zile
trăim cu senzaţia că am putea să-l omorâm pe celălalt
fără nici cea mai mică urmă de regret. Luând în calcul două fapte – unu: că ideea unei crime este extrem
de tentantă pentru amândoi, dar ar priva pe cineva de
libertate; şi doi: că simţind amândoi că celălalt este un
excrement şi că trebuie eradicat, am ajuns la concluzia
că vom duce o luptă la nivel intelectual. Astăzi am pornit o discuţie, iar atunci când unul dintre noi alege să o
părăsească, din orice motiv, va lua decizia onorabilă de
a se sinucide. Lupta va fi dusă aşa. Va fi fără-ndoială o
crimă, dar suicidul va contrazice crima. Undeva legea
e incompletă.
Tesla: Căcaturi. Ne lungim o sută de ani ca să-ţi etalezi tu
oratoria şi emfaza de dictator. Scurt: în seara asta, în
urma acestei discuţii unul dintre noi se va sinucide. Filmăm, ca acela care va supravieţui să dea camera poliţiştilor care vor constata suicidul şi să îşi vadă liniştit de viaţa lui. Ce se filmează acum se transmite live
şi pe un server care înregistrează filmarea şi o urcă pe
un site. Este un duel, fără-ndoială. Dar este un duel al
timpurilor noastre. Avem aici, pe masă, buletinele după
care vom fi identificaţi. Nu ne vom spune numele reale
pentru că poliţia oricum le va avea. În rarele momente
când vom vrea să ne folosim numele, vom folosi pseudonime. Eu am ales să fiu Tesla…
Mendeleev: Iar eu am ales să fiu Mendeleev.
Tesla: (pauză. Tesla îi aruncă o privire tăioasă dar nu-i
spune nimic. Continuă) Tot aici avem şi două sute de
tablete de Xanax cumpărate ilegal de acela dintre noi
care se va sinucide cu ele. (către Mendeleev) Cam asta
ar fi, nu?
Mendeleev: Nici nu văd ce sens are să mai începem. Ar
trebui, pur şi simplu să iei pastilele alea şi să terminăm
naibii cu tot. Mi-e silă să fiu în aceeaşi încăpere cu tine.
Tesla: Tu ai avut o mamă vreodată?
Mendeleev: Ai început din pom.
Tesla: Răspunde-mi la întrebare.
Mendeleev: Nu înţeleg ce rost are întrebarea asta.
Tesla: Deja abandonezi conversaţia? Poate că ar trebui să
iei tu pastilele. Le iei cu cognac sau îţi aduc apă.
Mendeleev: Da, am avut o mamă.
Tesla: A murit?
Mendeleev: Da.
Tesla: Acum e o femeie norocoasă. Nu mai are de ce să-şi
amintească în fiecare zi mama cărui bătrân ciufut şi
inflexibil, este.
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Mendeleev: Cel mai mult urăsc la tine impertinenţa. Te
face dezgustător de mic. Nici nu-mi vine să cred că
pierd vremea cu un mucos. Mă tem că nu vom ajunge
niciodată la o conversaşie reală.
Tesla: Oricum, cred că a fost o mamă tare nefericită. Copii
ai?
Mendeleev: (scurt) Da.
Tesla: Îi compătimesc.
Mendeleev: Vrei să trecem peste partea asta în care eşti
previzibil?
Tesla: Sunt convins că ai făcut militărie cu ei, nu glumă…
Citiţi clasicii! Fără Dostoevski nu poţi să te caci ca un
om împlinit dimineaţa. Literatură grea ca să-şi dezvolte
apetitul pentru intelectualitate. Greşesc?
Mendeleev: Eşti o greşeală.
Tesla: (ironic) Faci paşi mici dar siguri. Bătrâneşte. Nu ştiu
dacă ai unul sau mai mulţi copii -nici nu mă interesează- dar ştiu sigur că sunt ceva avocaţi sau doctori
sau ambasadori. Nu le-ai dat nicio şansă să se rateze,
aşa-i?
Mendeleev: Cred că porţi cu tine gândirea asta de pe băncile liceului. Cine vrea să se rateze? De ce-ar vrea cineva
să se rateze? E firesc să vrei să reuşeşti în viaţă.
Tesla: Dacă ai un tată care a reuşit în viaţă şi care ţi-a impus
şi ţie asta de când te ştii, cred că singurul lucru pe care
ţi-l poţi dori cu adevărat este să te ratezi. Nu pari un
tată foarte iubitor.
Menteleev: Habar n-ai ce vorbeşti!
Tesla: Când i-ai zis ultima oară copilului tău că-l iubeşti?
Mendeleev: Am cinci copii.
Tesla: (se enervează. Vrea să afle cât mai puţine date despre
adversarul său) Nu mă interesează asta! De ce mama
mă-sii mi-ai spus?! Nu mă interesează de tine, nu mă
interesează de familia ta. Eşti manipulator şi meschin.
Mendeleev: Bătrâneşte…
Tesla: Când i-ai spus ultima oară unuia dintre ei că îl
iubeşti?
Mendeleev: Nu-mi amintesc.
Tesla: Domnul morocănos este de fapt frustrat că nu ştie
să-şi manifeste dragostea. Dar poate că domnul morocănos nu ştie ce este dragostea…
Mendeleev: Devii obraznic şi idiot. Chiar devii idiot! Păi
cum poţi tu, un copil, să-mi spui că nu ştiu ce-i aia dragostea? Cum îţi permiţi asemenea obrăznicie? Dar tu
ştii ce este dragostea?
Tesla: Cred că ştiu mai bine decât tine.
Mendeleev: Ei, ştii pe dracu‘! Nu ştii nimic. Dacă dai ca un
iepure din cur, aia nu se cheamă dragoste. Dragostea
înseamnă respect şi familie. Înseamnă să ştii să renunţi
şi să reconstruieşti. Înseamnă responsabilitate. Pariez
că tu n-ai copii. Ce ştii tu?! Ştii să schimbi scutecele?
Ştii cum se simte aia?
Tesla: Nu-mi dau seama pentru ce ar trebui să ştiu? Să aduc
o viaţă într-o mare de idioţi şi să nu fiu capabil să-i ofer
alte opţiuni?
Mendeleev: Aroganţa asta… Mă abţin să-ţi dau un scaun
în cap. Ştiu că aş schimba următorii douăzeci de ani de
libertate pe satisfacţia aia.
Tesla: Bea o gură de cognac. Poate te mai calmezi puţin.
Mendeleev: (îşi continuă ideea) Dar de ce nu faci un favor
lumii şi pleci singurel de-aici?
Tesla: Dar nu pot pleca înainte să se termine conversaţia.
Mendeleev: Ştii bine la ce m-am referit.

Teatru

Tesla: Da, dar nu ştiu cum e să miroşi căcatul unui bebeluş care nu a avut alegerea de a se naşte.
Mendeleev: Nici tu nu ai avut alegerea să te naşti. Dacă
tot eşti atât de înverşunat, de ce mai stai aici? Eşti un
ipocrit.
Tesla: Nu sunt.
Mendeleev: Ăsta nu-i un argument.
Tesla: Nu am nevoie de un argument. Nu sunt ipocrit.
Mendeleev: Iartă-mă că am îndrăznit să te jignesc. Chiar
retrag ce-am spus. Dar cum îmi poţi spune mie orice
despre dragoste când tu nu ai puterea să faci un copil
pe care să-l iubeşti.
Tesla: Nu vreau un copil.
Mendeleev: Vorbeşti despre dragoste şi n-ai habar ce
înseamnă. Eşti naiv, nu ipocrit.
Tesla: Se poate. Dar sunt curios: dacă aş fi avut până acum
un copil, oare ar fi fost mai fericit decât au fost ai tăi
când erau mici?
Mendeleev: Nu o să ştim niciodată asta.
Tesla: (pauză) Just. Aici e punctul tău forte: că ai făcut
copii fără să gândeşti şi că…
Mendeleev: Păi nu am gândit, am simţit, copil prost!
Tesla: Începusem să am anumite pretenţii de la tine…
Mendeleev: Ce pretenţii să ai? Cine eşti tu să ai pretenţii?
Câţi ani ai spus că ai?
Tesla: Douăzeci şi opt.
Mendeleev: La douăzeci şi opt de ani nici nu ştii să ai pretenţii. Încă ştii prea puţine. Ascultă-mă ce-ţi spun, că
ştiu mai bine.
Tesla: Şi acum partea când îmi povesteşti despre tine când
erai de vârsta mea, aşa-i?
Mendeleev: Nesimţirea asta a copiilor mă scoate din minţi.
Tesla: Nu sunt tocmai copil.
Mendeleev: Ba exact copil eşti! Uite că-ţi adresez şi eu aceeaşi întrebare -îţi urmez exemplul: tu ai mamă?
Tesla: Da.
Mendeleev: A fost alcoolică?
Tesla: Poftim?
Mendeleev: Te întreb dacă e alcoolică.
Tesla: Nu.
Mendeleev: Se droghează? A murit?
Tesla: (ezită) Nu, nu, nu. Dacă urmează gluma răsuflată şi
monotonă cu buna creştere, opreşte-te. E copilăresc.
Mendeleev: Dar tu nu eşti prost aproape deloc. Doar
extrem de nesimţit.
Tesla: (pauză. Tesla caută un răspuns) Vârsta nu ascunde
nesimţirea, să ştii. Nu o maschează şi nu o justifică în
niciun fel. Dacă eu sunt nesimţit, tu eşti la fel de nesimţit ca şi mine. Mai frustrat, poate. Dar la fel de nesimţit. Cum e viaţa sexuală?
Mendeleev: Nu fi porc!
Tesla: Serios: cum e?
Mendeleev: E bună, mulţumesc.
Tesla: E?
Mendeleev: E.
Tesla: (cu sensul de abundenţă)E… sau (cu sensul de abstinenţă) e…
Mendeleev: E, stai liniştit.
Tesla: Sunt liniştit. Nu încep să se rărească erecţiile? Adică,
da, ai dreptate: eu n-am experimentat bătrâneţea. Dar
întreb.
Mendeleev: Eu nu sunt bătrân.
Tesla: Niţel ramolit. Ai şaizeci?
Mendeleev: Nu.
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Tesla: Dar cât?
Mendeleev: Cincizeci şi şase.
Tesla: Ei, asta e! N-ai şaizeci, ai cincizeci şi şase! Se duce
repede, aşa-i? Nici nu ştii când erai copil… Când te
chema mami în casă… Ai fost şi tu copil, nu? Sper că
n-ai fost dintotdeauna un bătrân arogant şi îngust.
Mendeleev: La aproape şaizeci de ani am făcut ceva cu
viaţa mea, da?!
Tesla: Şi cam aia rămâne… Îţi bate ceasul mai repede,
copiii tăi sunt cum ai vrea tu să fii… Tinerii te frustrează, femeile nu-ţi mai provoacă niciun sentiment…
Sau eşti un bătrânel pervers? (râde în hohote) Eşti un
bătrânel pervers?! (râde şi mai tare) Să ştii că nu vreau
să filmăm un material pornografic aici. Să-ţi iei gândul. De când te-am văzut prima oară, cu mutra aia a
ta serioasă m-am gândit că ai putea să fii un bătrânel
cu o minte murdară… Ţi-ai făcut familie doar ca să îţi
ascunzi homosexualitatea? Sau pedofilia? Aveai de clădit o carieră; îţi trebuia o acoperire, aşa-i? Cinci acoperiri! (râde)
Mendeleev: Nu eşti altceva decât un copil prost crescut.
Tesla: Dar să ştii că nu-i o ruşine să fii homosexual… Deşi
la cum arăţi…
Mendeleev: Mai grobian de-atât cu greu se poate.
Tesla: Cu pieile atârnate pe lângă corp… Cum e cu pieile,
domnule… Mendeleev? Cum e să te uiţi în oglindă şi
să vezi cum te degradezi? Să vezi cum mori treptat şi
apoi să intri în competiţii cu tineri pe care-i faci să se
sinucidă?
Mendeleev: Eşti bolnav!
Tesla: Eu nu sunt bolnav. Eu doar am vrut să filmăm asta.
Dar mi se pare că în dorinţa ta nebună de a mai respira
o gură din tinereţe, cauţi să o ucizi. Sufoci tot ce e în
jurul tău şi nu laşi nimic să-ţi scape.
Mendeleev: Tu eşti manipulator acum.
Tesla: Învăţ repede.
Mendeleev: Amândoi vrem să câştigăm jocul ăsta.
Tesla: Dar îl voi câştiga doar eu.
Mendeleev: Cum e să vrei să-i trezeşti unui om dorinţa
să moară?
Tesla: Ştii la fel de bine ca şi mine.
Mendeleev: Da, dar eu ştiu ce anume din tine vreau să
omor. Vreau să omor idioţenia şi superioritatea şi suficienţa. Tu încerci să mă faci să pierd arătându-mi că
am îmbătrânit, spunându-mi că am hemoroizi şi burtă.
Tesla: Nu ţi-am spus nimic de hemoroizi.
Mendeleev: Am hemoroizi. Uite, mai ai un atu. Încerci să
mă faci să mă simt bătrân şi inutil, pentru ca apoi să
cedez. Ce luptă e asta? Atât de deştept eşti tu? Poate
că ăsta e un joc prea mare pentru tine. Cred că te-am
supraestimat. De fizic te legi, copile? Nu suntem în curtea şcolii; suntem în Cambridge, la un hotel excepţional şi bem Camus Cognac Cuvee de trei mii de euro, la
naiba! Încerci să câştigi conversaţia asta spunându-mi
că timpul trece? Cum aşa? Chiar eşti atât de naiv încât
să crezi că nu am realizat? Chiar eşti atât de naiv încât
să crezi că nu-mi ştiu fiecare cută, fiecare rid, fiecare
gram în plus, fiecare fir de păr în minus? (Tesla foloseşte sarcasmul şi nepăsarea ca mecanisme de apărare.
Nu ascultă mai nimic din ce zice Mendeleev) Crezi că
nu ştiu că nu mi se mai scoală ca la douăzeci de ani?
În mintea ta eu chiar mai sunt la perioada în care mă
deranjează?! Nu mi-ai spus absolut nimic nou, geniule.
Ştiu că îmbătrânesc şi ştiu că s-a dus mai bine de jumăHYPERION
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tate din viaţă, dar asta nu înseamnă că aş pleca fruntea în faţa unui copil neisprăvit care nu a învăţat nimic
pentru că era prea cu nasul pe sus ca s-o facă. Mama ta
este o femeie foarte dezamăgită. Parcă te-am mai întrebat: mai trăieşte?
Tesla: (ezită din nou. Putem deduce că este o întrebare sensibilă) Da.
Mendeleev: Tatăl tău mai trăieşte?
Tesla: Da.
Mendeleev: Săracii oameni… Aşa te comporţi şi cu ei?
Tesla: N-are nicio…
Mendeleev: (îl întrerupe) Probabil că toată copilăria ta ai
fost o pacoste, aşa-i? Hai, spune-i lui nenea sincer, ai
fost o pacoste, nu? Ai fost un băieţel neastâmpărat şi
acum te mândreşti prietenilor tăi ce înverşunat erai de
mic împotriva regulilor. Ce calitate este că ţi-ai făcut
părinţii nefericiţi! O ţii minte pe maică-ta fericită când
erai mic? O ţii minte cum îţi zâmbea sau cum te certa?
Cum te certa, aşa-i? Păi ştii să provoci şi altceva în afară
de dezgust? Eu mi-am făcut copiii să râdă şi da, toţi au
citit, printre altele şi Dostoevsky. Dar ăsta nu cred că-i
un lucru atât de rău. E, totuşi un glas pe care oamenii
ar trebui să aibă decenţa să-l asculte. La fel şi Tolstoi
şi mulţi alţii care probabil pretinzi că te-ar plictisi pe
tine. Nu le-am dat copiilor mei şansa să se rateze? La
ce bun? Spune ceva. Vorbeşte sau ia dracului pastilele
alea. Tu nu-mi pari un om ratat, sincer. Doar impertinent şi prost crescut. Dar ratat în niciun caz. N-ai avut
şansa să te ratezi? Probabil că ai avut-o dar n-ai profitat
de ea. De ce? Şi dacă n-ai profitat, de ce crezi că progeniturile mele ar trebui să profite? Doar pentru că sunt
copiii mei şi tu nu poţi să mă suporţi? Nu, nu eşti nici
naiv şi nici ipocrit. Eşti rău.
Tesla: Jucăm acelaşi joc, cu aceleaşi cărţi.
Mendeleev: Nu teoretiza. Concret, eşti un om de nimic.
Fără jocuri şi fără cărţi.
Tesla: (pare că ar vrea să renunţe) Eşti foarte tranşant.
Dureros de tranşant. Ştii exact ce puncte să atingi
într-un tip de vârsta copiilor tăi. Se pare că ai exerciţiu.
Aşa ţi-ai motivat şi copiii, nu? Mai bine să afle un adevăr dureros de la tine decât să îl afle de la altcineva, nu?
Mendeleev: Fireşte.
Tesla: Mai bine să le-o spună tatăl lor, pe care îl iubesc mai
mult decât orice pe lume, decât altcineva care ar putea
să-i distrugă, nu? Mai bine să ştie că-s proşti de la el,
decât de la un profesor care-ar putea, prin observaţii, să-i strice imaginea lui de tată. Dar copiii nu voiau
decât să-l vadă zâmbind mai des şi să nu-i mai pedepsească. Nu înţelegeau de ce sunt pedepsiţi. Copiii tăi
sunt mult mai distruşi decât crezi pe mult mai multe
planuri decât îţi imaginezi. O carieră perfectă nu
înseamnă neapărat evitarea eşecului absolut.
Mendeleev: Vorbeşti de parcă ai şti ce înseamnă să fii tată.
Tesla: Vorbesc pentru că ştiu ce înseamnă să fii copil.
Mendeleev: Un copil cu probleme.
Tesla: Exact.
Mendeleev: Copiii mei nu au probleme. Sunt fericiţi.
Tesla: Asta-ţi place ţie să crezi. Asta le place şi lor să creadă.
Mendeleev: Nu ştii nimic din ce vorbeşti. Teorii. Idei luate
de pe internet.
Tesla: Ba ştiu tot ce vorbesc. Eu ştiu ce simte un copil.
Mendeleev: Ştii pe dracu‘! Nu ştii nimic. Eşti om în toată
firea.
Tesla: Cum ar putea fi asta relevant?
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Mendeleev: Eşti bărbat, nu eşti copil.
Tesla: Dar am fost copil acum puţină vreme.
Mendeleev: Un copil defect.
Tesla: Reluăm discuţia. Am stabilit deja asta: aşa este. Dar
tu, pe de altă parte, începi să înţelegi că s-ar putea să
nu fi făcut totul atât de bine pe cât crezi şi simţi o oarecare panică.
Mendeleev: Nu simt nicio panică. Ceea ce am făcut pentru copiii mei a fost cel mai bine pentru ei.
Tesla: Sau pentru tine.
Mendeleev: Când eram de vârsta ta şi aveam doi copii nu
mâncam zile-ntregi ca să aibă ei.
Tesla: Ştiam c-o să vina partea în care te oferi drept exemplu. Erai dator să faci asta. Erai responsabil.
Mendeleev: Exact! Eram responsabil!
Tesla: Responsabil nu este sinonim cu „bun“. Poţi să fii un
criminal responsabil, dar asta nu înseamnă că ceea ce
faci este un lucru bun. Dacă îţi castrezi copiii fiind un
om responsabil, nu se cheamă că le-ai făcut un bine. Se
cheamă că i-ai dresat să se încadreze ideal într-o societate căreia tu ai fost prea laş să i te opui.
Mendeleev: Dacă eram laş, nu aş fi fost în camera asta cu
tine, jucând jocul ăsta.
Tesla: Dar ăsta nu e un joc. Asta e o luptă, domnule Mendeleev.
Mendeleev: Şi totuşi, din moment ce sunt aici, nu sunt laş.
Tesla: Laşitatea nu este o trăsătură care ne defineşte permanent. Suntem laşi în momente cheie. O să fii laş când
o să trebuiască să iei pastilele alea şi n-o să le iei.
Mendeleev: Nu o să trebuiască să iau nicio pastilă.
Tesla: Pentru că tu deţii adevărul universal şi nu există
argument care să te doboare. Ai făcut totul ca la carte,
aşa-i? Ca la tabel, că tot ţi-ai zis Mendeleev.
Mendeleev: Nu înţeleg.
Tesla: Ah, a venit repede. Iată laşitatea şi momentul în care
ar trebui să iei pastilele şi nu o să le iei.
Mendeleev: Ce tot vorbeşti, copile?
Tesla: Ai copii, ai familie, ai o afacere -cel mai probabil- de
succes, mergi în oraşe mari la conferinţe despre cum
să fii un om mare şi fără lipsuri… Nu cred că ai călcat
strâmb în căsnicie niciodată…
Mendeleev: Normal că nu.
Tesla: Exact. N-ai fi greşit nici în ruptul capului. Dar nu
pentru că n-ai fi vrut sau pentru că n-ai fi simţit ci pentru că aşa era corect. Aşa trebuia. Ai ignorat toată viaţa
tot ce putea să fie mai frumos în tine pentru că nu aveai
voie. Trebuia să fii responsabil. Trăind aşa şi fiind lăudat din toate părţile ai şi uitat, de fapt, ce voiai tu. Cum
voiai tu să fii, cu adevărat.
Mendeleev: Sunt cum voiam să fiu.
Tesla: Eşti cum trebuia să fii.
Mendeleev: Eu am ales să fiu aşa.
Tesla: Îmi permit să te contrazic, bătrân prieten. Ai ales ce
trebuia să alegi. Ai ales să fii laş. Dar nu doar acum, în
seara asta. Totdeauna. Toată viaţa ta ţi-ai mascat laşitatea printr-o putere pe care a trebuit s-o ai.
Mendeleev: Eşti un dobitoc.
Tesla: Asta nu neg şi nici nu contrazic. Dar vorbeam despre laşitatea ta, nu despre defectele mele. Vom ajunge
şi acolo, cel mai probabil. Spuneam că ai fost prea laş
ca să asculţi ce voiai tu de fapt.
Mendeleev: Eu asta am vrut.
Tesla: Ai tendinţa să repeţi lucruri. Ai mai spus asta o dată,
acum un minut şi te-am contrazis. Şi toată nevoia ta de
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a face exact ce trebuie, te-ai gândit că ar trebui transmisă şi moştenitorilor tăi. De aici până la a demola cinci
vieţi şi de a clădi blocuri de beton peste ele, nu a mai
fost decât un pas… Până şi jocul ăsta l-ai propus din
laşitate, pentru că nu ţi-ai fi pus niciodată viaţa în pericol cu adevărat. Eşti un laş şi-un mincinos.
Mendeleev: Eu nu îmi dau seama de ce mama dracului trebuie să te ascult!
Tesla: Dar nu trebuie să mă asculţi. Pastilele sunt acolo. Să
îţi aduc apă? Uite că am început şi eu să repet lucruri.
Învăţ repede, ţi-am zis. Dar şi evoluez, aşa că te întreb
a treia oară: vrei apă cu pastilele alea?
Mendeleev: Un necioplit. Un ţărănuş care se crede intelectual, asta eşti! Crezi că dacă legi cinci citate între ele,
eşti mare filosof? Crezi că încercând să transformi tot
ce am făcut în viaţa asta în praf, câştigi ceva?
Tesla: Încerci să mă sensibilizezi?
Mendeleev: Eşti un gunoi!
Tesla: Nu-i aşa că te simţi mai bine acum că mi-ai spus
asta?
Mendeleev: Impretinenţă şi tupeu de doi bani. Atât ştii!
Tesla: Atât vezi.
Mendeleev: (pauză) Ai ezitat când te-am întrebat dacă
mama ta mai trăieşte. De ce?
Tesla: N-are importanţă.
Mendeleev: Păi mai trăieşte? (pauză) Să nu mă minţi. Ai
trişa dacă ai minţi.
Tesla: Nu trişez.
Mendeleev: Şi trăieşte sau nu?
Tesla: Nu trăieşte.
Mendeleev: Şi de ce m-ai minţit?
Tesla: Nu ştiu.
Mendeleev: (dojenitor. Fals) Nu-i frumos să minţi. Cum
te-ai înţeles cu ea în ultima perioadă? Cum a fost ultima
conversaţie cu mama ta?
Tesla: Nu contează.
Mendeleev: Renunţi? Îţi aduc apă la pastile? (râde şi ia
un tub de pastile în mână) Xanax. Prea mulţi de x.
Xanax… Sună urât. Sună a moarte, dragă Tesla. Ah,
moarte. Ce ai vorbit tu cu mami ultima oară? I-ai zis
lui mami că o iubeşti? Ştia? Ştia că ţi-ai dat seama că ai
greşit faţă de ea dar că nu aveai curajul să i-o spui? Ce
vorbeai mai devreme de laşitate?
Tesla: Nu merge acolo, nu fi bătrân parşiv.
Mendeleev: Nu merg nicăieri. Port o conversaţie cu un
tânăr nesimţit şi arogant care şi-a făcut mama să fie
nefericită până şi pe patul de moarte. Laşitate… Dar ai
scuze: în mod normal mai aveai timp. Nu ştiai c-o să
moară, nu? Nu ştiai că-i ultima oară când vorbeşti cu
ea. Şi pariez că ţii minte fiecare cuvinţel, aşa-i? Ce i-ai
zis, hm? Ai expediat-o? Te-a enervat? Era prea pisăloagă, nu? Nenorocita…
Tesla: Până unde poţi să mergi?
Mendeleev: (jubilează) Până la Xanax şi înapoi. Ce ziceai
de laşitate? Cine este laş dintre noi doi? Am făcut şi-o
rimă. Nu m-am considerat niciodată poet. Vrei să-mi
spui ce i-ai zis lui mami ultima oară când aţi vorbit?
(aşteaptă răspunsul care nu vine) Nu vrei să-mi spui…
Ce băiat rău eşti… Nu mai vrei să vorbeşti cu mine?
(se joacă de-a mama cu cutia de Xanax în mână) Ia
pastiluţele înainte de culcare, puiule. Nu vrei să iei
pastiluţa? Uite, gândeşte-te că am un şorţ de gospodină, te-ajută? (Tesla scapă situaţia de sub control şi,
uşor-uşor se pierde cu firea) Ce naiba să folosesc eu pe
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post de şorţ? (pauză) Dar dacă stau să mă gândesc mai
bine, încerc să te ajut cu un sfat, aşa, pe ultima sută de
metri. Chiar dacă i-ai fi vorbit frumos ultima oară, asta
nu ar fi şters sutele de dăţi când te-ai comportat ca un
imbecil răzgâiat. Needucat şi necioplit. Cum se simte
când te gândeşti că a murit ştiindu-te, de fapt, un ţânc
imatur şi incapabil să fie responsabil în vreun fel? Crezi
că a murit liniştită? Dar ce aţi vorbit ultima oară? Chiar
am o curiozitate foarte mare aici: ce aţi vorbit ultima
oară, copile? Spune-mi. Fă tu asta pentru mine, faci?
Haide, te rog frumos. I-ai vorbit urât, aşa-i? I-ai zis ceva
urât, nu? Şi n-o să poţi lua aia înapoi niciodată. Înţeleg… Dar regretele tale nu schimbă că ai fost un copil
de nimic. Un dezastru; un dezaxat. Ştii asta, nu? Dar
tu ai iubit-o vreodată pe mama ta, de fapt sau doar ţi-a
plăcut să-i faci rău? (Tesla ţâşneşte din fotoliul în care
se afundase şi-l loveşte violent pe Mendeleev în piept.
Mendeleev cade în fotoliul lui şi rămâne acolo) Ce faci?!
Tesla: Eşti un animal, asta eşti! Ridică-te-n picioare şi luptă!
Ridică-te! Hai să vedem ai cui dinţi cad mai repede!
Haide, hodorog nenorocit. Haide, laş de căcat! Haide
ridică-te să-ţi rup coastele că am măcar atâta demnitate
să nu te omor cât eşti pe scaun. Ia fotoliul ăla şi dă-mi
cu el în cap. (pauză) Fă ceva!
Mendeleev: (se precipită) Nu pot. Am stabilit o regulă de
la început.
Tesla: Dă-o-n mă-sa de regulă. Încalcă şi tu o regulă în
viaţa asta! Ridică-te-n picioare, gândacule! Luptă, scursură nenorocită ce eşti!
Mendeleev: (pauză. Ia cutiuţele de Xanax de pe masă şi se
pregăteşte calm) Adu-mi, te rog, un pahar cu apă. Sunt
puţin ameţit şi nu mai vreau cognac.
Tesla: (merge să aducă un pahar cu apă) Nu cred! Nu e
adevărat ce se întâmplă! Nu-i real! Cât de laş poţi să
fii?! (exasperat) Cât?!
Mendeleev: Atât cât să te las să câştigi.
Tesla: Mi-e silă de tine că n-aş putea să trăiesc cu sila asta
toată viaţa mea. Dă-mi alea. (merge să ia pastilele. Mendeleev se opune)
Mendeleev: Ce faci? Lasă-le!
Tesla: Stai liniştit.
Mendeleev: Eşti un copil, încetează. Am dus asta prea
departe, las-o baltă!
Tesla: Aşa sunt regulile.
Mendeleev: Iartă-mă. (Tesla îşi adună ultimele gânduri) Te
rog… Lasă-n pizda mă-tii pastilele alea odată!
Tesla: Acum nu te mai lupţi! (Mendeleev continuă să
încerce să ia înapoi medicamentele) Te rog frumos! Te
rog frumos! Nu mă face să te omor întâi şi apoi să iau
astea! Nu eşti atât de laş. Stai de-oparte. Trăieşte cu
asta. Stai jos şi admiră-ţi opera. Savurează-ţi victoria,
scârbă! (îşi toarnă paharul plin cu cognac) Eu nu m-am
ameţit atât de tare. Iau cu un cognac bun. (pauză) Două
lucruri vreau să-ţi spun înainte să te felicit pentru victorie. Unu: ultima oară ne-am certat şi i-am zis să se ducă
dracului. Două ore mai târziu a făcut stop cardiac. Nu
ştiu sigur dacă din cauza mea. N-o să ştiu niciodată.
Doi: eu chiar am iubit-o pe mama. (îngurgitează toate
pastilele şi se aşează pe fotoliul său uitându-se la Mendeleev) Felicitări… Bine jucat… Ai fost mai bun, n-am
ce zice… Păi acum… în cinci minu… (se-mpotmoleşte
în cuvinte, devine incoerent. Se duce) Respectul este o…
– Sfârşit –
HYPERION
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Cartea Surâsului
JURNALUL UNUI DRUM LĂUNTRIC (FRAGMENTE)

O emisiune cu şi despre Yehudi Menuhin. Stă pe o terasă,
evident îmbătrânit. Însă ochii îi sunt limpezi, calzi. Faţa destinsă şi unduită de pale de smerenie. Surâde mereu, conştient parcă, după lunga şi împlinita lui viaţă, de absurditatea oricărei rigidităţi.
(uite un bătrân trist; n-a înţeles nimic – zicală japoneză).
Interpretările lui ţintesc direct în inimă, deşi deţine o
virtuozitate uluitoare. Totul atât de spontan, de firesc. Însă,
câtă muncă, până a ajunge la acest sunet inconfundabil.
În care el dispare: Se cântă.
Cântul unduie ca o fiinţă vie, neîntâmpinând nici o
rezistenţă, nici o crispare. Totul fluid, parcă de la sine. În
omul acesta se joacă însăşi divinul. Ce artist-om pilduitor.
Deşi în tinereţe după cum însuşi declară, toţi cei din jur
erau pentru el doar figuranţi într-o piesă. Abia mai târziu
a început să „coboare“ între ei, luându-i drept ce erau, indiferent de rol ori statut: fiinţe individuale. Fiecare cu durerea şi destinul ei.
O figură emblematică, universală pentru arta şi cultura
secolului 20.
Vorbeşte despre regretele lui, despre remuşcările lui, cu
o modestie şi cu o smerenie de ascet. Toată fiinţa lui respiră tandreţe, băgare de seamă, grijă, omenie, înţelegere,
toleranţă. Întrebat de reporterul invizibil dacă există o legătură între copilul simpatic şi genial de altădată şi recenta
lui investitură cu titlul de lord, Menuhin răspunde cu umorul lui atotprezent şi alinător, fără o umbră de sarcasm: da,
cred că da… eram tot atât de „conştient“ de simpatia pe care
o iscam ca şi copil, precum sunt acum de titlul de lord…
Îngână un fragment favorit din Elgar şi surâde ca un copil.
Evocă cu veneraţie şi iubire figura lui Enescu, maestrul
său din tinereţe… dintr-odată camera de luat vederi îl arată
cântând cu uluitorul interpret indian Ravi Shankar… apoi,
cu inegalabilul Glenn Gould. Zice: faţa lui era transfigu-
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rată, parcă din altă lume… ceva cu totul mistic… prefigurând mereu o atotprezenţă divină… Şi în tot timpul acestor relatări, acest surâs al său de nedescris. Vorbeşte extraordinar de limpede la cei 80 de ani ai lui. Ceva nespus de
uman îi unduie chipul sorbit parcă în sine (sufletul pare a
transpare pe chip, după o anume vârstă…)
Ţine un discurs în Ierusalim în faţa mai marilor politicii şi culturii, care se uită cam împietriţi la el. Apoi, din nou
obiectivul îl prinde pe terasa lui; în spate se zăresc marea
şi o ramură de lămâi. Vorbind de cei dragi şi duşi, mângâie
mereu cu un înduioşător gest al inocenţei, o frunză a unui
arbust din apropiere. Zice: compatrioţii mei nu se pun să
cerceteze, să analizeze dinspre un anume nivel şi împreună
cu alţii, cum a fost posibil holocaustul… e în fond ceva ce
ţine de om… ni se poate oricând întâmpla şi nouă… privesc
însă problema mereu doar dinspre latura evreiască… însă
au fost şi 500 de mii de gitani exterminaţi… şi apoi, slavii… despre aceasta nici un cuvânt… după aproape 50 de
ani au uzat simpatia lumii… Pe faţa lui transpare deodată
o paloare evidentă chiar şi pe ecranul acesta imperfect…
Soluţia: trebuie să împartă totul… dar absolut totul…
iar Ierusalimul să fie un fel de Berna… ca în Elveţia federală… o capitală federală… până ce Ierusalimul va fi doar
capitală evreiască, va fi război… Şi aceste ultime cuvinte le
zice răspicat… şi oarecum sever… Singura dată când îl văd
adânc tulburat. Apoi, pare că se trezeşte dintr-un coşmar
şi surâde cu o naivitate dezarmantă, tulburător de senin…
Totul se termină cu Chaconne de Bach… Totdeauna,
spune el, am crezut că dacă voi cânta această divină piesă
sub cupola lui Michelangelo, lumea ar deveni mai bună…
Ce pilduitoare rostire la cel mai mare violonist al secolului trecut…

Jurnal

Noapte deplină. O iau pe străzi. E trecut bine de 22h.
E târziu pentru această regiune viticolă şi rapid industrializată. Deodată dinspre piaţa cu fântână arteziană se
aud vociferări sacadate. Lozinci urlate. Cadenţe ameninţătoare de paşi. Un puhoi de tineri turci purtând o pancartă cu portretul incert al unui mustăcios. Trec cu bastoane în mână prin piaţa, luând-o înspre bulevard. Se
simte între vitrine agresivitatea. Înteţită de urlete reluate. Scandări pline de ură. Lovituri în pancartele de circulaţie. În capota maşinilor. Nici un poliţai.
O stradă mai jos, podul. Râul curgând netulburat.
Negru sub răsfrângerile felinarelor. Zăresc o siluetă în palton cu o servietă, îndreptându-se spre Primărie. E chiar
Oberbürgermeister-ul. Omul cu poziţia cea mai înaltă
în această regiune industrializată, unde în apropiere se
fabrică Audi. Peste 300 de mii de locuitori. Dacă cineva
mi-ar fi povestit acest lucru, nu l-aş fi crezut. Şi iată că
omul trece, evident sleit de oboseală, însingurat şi tăcut,
pe strada peste care tocmai a dispărut cu câteva minute
mai înainte cohorta revoltaţilor. Fără de a bănui măcar
acest episod, care ar fi zguduit multe scaune a doua zi.
Ce glissando al nopţii. Deodată mă simt ca pe pragul
de a păşi într-un tablou al lui De Chirico. După ce tocmai am sărit din Ţipătul lui Munch.
Mă aplec peste parapet învins de o durere răsfrântă
în stern: chiar dacă ne-am întâlni într-o altă lume odată,
tot rămâne această durere a Unicului, a Irepetabilului.
A faptului niciodată îndeajuns de subliniat că totul este
Unic. De ce oare această durere?
Atâtea fiinţe dragi dispărute. Să se insinueze dinspre
acest prezent o inefabilă părere de rău, chiar dacă totul
a fost plin de tandreţe, de iubire?
Revăd în minte umbra de remuşcare de pe obrazul
lui Menuhin. Vorbind despre sora lui dragă, Hephziba,
care îl acompaniase ani de zile cu o rară dăruire şi virtuozitate la pian.
Nu mi-am luat timp spre a vorbi cu ea despre ce o frământa, zice el.
Şi durerea acestui octogenar, remuşcarea aceasta vie,
devin la vârsta lui sfâşietoare.
Niciodată nu ne dăruim îndeajuns.
Oricât ne-am dărui, rămâne un însemn de mâhnire.

noastre, spre a ne putea deosebi: Paco de Lucia. Un chip
marcat de o mare concentrare, adiat de o anume austeritate tipic spaniolă, o severitate faţă de sine, inculcată încă
din copilărie. Trădând vocaţia autentică. Am început să
cânt spre a supravieţui, 10-12 ore pe zi… tata nemaiputând plăti taxele şcolare, zice. Şi o nobleţe veche, tipic
andaluză i se desprinde din ochii negri. Vorbeşte apoi
şi el despre: un anume sentiment, o anume senzaţie, un
echilibru, nu ştiu de unde vine deodată această armonie, fericire ori nebunie, nu ştiu… Apoi, dispare cum a
venit… dintr-o dată…
Acest „ca de la sine“, ce apare prin renunţarea la orice
formă de încrâncenare a voinţei, prin simplul act de a lăsa
totul să cadă, să dai drumul la tot şi la toate, ca sunetul,
Vocea să se poată desfăşura în voie, ca de la sine. Sună ca
un numitor comun la mai toţi creatorii autentici.
Lucru extrem de semnificativ şi tot pe atât de ignorat, mai de toată lumea.
În spatele unei timidităţi declarate se înscrie însă ferm
şi cealaltă parte a dualităţii: un mare şi justificat orgoliu. Dezlănţuiri ale creaţiei în compania geniului vocal
gitan Camaron, stins de-o prea intensă trăire la 41 de ani.
Înmormântare lui, o tulburătoare manifestare populară
de mari proporţii… şi chipul transfigurat de nelinişte şi
durere a lui Paco… Paco de Lucia, un virtuos inegalabil al
ghitarei, al flamenco-ului, ca manifestare deplină a vitalului, nu a expierii cum este deseori interpretat flamenco-ul.
Deprinzând „tainele“ improvizaţiei de la McLaughlin
şi Al Di Meola.
Improvizaţia, un salt în gol, zice el.
Fiecare poate să-ţi fie învăţător la un moment dat, mai
zice, marcând astfel calitatea atât de abolită azi a atenţiei
absolute, nude, i-as zice eu. Un Artist desăvârşit.
Noam Chomsky în interviu la televiziune.
Deconspiră frapant manipularea după 11 septembrie.
Utilizarea fricii, spre a impune măsuri severe, dure, care
altfel ar fi întâmpinat într-un regim aşa-zis democratic,
o rezistenţă nedorită. Apelul la falsul patriotism: supunere oarbă şi loialitate totală.

B. s-a întors în seara trecută înspre mine zâmbind
obscur: ce ai face dacă ai avea vreme de doi ani investitura absolută a puterii?
Aş face tot ce-mi stă în putinţă, şi fireşte, mult mai
mult decât atât.
Şi adaog apoi: cu deplina încredinţare de la început a
faptului că nu voi mai fi reales.
Ba chiar alungat, hulit. (: aici cred, se ascunde totul).
Chiar dacă ne-am întâlni, schimbaţi deplin la ochi,
cândva, în altă lume, o tainică, sfâşietoare durere persistă Acum. Totul este unic. Nu va mai reveni niciodată.
Nu mai poţi interveni nicicând cu ameliorări. Asta este.

America în pretenţia şi convingerea ei de a reprezenta exclusiv lumea. Tot ce e important se petrece aici,
şi numai aici. Însă acest 11 septembrie îi determină să
realizeze că mai există lume şi acolo „afară“… Sintagma:
război împotriva terorismului. O absurditate. O ironie: chiar şi numele acţiunilor sunt aici caracteristice,
naiv maniheice cu apel la mituri şi legende nordice: Just
Cause – Acţiunea din Panama, în care sunt ucişi peste 3
mii de persoane. Desert Storm, Războiul Stelelor etc. Ca
în atât de apreciatele comics-uri. Culturalizare în masă.
Este modul tipic de reacţie al imperialismului mondial,
secole de-a rândul. State imperialiste. Imune. Şi deodată
Asta. NOUĂ. Altora li se poate întâmpla acest lucru,
însă nu Nouă….

Cu faţa sigilată de efortul perfecţiunii, Paco de Lucia
declară cu ironie într-un interviu: fiind prea mulţi cu
numele Paco, ni se adăuga la nume şi numele mamei

Lamentabila reacţie a lui Bush: cum ne pot face asta
când suntem atât de buni?…
Dar zecile de mii de vietnamezi ucişi? În vreme ce
numărul soldaţilor americani căzuţi este ştiut şi gravat

Jurnal
https://biblioteca-digitala.ro

HYPERION

71

până la ultimul? Dar ceilalţi, din Coreea, Nicaragua, America Latină? Sprijinirea mereu a regimurilor corupte, brutale. La început Saddam a avut aprobarea şi sprijinul lor
pentru utilizarea gazului otrăvit în Kuweit. Diversiune.
Divide et impera. Toate drumurile duc la Washington.
Pompare masivă de armament în Turcia, Israel.
Şi execrabila tăcere a majorităţii intelectualilor în anii
60. Reacţia lor „întârziată“ la alte incursiuni şi intervenţii
„umanitare“ în anii ce-au urmat. Într-adevăr, o atestare
deplină a celebrului experiment New Heaven.
Cine îşi mai aduce azi aminte de numeroasele victime ale războaielor purtate după cel de-al doilea război
mondial şi după aruncarea bombei atomice? Celorlalţi
li se pot aduce orice prejudicii, însă cum de îndrăznesc
să ne facă Nouă una ca asta?
Rasism evident. Controlul lumii. Al rezervelor energetice. Hybris monstruos. Hegemonie. Justificări puritane: „realizarea cursului şi a intenţiilor Istoriei“, într-o
lume în care, potrivit puritanilor „dumnezeu ţine doar cu
cei care au succes, care se afirmă în viaţă“. To be number
one, pretutindeni. Jalnic. Cum se vor mai răzbuna, chiar
din lăuntrul sistemului aceste deraieri tragice. Însă au
fost oare altfel englezii în vremea de glorie a imperialismului lor absolut? Ori alte state europene, colonizatoare,
„civilizatoare“ şi misionare? Nimic nou. Alt secol doar. Ce
pare a aparţine rasei galbene. E rândul Kitai-ului acum.
Nici un protest imediat în războiul cu Vietnamul, nici
cu Coreea. Doar după trei-patru ani. Or fi oare vârfurile
conştiinţei americane nişte întârziaţi, nişte handicapaţi
infantili, pătrunşi de măreţia şi mesianismul ţării lor?
Chomsky: vorbeşte optimist despre lucruri pesimiste.
Lumea de la noi pare să se trezească, în fine, zice el. Înainte nu era posibilă o reacţie atât de rapidă. Câţi americani au murit se ştie până la ultimul om. Ceilalţi merg la
grămadă. Cu zecile de mii. Controlul naţiei prin inculcarea fricii.
Din tot ce zice Chomsky pare a se desprinde însă şi
o altă teamă: nevoia de război apare evidentă, ca soluţie spre a nu avea un război civil, care nu s-ar purta doar
cu cocktail Molotov. Mai toţi au acasă cel puţin o armă.
Când vor ieşi în stradă va fi vai şi amar.
Nerenunţarea la hybris, la hegemonie şi control, şi
soluţia: războiul, însă acasă la alţii…
Apelul manipulativ la memoria colectivă din partea
celor ce scriu discursurile prezidenţiale. Axa Răului…
Consolidarea evidentă şi rapidă a Blocului asiatic:
ruso-japonezo-coreean nu le convine deloc. Bazele americane se mută înspre centru. Mereu mai aproape de focar.
Irakul a fost doar o ţară de testare a puterii militare.
Un test al puterii şi al armamentului modern, dincolo de
rezervele imense de petrol ale acestora. Alte „focalizări“
militare, la distanţe temporale şi spaţiale diverse, ca spre
a abate atenţia lumii de la primele, de a impune uitarea
asupra lor; ele devin astfel, „istorie“…
O adevărată ură faţă de adevărata democraţie, faţă
de statul social, ce mai apără încă drepturile membrilor lui în faţa dominării tot mai acerbe a tehnocraţilor şi
informaticienilor.
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Reacţia tipică de iritare faţă de „bătrâna“ Europă şi
democraţia ei evidentă încă în manifestările deja anterioare declanşării acţiunii în Irak. Ce hybris mai evident
în manifestările reci şi cinice ale lui Rumsfeld, el însuşi
descendent prin părinţi al „ţării poeţilor şi filosofilor“?
Totul este să te opreşti, spune Chomsky. To stop.
Însă cum poţi opri un motor universal fără o catastrofă totală? Fiindcă totul alunecă „motorizat“ şi din ce
în ce mai robotizat pe o pantă. Poate fi oprire pe o pantă
cu motoarele în plină funcţiune?
Doar individuale, sporadice „opriri“, refuzuri, în vuietul curgerii. Nu e puţin lucru.
Se pare că pretutindeni, începând la cele mai primitive forme de convieţuire este înnăscut acest ghes al concurenţei, al competiţiei: Cain şi Abel.
Are dreptate Joyce: doamne, ajută-mă să mă trezesc
din acest coşmar, istorie…
La urmă, Chomsky pleacă înconjurat de numeroşi
tineri spre limuzina lui, însoţit de… doi body-guards…
care se urcă în maşină alături de el şi soţia lui… târând
după ei, nu conserve goale, ci trena libertăţii cuvântului…
Teama de moarte a fost în istorie proiectată mereu
în afară: a extermina pe Altul.
Refularea certitudinii morţii duce la apariţia unui
timp corespunzător nivelului respectiv la un moment
istoric dat.
Moartea-Vina-Timpul.
Miturile şi ritualurile „tămăduiau“ prin reluarea lor
regulată, prin iniţieri reluate.
Azi, încearcă acest lucru… cabinetele de psihanaliză.
Structurile diverse ale vinei, determină structuri diverse
de timp.
Masochismul arhaic se preschimbă în sadism modern.
Istoria este, în fond, una a conştiinţei…
Vina, crima, persoana şi proprietatea vor rămâne
sinonime, până ce nu se va renunţa la personalitate, privită ca avut.
Ca tehnologia să aducă cerul pe pământ, cum se tinde
şi se face reclamă mereu azi, acest lucru aşadar, presupune în cele din urmă în „tălmăcire“ directă: a face finitul… infinit.
Proces ce are drept urmare distrugerea.
Când în fond e vorba de transcenderea finitudinii.
Omul, robul graniţelor instituie de el însuşi.
Între el şi altul, între el şi lume, între noi şi Dumnezeu.
În loc de a fi lumea, caută a stăpâni, a domina, a
poseda lumea.
În loc de a fi sinele, caută a-şi prezerva eul-separat.
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Iulian CĂTĂLUI

„Între Joc secund şi Joc terţ“

A

CRONICA VOL. „JOC TERŢ. ÎNCERCARE DE AXIOMATICĂ“ DE ADRIAN LESENCIUC

Aniversarea a 120 de ani de la naşterea marelui poet interbelic Ion Barbu a fost celebrată prin apariţia în 2015 a unei
mici (format liliputan, 4x3,5 cm.) cărţi mari, semnată de
poetul şi teoreticianul literar braşovean Adrian Lesenciuc,
intitulată Joc terţ. Încercare de axiomatică, apărută la Editura Pastel din Braşov. Pe ultima pagină, autorul subliniază
că „sub soarele egal de Marte“, pe lângă cei 120 de ani de la
naşterea lui Ion Barbu, „cel care refuza interpretarea poeziei sale în cheie modernistă“, volumul de faţă este închinat
şi întru aniversarea de 70 de ani a lui Theodor Codreanu şi
de 50 de ani a teoreticianului literar Horia Muntenuş, şi ei
situându-se „dincolo de modernitate“ prin trans-, la orizontul treimii, adică al celor 40 de ani de viaţă.
Subtitlul volumului vine de la axiomă, axiomatic, însemnând, printre altele, întemeiat, bazat pe o axiomă, sau
cu caracter de axiomă, „adevăr fundamental admis fără
demonstraţie“, culegere de axiome, în timp ce metoda axiomatică reprezintă o „metodă ştiinţifică de expunere care,
pornind de la propoziţii prime (axiome), deduce noi propoziţii, numite teoreme“, ceea ce face şi Adrian Lesenciuc, pornind de la poeziile lui Ion Barbu. Pe de altă parte,
Adrian Lesenciuc adaugă ingenios celor două elemente,
poezia ermetico-matematică a lui Ion Barbu şi încercării de axiomatică, văzută prin prisma filosofiei enigmatice
a lui Ludwig Wittgenstein (poeziile din volumul de faţă
fiind numerotate ca în Tractatus Logicus-Philosophicus
de la 1. şi 1.1 la 3.3.3) şi principiul terţului exclus, în care
orice propoziţie aflată într-un raport de opoziţie cu o altă
propoziţie este sau adevărată, sau falsă, terţul fiind exclus.
Aceste două principii asigură, fiecare dintre ele, alte calităţi
remarcabile ale demersurilor teoretice: „principiul necontradicţiei asigură coerenţa (sau consistenţa) demersurilor
raţionale“. În construcţiile teoretice nu trebuie să existe
nici măcar două propoziţii care să fie reciproc inconsistente şi principiul terţului exclus asigură „rigoarea şi consecvenţa demonstraţiei“. Legat de acest aspect, una din
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cele mai generale şi mai temeinice forme de demonstraţie, anume „reducerea la absurd“, se bazează pe principiul
terţului exclus. Filozoful-matematician Leibniz afirma că:
„principiul necontradicţiei este cel mai important dintre
toate condiţiile fundamentale de raţionalitate“. [Pentru a
înţelege de ce, să presupunem că există o figură geometrică anume, care să fie simultan şi cerc, şi pătrat şi luând
ca premise afirmaţiile: „Figura G este cerc“ şi „Figura G este
pătrat“, dacă lăsăm deoparte principiul necontradicţiei şi
considerăm ambele propoziţii despre figura G adevărate,
ajungem într-un adevărat „coşmar“ filosofico-geometric:
nu vom mai putea admite nici un fel de afirmaţie despre
„cercurile pătrate“ (de pildă, ar trebui să acceptăm afirmaţii absurde de tipul „cercurile pătrate au coadă lungă şi
blană verde“)]. Această formulare a principiului necontradicţiei şi a principiului terţului exclus nu necesită nici un
fel de precizări suplimentare dacă ne plasăm în conjunctura „logicii bivalente“ (adică al logicii elementare, în care
se iau în considerare ca variante posibile doar două: adevărul şi falsitatea). La rândul său, semioticianul şi filozoful
Umberto Eco exclude imposibilitatea logică din frazele, şi
aş adăuga, din poemele şi poeziile, care constituie lumi,
universuri: „fiecare frază trebuie să fie sau adevărată, sau
falsă într-o lume posibilă, nu poate să fie şi adevărată, şi
falsă“. Aceasta ar duce la ideea că lumile posibile, în opinia
lui Eco, „respectă legea terţului exclus“, în timp ce, în privinţa lumilor din romane, poeme etc., care încalcă această
lege, Eco „refuză să le vadă ca împlinite, de sine stătătoare“.
Trecând la Wittgenstein a cărui idee fundamentală din
Tractatus este distanţa dintre ceea ce poate fi spus şi ceea
ce se arată, precum şi ideea că „despre ceea ce nu e poate
vorbi trebuie să se tacă“, gânditorul austriac a arătat că toate
problemele pe care le aduce cu ea „axioma infinităţii“, de
pildă, a lui Bertrand Russell pot fi rezolvate deja aici şi că
ceea ce vrea să spună această axiomă s-ar exprima în limbaj prin aceea că „ar exista infinit de multe nume cu semHYPERION
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nificaţii diferite“. De menţionat că „axioma infinităţii“ e
un principiu al teoriei tipurilor sau axiomă a teoriei mulţimilor, care stipulează existenţa unui număr infinit de
obiecte ale teoriei. De altfel, în lucrarea lor esenţială Principia Mathematica, Whitehead & Russell utilizează această
axiomă pentru a pune la dispoziţia teoriei tipurilor o „infinitate de obiecte de cel mai jos nivel, obiectele individuale“. Acelaşi Wittgenstein în capitolul 6.1232 din Tractatus, consideră că propoziţii ca „axioma reductibilităţii“ a
lui Russell nu sunt propoziţii logice şi această explică sentimentul că dacă ele sunt adevărate, ele ar putea fi adevărate numai printr-o întâmplare fericită.
Se ştie că Ion Barbu a încercat, şi de multe ori a reuşit,
să îmbine poezia şi matematica, într-un nou limbaj poetic şi poetizant care a revoluţionat poezia românească din
vremea sa. Dan Barbilian, creatorul teoriei „spaţiilor Barbilian“, alias Ion Barbu, spunea că poezia şi geometria sunt
„complementare în viaţa sa: acolo unde geometria devine
rigidă, poezia îi oferă orizont spre cunoaştere şi imaginaţie“.
Mai precis, în concepţia lui Barbu poezia are mult în comun
cu geometria, şi, aş adăuga, şi cu axiomele şi axiomaticul,
două dintre lucrările ştiinţifice ale poetului-matematician
numindu-se: Axiomatizarea mecanicii clasice şi Curs de
algebră axiomatică: există undeva, în domeniul înalt al
geometriei, un loc luminos unde aceasta se întâlneşte cu
poezia. [..] Ca şi în geometrie înţeleg prin poezie o anumită simbolică pentru reprezentarea formelor posibile de
existenţă. Această poezie de tip ezoteric este un panegiric
adus intelectului ca valoare universală supremă. Proiecţiile astrale, călătoriile în timp, viziunile celesto-siderale şi
criptografia ermetică sunt câteva dintre tehnicile folosite
cu pricepere şi har de poetul câmpulungean. De asemenea,
Ion Barbu utilizează în poeziile sale, şi Adrian Lesenciuc
a surprins bine în volumul său Joc terţ şi în spiritul postmodernităţii, termen preferat de autorul braşovean [vezi
incitanta sa carte din 2005 Postmodernitatea. Un posibil
model de structurare a mozaicului a-valoric, în care susţinea că „Mişcarea de re(e)voluţie vizează (re)configurarea
reliefului axiologic într-un spaţiu a-valoric“], în favoarea
celui devenit clasic, de postmodernism, invocaţii monorimice, repetiţia, aliteraţiile, asonanţele, construcţiile fonice
sugestive, sinteza de culori şi sunete, spiritul ludic, limba
şi limbajul păsărilor, apei, Turnului Babel sau „limba lui
Adam“, precum în distihul lui Lesenciuc: „Adast cam ce
eram/ În limba lui Adam“. De asemenea, în cartea lui Adrian
Lesenciuc sunt întâlnite şi folosite: alternarea rimei încrucişate cu cea împerecheată, ori folosirea catrenelor rimate,
adică patru versuri având rimă repetată, sau figura sonoră
a monorimei, combinată cu rima interioară, ca de pildă:
„Pe-avers un vers invers/ Ca sens, iar pe revers/ Al doilea
vers convers/ Din vers în univers“ (Adrian Lesenciuc, Joc
terţ, poezia notată în stil wittgensteinian 2.1). Astfel, paradigma literaro-poematică ionbarbiană s-a născut în punctul de întretăiere carveriană a Poeziei cu Matematica, de
aceea poezia lui este aproape total diferită de cea a contemporanilor săi, nu mai puţin valoroşi din careul de aşi
al poeziei interbelice româneşti, Arghezi, Bacovia şi Blaga
(plus Ion Barbu, desigur), mai ales din cauza ermetismului ei mallarméano-vallérian. Mai exact spus, înţelegerea
poetului asupra a ceea ce trebuie să fie poezia autentică şi
profundă, neleneşă, ar fi mai mai aproape de viziunea unor
poeţi moderni şi ermetici ca Stephane Mallarmé şi Paul
Valéry, ori Montale şi Ungaretti, sau Eliot şi Pound, decât
de weltanschaaung-ul mai totalizant, insuflat şi impus de
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romantism. Apoi nu trebuie uitat că poetul a fost dublat de
un matematician şi că modul lui de a gândi în „spiritul abstract al matematicii“ s-a impus şi în planul creaţiei poetice,
Ion Barbu însuşi notând: „Ca şi în geometrie, înţeleg prin
poezie o anumită simbolică pentru reprezentarea formelor posibile de existenţă… Pentru mine poezia este o prelungire a geometriei, aşa că, rămânând poet, n-am părăsit
niciodată domeniul divin al geometriei“. Criticul şi teoreticianul Marin Mincu spunea că faţă de matematici, unde
Barbu se simţea ca peştele în apă, vorba lui Vargas Llosa,
în poezie, autorul Jocului secund fiind un fel de outsider,
„expunea doar teorema sau axioma lirică, fără să demonstreze căile de acces, Geometrul-Poet intervine prompt, reaşezând problema în spaţiul adecvat“. În acest sens, chiar Ion
Barbu gândea că cercetarea matematică primeşte o organizare şi orientare surori bune cu aceea a „funcţiunii poetice“, care, „apropiind prin metaforă elementele disjuncte,
desfăşoară structura identică a universului sensibil, şi la fel,
prin fundarea axiomatică (subl. mea) sau grupal-teoretică,
matematicile asimilează doctrinele diverse şi slujesc scopul
ridicat de a instrui de unitatea universului moral al conceptelor“. În unele poezii, autorul muscelean foloseste concepţii matematice, spre exemplu utilizează „noţiunea de grup
(o mulţime cu structura matematică, ale căror elemente se
pot însuma conform unor legi specifice)“, dar şi axiomele.
Basarab Nicolescu susţine în cartea sa Ion Barbu. Cosmologia Jocului secund că: „Prin asocierea unui concept originar matematic cu un cuvânt afectiv, Ion Barbu declanşează o mulţime de sugestii ce se adresează atât intelectului, cât şi sensibilităţii“. Filosofic vorbind, Barbu ar fi îndatorat lui Nietzsche din Naşterea tragediei, care este sugerat prin „Muzica formei în zbor, euritmie dionisiacă“, susţine Tudor Vianu, dar şi lui Hegel, cu Fiinţa Cosmică (ideea
hegeliană de „principiu cosmic“), sinonim cu al Marii Fiinţe.
Totuşi, în capodopera lui Barbu se poate căuta sensul
adevărat al jocului secund în perspectivă neoplatoniciană,
susţine teoreticianul Marin Mincu, dar şi după concepţia
lui Platon, de exemplu, potrivit căruia în ordinea Creaţiei,
„jocul prim“ aparţine demiurgului. În ordine imediată ar
urma manifestarea în act a Creaţiei realizată de „Meşteşugar“. Deci, jocul prim este al Demiurgului (Dumnezeu),
jocul secund al „Meşteşugarului-Soare“, iar „jocul terţ“ al
Poetului, lucru demonstrat cu prisosinţă şi în cartea lui
Lesenciuc. Rezultă că în ordinea Creaţiei, arta (Poezia) ia
parte abia în al treilea grad, s-ar clasa pe treapta a treia a
Creaţiei, deşi, în opinia mea, meşteşugarul, chiar dacă ar
fi unul superior, egal al Soarelui, ar trebui să ocupe acest
loc. Prin „jocul terţ“ impur, transcendenţa nu ar fi posibilă, dar aici se ajunge la ideea controversată a lui Platon
de a-i alunga pe poeţi din Cetate. Concluzia ar fi că poezia lui Ion Barbu îşi îndreaptă năzuinţele spre jocul secund
„mai pur“, care n-a fost un „capăt“, ci o „punte“, şi nu spre
„jocul terţ“, un fel de copie a copiei.
Oricum, Jocul terţ al lui Adrian Lesenciuc impresionează
printr-o muzicalitate mirobolantă, adevărată „muzică a
formelor în zbor“, arabescuri sonore, poetico-melodioase,
eliptism de bună calitate, jocul fiind atât unul de tip poematic, liric, cât şi filosofic, chiar mathematic, dar nu-şi
dezvăluie semnificaţiile şi simbolurile de la prima lectură, ca şi Jocul secund al lui Ion Barbu. De altfel, autorul
braşovean întrebuinţează în sensul postmodenităţii sau
transmodernităţii, deci dincolo de modernitatea şi etapele parnasiano-baladesco-ermetizante barbiene principalele simboluri, sintagme, expresii şi cuvinte-basorelief ale
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poeziilor lui Ion Barbu: oglinda, raza, jocul secund, nadirul, însumarea, harfele, lumina, cercul, marea, ideea, Uvedenrode, convexul, ritmul, nunta, rodul, plodul sau dogma,
pentru a crea noi înţelesuri ale poeziei sale şi ideea de a da
alte semnificaţii, filosofice, în special, celei barbiene. După
însăşi mărturisirea lui Barbu, „poezia este lumea purificată în oglindă (deci reflectare a figurii spiritului nostru)
act clar de narcisism (de autoiubire deci de autocunoaştere), semn al minţii (deci act intelectual, un sentiment,
afectivitate lirică)“. Criticul G. Călinescu sintetizează bine
interpretarea poemului: „Poezia („adâncul acestei calme
creste“) este o ieşire („dedus“) din contingent („din ceas“)
în pura gratuitate, mântuit azur, joc secund, ca imaginea
cirezii răsfirată în apă“. Ideea esenţială din acestă poezie
este că arta e un „joc secund, mai pur, realitate sublimată,

care porneşte din viaţă, dintr-o trăire, dar nu se confundă
cu viaţa, constituindu-se ca un univers secund, posibil“.
Acest univers se înalţă nechristic pe desfiinţarea, pe „înecarea“ celuilalt, nu e, cu alte cuvinte, o copie a lui, sau chiar
o copie a copiei, ci are un sens propriu, intern, care-l motivează, nemaifiind nevoie, ca în axiome, să se demonstreze
acest lucru. Rezultă că arta este un joc secund, o „reflectare ideală a realităţii, purificată, esenţializată şi sublimată“,
dar şi o „joacă matură, secundă dar pură“, după cum subliniază şi esenţializează foarte bine Adrian Lesenciuc în
chiar prima poezie („1“) din Joc terţ, deşi o axiomă presupune fundamentarea unui adevăr, fără a-l demonstra, şi
anume că Arta şi Poezia, deşi sunt secunde ori se poziţionează chiar pe treapta a treia a Creaţiei, sunt întotdeauna
pure, curate, neprihănite, neviciate, autentice.

Maria PILCHIN

Nicolae Spătaru şi
creanga de aur a satului
românesc bucovinean

R

Recent, a apărut la o prestigioasa editură ieşeană o carte
de proză scurtă semnată de Nicolae Spătaru – „Îngeraşul purta fustă mini“ (Junimea, Iaşi, 2016). Prima proză,
care dă titlul cărţii, ţine mai degrabă de geneza acestei
cărţi, un fel de prefaţă a autorului ascunsă după perdeaua ficţiunii. Aici prozatorul se războieşte cu lumea sa
literară, cu unii critici, o poveste à la Bulgakov aproape,
unde criticul Latunski îl nedreptăţeşte pe maestru.
Volumul vine după o acalmie editorială: „De la cartea
precedentă au trecut patru ani. Pentru unii poate să pară
o perioadă scurtă, însă lui i s-a părut o veşnicie. Iar dacă
nu scoţi cărţi, Maria Sa cititorul te uită,
te trece pe linie moartă. A simţit-o pe
propria-i piele. Relaţia cu cititorul trebuie continuu alimentată“.
Începând cu a doua proză, descoperi
în aceste pagini o lume arhaică a satului peste care vine puterea sovietică,
cu legile ei, cu poştăriţa, o big brother,
care le vede şi le ştie pe toate. Este timpul războaielor reci, al propagandei şi
al fricii. În sat se aduc măşti antigaz
(„Şi era lună plină“). „O mască antigaz
este o chestie serioasă şi indispensabilă
în timpuri nesigure“. Seriozitatea acesteia scade însă odată cu povestea: „Pentru că oamenii foloseau masca cum le
trecea prin cap. Unii dormeau cu ea
sub pernă, alţii o luau la serviciu. Iar
Vasile Borş se lăuda la bufet, după ce
luase la bord câteva păhărele de rachiu,
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că şi-o pune şi atunci
când face dragoste
cu Vera, nevastă-sa.
Pentru orice eventualitate, zicea el“. Astfel, gravitatea unui imperiu militarizat alunecă într-o cu totul altă dimensiune, mai mult
decât ludică, una în care persistă ideea că în totalitarism
doar erosul şi umorul te mai pot ţine pe linia de plutire:
„Cu imperialiştii ăştia nu te pui. America poate să ne
bombardeze cu rachete nucleare în orice clipă. Ea nu
ţine cont de nimic. Să şi-o pună, glumeau unii. Îi face şi
el o bucurie Verei, pentru că masca oricum arată mult mai bine decât faţa lui
zbârcită, de parcă a trecut Ilie Fecioru
cu tractorul cu şenile peste ea“.
Aceste măşti duc umorul prozei
până în situaţii groteşti: „Când s-a făcut
lumină, pe uşa din fundul coridorului,
cea care dădea în cămăruţă, intrau buluc
patru măşti. Două duceau un baton de
salam, iar altele două – un şold de carne
şi o pâine“. Măştile antigaz bântuie ca
nişte fantome în casa unui sătean, aşa
cum în întreg landul sovietic frica de
alteritate, de cei de dincolo de hotarele ţării, oropsea minţile oamenilor.
Este vorba de un simţ subtil al contrastelor, aşa cum este vorba de o combinaţie excelentă: mistic şi măşti antigaz.
Prozele conţin topite şi câteva bancuri sovietice, spre exemplu, ştampila
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primăriei aplicată de către secretarul primăriei pe fesele
amantelor. Această carte m-a readus în copilărie şi nu
doar cu ajutorul bancurilor, ci şi în serile de iarnă la
ţară, când bătrânii noştri ne povesteau diferite istorioare cu draci. Atunci aflasem că există case şi oameni
care îi au, că nopţile pe uliţele satului te poţi întâlni cu
diferite făpturi care să te sperie, mai ales pe lângă casa
lui cutare sau cutare. De multe ori în aceste poveşti figurau foşti preşedinţi de colhoz, contabili şi lucrători de
partid. Ceea ce ne poate sugera ideea că puterea sovietică, cu ateismul său, se identifica în minţile poporului cu antihrist: „să nu te atingi de mine câte zile vei
avea! Ai făcut pact cu Diavolul, strigă nevastă-mea ca
din gură de şarpe“. Ni se povesteşte, la un moment dat,
despre un decan de la filologie care, în loc de rugăciunea de seară, are „preocupări ezoterice“ marcate de un
ocultism demonic, despre fetele satului, aşa cum unele
din ele recurg la diferite farmece pentru a plăcea băieţilor. Un set întreg de superstiţii ţărăneşti, venite de
acolo de la opincă, răzbat în această carte. Astfel, Nicolae Spătaru, ca un James G. Frazer, readuce tema crengii de aur, a magiei şi a practicilor magice. Intelectualii
şi ţăranii, toţi sunt prinşi în acest cerc al supranaturalului. În „Timpuri cu şerpi şi «şerpoaice»“, afli mai multe
întâmplări de acest fel. Or, are dreptate Nicolae Coande
când invocă „pasiunea unui antropolog“. Spre exemplu,
această pasiune o putem întrezări în povestea înmormântării la care şerpii au venit odată cu ploaia în mormântul proaspăt săpat, aşa încât mortul a aşteptat până
a doua zi. Într-adevăr, este o lume în care antropologii
sau măcar etnografii au ce descoperi, lucru care s-a şi
făcut în spaţiul nostru existând o tradiţie de cercetare
etno-folclorică a Bucovinei de Nord. Nicolae Spătaru o
face însă cu alte instrumente, cele la îndemâna ficţiunii:
„Panica puse stăpânire pe toată lumea. Dar acesta era
doar începutul. La un moment dat, au văzut cum în apa
neagră colcăie şi nişte vietăţi. Ce o fi? Erau şerpi! Şerpi!
Grozăvia a trecut ca o săgeată otrăvită prin mulţime,
năucind-o. Oamenii abia de-şi mai puteau face semnul
crucii, ţinându-se cât mai departe de groapă. Ce-o mai
fi însemnând şi asta? Doamne-Dumnezeule! O fi vreun
blestem? O fi pedeapsa Lui? Ce rău o fi făcut acest om la
viaţa sa, încât o groază de şerpi a venit să-l ia în primire?
Cine i-a trimis? Să-i fi trimis Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril pentru a prelua sufletul acestui păcătos? Şi unde
să-l ducă: în rai, în iad? Paloarea spaimei puse stăpânire
pe chipurile oamenilor“.
Este vorba despre o lume ţărănească, cu legile ei, cu
gura satului, doar că aici această gură relatează mai mult
întâmplări mistice, decât ipostazele zilnice ale săteanului. Şi acest fapt salvează proza lui Nicolae Spătaru, căci
dacă ar fi fost o simplă proză rurală, ar fi ocupat o nişă
deja exploatată de către prozatorii basarabeni din plin,
aici însă avem o proză mai degrabă citadină, sau o proză
rurală scrisă de un citadin, un personaj, care se stabileşte
la oraş, după facultatea făcută la Cernăuţi, îşi aminteşte
despre cele întâmplate în tinereţea rurală. Tot de acolo îi
vin nebunul satului, „cel sărac cu duhul“, dar şi înnebunitul satului, copilul de gospodari dus de armata sovietică în Afganistan, de unde se întoarce alt om, aproape
un pericol public.
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În acest sens, cartea „Îngeraşul purta fustă mini“ se
înscrie în raftul unei literaturi care exploatează magicul
şi supranaturalul. Ceva ce îşi trage sevele din romanul
„Maestrul şi Margareta“ de Bulgakov (despre care puţini
ştiu că face trimitere şi la diferite practici ale unor societăţi oculte, aşa cum tatăl scriitorului, preocupat de teologie a şi scris despre acestea). O putere sovietică demonică şi decăzută spiritual găsim şi în romanul lui Nicolae
Popa, „Cubul de zahăr“. Aşa încât, colhozul deodată este
un spaţiu în care diabolicul e la el acasă. Iată o temă mai
mult decât interesantă pentru cercetare: comunism şi
demonism. S-a discutat mai mult despre nazism şi ocultism, mai puţin despre povestea estică a dictaturii bântuite de draci, deşi cunoaştem diferite istorii cu lideri ai
partidului comunist de la Moscova asistaţi în secret de
persoane cu facultăţi extrasenzoriale.
Este vorba de o proză scrisă la persoana întâi, care
te plasează într-o lume intimă şi totodată lasă spaţiu de
ceva ascuns, tăinuit, lipsit de detaşarea povestirii la persoana a treia. Astfel, gura naratoare te invită să accepţi
ceea ce spune ea şi cum o face. Şi cititorul acceptă. Aşa
cum acceptăm în copilărie istorioarele povestite în care
povestitorul pretinde că i s-a întâmplat lui. Scenele de
voyeurism sunt şi ele inedite, sunt ochiul care povesteşte:
„În sfârşit a ajuns la acea spărtură din perdea şi… nu-i
venea să-şi creadă ochilor. Era ceva de domeniul fantasticului. Ceva uluitor. […] Ochii lui Liviu se făcuseră mari
cât cepele. Ieşeau cu totul din orbite. Fetele, goale puşcă,
stăteau în picioare într-o cadă mare. Erau ca două statui antice, nu altceva. Doar că erau vii. Părul de culoarea
secarei coapte, le cădea în valuri lungi pe spate. Le vedea
în profil […] Fetele aveau o piele albă-roz, parcă unsă cu
ulei de trandafir. Erau fermecătoare. Stăteau cu spatele
una la cealaltă. Tanti Eleonora le turna pe creştet, pe sâni,
pe umeri un lichid dintr-o sticlă cu gâtul lung pe care el
o cunoştea destul de bine. Era sticla din care, de obicei,
ea îl servea cu ţuiculiţă aromată de pere. Când lichidul
se prelingea pe sâni, aceştia se înviorau, săltându-şi uşurel sfârcurile. Fără grabă, tanti Eleonora umplea sticla cu
lichidul din cadă şi repeta ritualul. O făcuse de vreo trei
ori. Şi tot spunea ceva, probabil un descântec, o vrajă,
dar de afară nu se desluşeau cuvintele “.
Astfel, este vorba de un dublu voyeurism – privitorul vede nişte copile nude, tot el asistă la un ritual magic
aplicat corpului feminin, cu secrete şi farmece neştiute
şi nebănuite. Privitul de după perdea este şi în întâmplarea cu decanul din proza „Jurnalul lui Dan“: „Draperiile erau date în părţi. Camera era luminată de câteva
lumânări. Decanul stătea în genunchi în faţa unei noptiere, pe care erau două sfere de cristal roşu-aprins (cel
puţin aşa le vedeam eu) şi un tablou care înfăţişa parcă
un fel de monstru, iar în jurul lui erau mai multe obiecte
micuţe. Păreau a fi păsări, săbii, fel de fel de semne şi toate
erau executate într-o singură culoare: neagră. Sigur, nu
era o icoană. Decanul acoperea cu palmele sale partea
de sus a sferelor şi aveam senzaţia că bolboroseşte ceva.
Se vedea că-şi mişcă buzele“.
Cum era şi firesc, în această proză scurtă este prezent şi oniricul: „Tată meu, Dumnezeu să-l odihnească
în pace, se plângea de multe ori că are coşmaruri. A
fost şi s-a spovedit la biserică. Nimic! A venit preotul la
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noi acasă, a dat peste tot cu agheasmă, nimic. S-a dus
la baba Amarandei, care le lega şi le dezlega pe toate şi
iar nimic… aşa a şi murit, plângându-se că nu-l mai slăbesc coşmarurile“. Naraţiunea te poartă pe străzile Cernăuţilor, un oniric topografic, e şi un pretext să revii la
acest oraş românesc cu un destin orfan: „În liniştea nopţii se auzea mersul nostru pe stradela îngustă, pavată,
aşa cum a fost construită acum patruzeci-cincizeci de
ani, pe timpul românilor“.
Pe lângă toate acestea, cartea ne vorbeşte şi despre
trădări, mai ales despre trădările de sine, despre acele
compromisuri în care simţi că te-ai abandonat, ţi-ai trădat esenţa. Apar şi acele situaţii de inimioară, cu suferinţele şi iubirile tinereţii, care sunt fireşti într-o carte
în care naratorul îşi aminteşte. Memoria este un depozit în care sunt toate acestea conservate, aşa încât se pot
declanşa oricând şi pot reveni în prezent, mai ceva ca
o magie. Forţa amintirilor este mare, poate mai periculoasă ca radiaţia emanată de centrala Cernobâl sau ca

Traian D. LAZĂR
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Însetat de poezie

Educaţi în spiritul filozofiei pozitiviste, rareori ne mai
apropiem de Poezie cu sufletul, cu o predispoziţie afectivă. De obicei, avansăm către ea cu armele raţiunii. Şi
nu suntem vinovaţi de acest lucru doar noi, cititorii şi
comentatorii, ci şi poeţii. Pentru că, nici la ei, Poezia nu
mai ia naştere în suflet, nu mai este doar fructul afectivităţii şi al sentimentalismului, ci al raţiunii, care îi îndeamnă
la structuri elaborate şi asocieri savante. Poezia actuală nu
mai este o poezie rodul trăirii, ci al fabricării. Din acest
motiv, poezia, lectura poeziei nu mai este obiect şi acţiune de trăire, de comunitate afectivă, ci obiect de studiu,
de cercetare.
În oceanul de poezie raţionalistă, fabricată, întâlnim
uneori şi volume ce tind către păstrarea echilibrului clasic dintre afectivitate şi raţionalism, dintre elaborare şi
trăire. Este şi cazul volumului Secetă, editura Charmides,
Bistriţa, 2015, al poetului Nicolae Panaite.
Ce ne spune parcurgerea exegetică a acestui volum? De
ce, Secetă? Cum a gândit autorul, când a ales acest titlu şi
când a scris poeziile din volum? Întrebare legitimă, având
în vedere că şi el este, ca şi noi, copilul veacului „raţiunii
dominante“, ca să-l cităm pe Virgil Cândea.
Este o practică obişnuită a scriitorilor, aceea de a-şi
plasa personajele în confruntare cu fenomenele naturale
extreme, pentru a ni le înfăţişa într-o anumită evoluţie a
stărilor fizice şi sufleteşti. Astfel a procedat Somerset Maugham în povestirea Ploaia sau, ca să fim şi mai la obiect,
Fănuş Neagu în nuvela Dincolo de nisipuri, unde personajele se confruntă chiar cu seceta! Aplică poetul Nicolae Panaite acelaşi procedeu literar, implicându-şi propria persoană? Nu ne-ar surprinde, întrucât ar fi o reacţie corespunzând mentalităţii omului modern şi, mai ales,
o condiţie sine qua non a genului liric.
Poezia Secetă, care dă titlul volumului, este o anamneză a unor trăiri reale. Pentru poet, seceta nu este doar
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undele oricărei bombe atomice! De amintiri nu te pot
salva nici măştile antigaz, nici măştile pe care le etalezi
zilnic, acestea ne populează pentru totdeauna, ne bântuie, dar ne şi înalţă miraculos spre noi cei de cândva…
Elegantul volumaş de proză scurtă se citeşte într-o
seară, asigurând frumoase clipe de lectură în care, deşi
autorul pare să povestească despre alţii (disimulare reuşită), se povesteşte totuşi pe sine. Naraţiunile plac şi tentează. Scriitura agreabilă seduce, lumea de-a-ndoaselea
a zilei de ieri trădează un spirit analitic şi sintetic, care
ştie să readucă subiecte în actualitate, să dezbată pe
marginea acestora din perspectiva zilei de azi într-un
spaţiu-răspântie pe care îl populăm cu toţii.
Totuşi în literatură contează, în primul rând, talentul şi Nicolae Spătaru este cu siguranţă un scriitor talentat. Poemele şi prozele semnate de acest autor îşi ocupă
locul lor în literatura română, spre deosebire de marea
masă de texte atopice scrise de autorii (din păcate foarte
mulţi) care nu şi-l au.

un fenomen climatic, ci şi unul social-politic. Iar reprezentările corespunzând fiecăruia dintre cele două ipostaze ale secetei sunt exprimate în limbaj poetic diferenţiat. O terminologie concretă pentru seceta, ca fenomen
climatic: „Slujbele care se făceau/ nu potoleau nicidecum
seceta. Rareori picioarele-i atingeau pământul,/deşi le simţea grele ca de plumb“; „ocolea florile rare din cale“; „un
soare vânăt a răsărit“. Dar seceta, ca fenomen social-politic
este înfăţişată prin termeni simbolici: „era un şir de aripi
roşii“, „sub forma unui vaporos arc de cerc“ (secetă); poetul „călătorea pe o îngustă margine de hău“; „preotul a fost
găsit/ căzut lângă cutia milei“, „păsările cântătoare au fost
tăiate“, iar sângele vărsat a prezis că „mâinile întinse (a
rugă) vor deschide /fără chei lacătele ferecate“.
Mai multe poezii din volum se referă la alte domenii
de manifestare ale secetei şi anume, în creaţia literară şi
în iubire. „Seceta întinsă şi fără saţiu“ afectează mediul
ambiant, dar şi creativitatea poetului. „Străzile s-au ridicat epuizate-n picioare/… Aeru-i parcă o încinsă plită/…
Umbra s-a veştejit şi-i rară/Arborii au ajuns ca un stuh“.
„Însetat“, poetul caută „apa vie a inspiraţiei“: „Cuvântul a
început săpatul/Până într-ale firii refugii./De nerostiri am
strâns oasele şi predicatul/pentru dospirile rugii“. (p.14)
În creaţia literară, seceta se manifestă şi prin dificultatea poetului de a transpune în versuri stările sufleteşti ce-l
animă. „Un poem care îmi frământă lăuntrul,/îmi sfarmă
odihna/şi nu-mi dă voie să dăinuiesc,/dar nici să dispar“.
„Este ca atunci când,/după săptămâni de vânt secetos,/la
jumătatea verii, pământul strigă:/mi-e sete!…/Nourii vin,
dar, vai!, ploaia greu se mai slobozeşte“. Speranţa îl ajută
să depăşească uscăciunea, prevăzând revenirea harului:
„Aştept ziua izbăvirii,/şi minunea se apropie, mă atinge;/
anevoios o poţi vedea…“ (pp.15-17)
Aceeaşi idee este tratată în termenii intertextualităţii
biblice. Creaţia poetică pare gata să se concretizeze. „StiHYPERION
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hurile, ca nişte fructe, sunt gata să cadă“. Dar ceva împiedică finalizarea procesului. „Câte o scânteie (de inspiraţie, n.n.) îşi încearcă operaţia cezariană,/de naştere naturală, nici vorbă“! Şi alţi poeţi ai Iaşiului şi nu numai se confruntă cu aceeaşi dificultate, sunt în criză de creaţie. Atât
cei situaţi „La vale de rondul Bibliotecii“, „În faţa bibliotecii Centrale“, Din „dreptul amfiteatrului“ Universităţii, cât şi cei aflaţi „în Mica Academie a Noimelor“ situată „Dincolo de ziduri la marginea oraşului“. „În stative
rimele înnoadă urzeala. Unii şi-au pierdut şi potcoavele…
Mormanele sinelui au îndoit până şi pereţii <…> o puzderie de solzi lucitori/dau năvală împrejurul manuscriselor“. Poetul, asemuit preoţilor biblici, oficiază deasupra chivotului, pentru a-şi întrupa creaţia. Cu toţii sunt
în situaţia evreilor antici, în cei 40 de ani cât au străbătut
pustiul din Sinai. Poeţii se roagă pentru a obţine inspiraţia, hrana divină: „Deasupra chivotului, multe feţe, mare
îmbulzeală. Capacul greu se mai deschide; înăuntru nici
toiag, nici tăbliţe,/doar o mână de mană uscată“. Suficientă însă, după cât se pare, ca Nicolae Panaite şi poezia
să supravieţuiască, să existe.
În multe dintre poeziile pe tema creaţiei poetice se
folosesc termeni ce evocă seceta: „aeru-i în clocot“; „azimile pustiei“, „atâta arşiţă“, legată de febra creaţiei; „adierile sunt încinse“; „roţile arşiţei“, etc. (pp.45,46,49,56,86)
Aceeaşi constatare în poeziile consacrate iubirii şi iubitei: „un metal cald îi şiroieşte gâtul şi pieptul/ca o armură
topită de templier“; „vorbele ar putea înlocui lemnul de
foc“; „ne potolim setea/cu picăturile de apă“; un capăt al
străzii ce ducea la iubită „l-a topit soarele“; „văpăile ispitirii“, etc. (pp.59,61,6465,74)
Folosirea terminologiei de contrast, asocierea extremelor, reprezintă un alt procedeu artistic folosit de poet
pentru exprimarea stărilor afective extreme ce-l străbat
în dragoste şi în creaţia poetică. Parcă amintind de eminesciana „critici voi cu flori deşarte“, Nicolae Panaite ştie
că scrierea poeziei aduce „a bătaie cu flori şi potcoave“;
„se ridică turnuri/numai din lut şi apă“; poetul se află în
„dureroasa şi dulcea dilemă“; iar momentul creaţiei este
„clipa cu flăcări pe sloiuri/şi cu apele rupte“. (pp.48-51)
„În stihuri un lapte negru plăsmuit vorbeşte“ (p.57), iar
când o scânteie de inspiraţie „îşi arată mlădiţele/voi vedea
arderea apelor/voi auzi înflorirea oaselor“.(p.68)
Ca şi majoritatea poeţilor contemporani, Nicolae
Panaite cultivă ermetismul de model barbian. Dar cu
moderaţie, fără excese! Şi prin procedee variate.
Se foloseşte frecvent, redarea stărilor afective într-un
limbaj în care, asocierile poetice nu mai sunt exprimate
prin termeni concreţi, ce au corespondent în realitate, ci
predominant în limbaj abstract.
Procedeul barbian de generare a ermetismului prin
folosirea unui limbaj accesibil doar specialiştilor este parcimonios folosit în poeziile din acest volum. Mai bine,
pentru că având în vedere specializarea profesională, în
Drept, a autorului, n-am fi vrut să-i citim versurile ca pe
o pledoarie ori o consultaţie juridică. Am reţinut prezenţa unor termeni rari precum: şofar, înfăţişare iebusistă,
bătrânul Ovadia, cântecul nibelung. Folosirea termenului şofar cu sensul de instrument duhovnicesc, ce pune
în mişcare lucruri în lumea nevăzută, care apoi influenţează lumea văzută, ne determină să apreciem că Nicolae Panaite împărtăşeşte concepţia lui Horia Stamatu că
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nu se poate face poezie fără metafizică. Poetul face accesibile cunoaşterii lucrurile ascunse dincolo (meta=după)
de realitatea imediată.
Un alt procedeu al ermetismului este împrumutat, ca şi
la Ion Barbu, din simbolism. Nicolae Panaite a inventat-o
pe Fragola, entitate căreia îi dedică o poezie şi un amplu
poem în proză în care autorul, când sub înfăţişarea domnului Olah, când a unui actor, e în duet şi duel cu Fragola,
„curcubeu vorbitor“ şi „nemaiîntâlnit magnet“.
Inventarea Fragolei probează că seceta nu l-a secătuit
pe poet. Căci el a aşteptat Fragola „cu vifor şi naşteri“ şi
„am dăruit-o pentru veghere sângelui/ care a năvălit-o/
cu toată religia zămislirii“.(p.60)
Ne-am străduit, câtva timp, să descifrăm acest simbol, după care am renunţat. Ne-am dat seama că există o
probabilitate minimă de a ne identifica vreodată cu gândirea (fantasmele) unui poet, care este, pe alocuri, un iconodul, ce se închină, nu la un chip de lut, sau de carne, ci
la o abstracţiune. Cu toate acestea poetul nu pare să aibă
complexul personalităţilor impuse. Ne-a frapat similitudinea dintre gândirea lui Nicolae Panaite şi a lui Nichita
Stănescu, (sau nu ne-a frapat, fiind amândoi poeţi?) exprimată de ultimul prin cunoscuta formulare „leoaică tânără
iubirea“. Numai că, în timp ce leoaica lui Nichita e tânără
(jună), iar poetul se lasă muşcat de ea cu plăcere, Fragola
lui Nicolae Panaite are „înfăţişări iebusiste“(p.60) Uneori,
apare „ca o leoaică fără gheare şi dinţi; şi-i tare flămândă“,
ţinându-l pe poet „ca sub o imensă şi fierbinte ventuză“
(p.19). Alteori, îl transformă în „om de zăpadă“ al cărui
modus vivendi, după propria mărturisire este: „Curajos…
este cel care, deşi îi e frică, înaintează“. (p. 100)
Ne-am recreat descoperind afinitatea lui Nicolae
Panaite pentru ermetismul erotic. Formulate în spirit
ludic, asocieri puternic metaforizate, chiar dacă aberante
din punct de vedere logic, ilustrează setea erotică a poetului: „în trupul ei/o scufundătură mare cât mine/din
care la vreme de arşiţă/beau apă chiar şi feline“. Obsedat de ideea „groapei“, poetul precizează că este vorba de
„adâncitura atractivă şi încăpătoare“ „căreia atenţie mare-i
acorzi/precum înotului printre stabilopozi“. (p.74) Nicolae Panaite evită limpezimea erotismului răspicat (explicit, de tip hot-line), formulând un erotism voalat, drapat
sub mătasea cuvintelor.
Cel mai răspândit dintre procedeele ermetismului folosit de poeţii actuali, este cel gramatical-ortografic. Nerespectarea regulilor (normelor) gramaticale învăţate încă
din clasele primare şi înscrise în gramatica Academiei,
între care începerea propoziţiei cu literă mare şi marcarea finalului ei cu (prin) semnul punct, are ca efect citirea şi înţelegerea textului, a poeziei, în variante multiple,
imprecise, ambigui, generând ermetismul.
Am observat că, în poezia lui Nicolae Panaite, frecvenţa folosirii acestui procedeu creşte spre finalul volumului, ceea ce ar putea fi un indiciu şi pentru creşterea
(aprecierea) afinităţii poetului faţă de ermetism odată cu
vârsta, experienţa, moda, etc
Lectura volumului ne convinge că, în pofida „secetei“,
Nicolae Panaite scrie o poezie mănoasă (suculentă) în
exprimări şi semnificaţii. Presupunem că, ajutat de Fragola, a luat partea leului din mana uscată găsită în chivotul pe care l-a deschis împreună cu ceilalţi lampadofori.
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Nicolae CORLAT

Petruţ Pârvescu – gesturi
aproximative

C

Cum stă bine unui poet copt, în cartea „Gesturi aproximative şi alte poeme“ (Editura Dacia XXI, 2011),
Petruţ Pârvescu debutează cu un prolog în care face
apologia vorbirii şi nu cea a scrierii pentru că mai întâi
cuvântul se naşte gând. Şi nu despre acea vorbire în
deşert ne spune el aici ci despre zgomotul, zumzăitul
uneori fără sfârşit al gândurilor, „ca-ntr-o oglindă“ din
care cuvântul se va fi aşternut pe hartie faţă-n faţă cu
sine, adică gata crescut pentru poezie.
Dacă titlul cărţii – „Gesturi aproximative şi alte
poeme“ – ne duce cu gândul, iată, tot gândul, la alţi
poeţi mari ai liricii româneşti si universale, care-şi
numeau chiar aşa cărţile: un nume pentru ce au aşezat mai important în carte şi „alte poeme“. Amintim aici pe Geo Bogza cu „Poemul invectivă şi alte
poeme“, Simona Popescu cu „Juventus şi alte poeme“,
sau, de ce nu, pe Sylvia Plath cu „Ariel şi alte poeme“
şi Umberto Saba cu volumul de poezii „Capra e altri
poemi / Capra şi alte poeme“ aparută in urma cu doar
câţiva ani la Editura Humanitas, în traducerea lui Dinu
Flămând, la Petruţ Pârvescu, poemul central al cărţii
nu este axat pe un nume, pe un dat ca la ceilalţi, ci pe
gesturi imprecise, aproximative, iar dintr-un asemenea
poem numit „gestul alcătuirii repetate sau ochiul pietrei“ deducem crezul lui în tot ce a scris şi creat până
acum, în care, de la primul distih îşi fixează ascensiunea, definindu-se în timp precum arderea unei stele din
care se naşte lumina ce va urca prin destin spre steaua
lui. Aici, în acest poem fixat de Petruţ ca gest definitoriu, întâlnim locuri şi oameni pe care-i vom reîntâlni
în toata poezia lui: fecioara ţipând în noapte devenind
femeie, zăpezile iernii strigate şi ele în dorul primăverii, vădanele satului Păcala Făgeţelului, sau copilul
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alergând ca un mânz „fară şa şi frâu“ spre maturitate,
spre „ochiul pietrei lăcrimând în râu“.
Dacă ar fi să numărăm anii, nu ai lui Petruţ, ci
anii scurşi de la o mare catastrofă nucleară, cea de la
Hiroshima si Nagasaki, am vedea că el s-a născut la
zece ani după acel tragic eveniment. De ce fac trimitere la acel loc? Pentru că poezia lui Petruţ Pârvescu
este străbătută ca un fulger nuclear, de la un capăt la
celălalt, de fiorul produs de acea lumină puternică ce
urcă şi coboară în acelaşi timp peste lume ca „un taur
alb“ ce se întoarce când poetul e „mânat de dorul stelei/ răzvrătite la margine de câmp desferecat“, ca un
glonţ labişian ce loveşte cu puterea morţii neîndurătoare „de dincolo de lege/ şi păcat“ nu pieptul unei
căprioare ci în chiar curăţenia şi cuminţenia pamântului, făcându-l pe poet să exclame:
„ce înserare-n trupul meu coboară
Ce lume de zăpadă s-a crăpat!“
În evoluţia sa spirituală totul se leagă de locurile
natale, de mama care veghează să nu-ntârzie pe undeva,
„să nu m-alunge ziua prea departe“ – spune poetul, pentru că acel taur poate veni de nicaieri, şi ca un simbol al
distrugerii şi anihilării, poate interveni în evoluţia lui.
Accentele corului copiilor ucişi din „Surâsul
Hiroschimei“ lui Jebeleanu, în versurile „ce noapte
albă/ vai ce noapte albă/ cu-n pas în drum şi celălalt
în curte/ aş vrea să strig o lume de zapadă/ de-mi se
topesc doi bulgări albi sub frunte!…“ lasă în cititor starea şi atmosfera de după explozie, când numai albul
zăpezii cu liniştea şi tăcerea sa renasc în privitor nădejdea într-un alt început.
Petruţ Pârvescu ne surprinde de altfel, pe întreg
cuprinsul cărţii, cu stări şi gesturi: stările mereu ca
HYPERION
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explozii peste care apoi se aşterne tăcerea, iar gesturile – respiraţii poetice coboarâtoare în fiinţă „precum
lumina stelei căzută în fântâni“ din care cresc amintirile
pentru a-l recunoaşte deşi înstrăinarea este o altă temă
în care se refugiază ades în actul creaţiei. Uliţa copilăriei este locul în care, ca-ntr-o agoră metafizică, se trec
şi petrec momente din viaţa satului, pe care poetul le
vede de la distanţă, dintr-un timp ce nu-l conţine, deşi
presimte în urma paşilor săi „umbra unui străin“ venit
să schimbe destine, să întunece, aşa cum mărturiseşte,
la venirea lui pe lume: „în păcala făgeţelului/ pe valea
vezii la deal (dincoace de Piteşti) începuse colectivizarea!…“. Nu întâmplător gesturile
aproximative ale lui Petruţ au
legatură cu starea de gardă continuă, pentru că „în tranşeele
cărnii/ mercenarii dorinţei se
sinucid anonim“ aşa cum gesturile inutile nu poartă un nume,
iar kamikaze seamană moartea
în „provincia memoriei“, poetului nu-i rămâne decât, ca observator absolut, să compună un
requiem pentru Gloria ce trece
pe bulevardul victoriei, pentru
învingători, învinşi sau pentru
umbre ale unor entităţi identice
căzute pe trotuar, într-un „peisaj
devastat“, sau într-o câmpie de
maci înfloriţi pe caldarâm întru
amintirea celor ce nu au uitat
încă, atunci când „ninge din
nou ninge frumos în piaţa universităţii/ şi de fiecare dată/ în
decembrie/ iarna/ macii înfloresc pe caldarâm!..“.
Uneori limbajul în această
carte, este cel al zonei din care
provine poetul, cu accente ale
cunoscutului actor Hamza Pielea, aşa cum îl ştim din
asumarea rolului lui Păcală, ironic la adresa celor ce
aduceau „noua rânduială colectivă“ cu promisiuni şi cu
„săptămâni lungi fără duminici“ când „umblau femeile prin sat mai mult în negru ca la priveghi şi oamenii fără căciuli în cap de parcă le murise cineva!…“. Din
acest peisaj se desprinde imaginea poetului în copilarie, în poezia „starea stărilor“ oamenii îşi iau când iese
el „căciulile din cap“ pentru că în fond momentul era
unul dramatic – despărţirea de tatăl care-i lăsase în
palmă doi banuţi de argint, simbolul regal al obârşiilor, şi plecă pentru treizeci de ani decât să muncească
pământul altuia. Imaginea tatălui plecat seamană cu
a unui naufragiat într-o lume din care nu găsea calea
întoarcerii, iar satul părăsit cu o ambarcaţiune în derivă,
„spre răsărit/ spre înserare/ ca o rană verde!“. Alteori
în poeziile lui Petruţ remarcăm limbajul ermetizat,
când imaginile se comprimă până la dispariţia verbului, reducând poemul, rămas parcă fără de cuvinte, la
haiku. În poezia „Rapoartele luminii sau zilele săptămânii după zodiacal chinezesc“, poetul surprinde într-un
limbaj imnic nu atât starea cât mai degrabă drumul
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facerii de la necuvânt la „inima omului“. Şi din nou
tema oglinzii din care „tata scoate… un ochi putred“
iar ziua în care încep mărturisirile este ziua de care
nu-şi mai aduce aminte, „aceea cu care ar fi trebuit
poate să încep!“, ni se destăinuie poetul. Deşi cuvântul, „un ochi cu creier“, nu vrea să iasă, „mai stăruie
în mine“, Petruţ promite că într-o zi va scrie poemul
pe care-l simte cum urcă până într-o zi când ar trebui
să fim pregătiţi. Poemul care dă titlul cărţii, „Gesturi
aproximative sau cărămida de cuvinte“, poemul central al cărţii vine să împlinească promisiunea, cuvântul „ca-ntr-un zid/ de monastire trupul anei înzidită“
dă naştere piramidei de „cuvinte
lăcrimând“ care ară golgota vorbirii răstignită „peste piatra ce
mi-e dragă“ înverzind ochiul orb
cu verbul îngânat azi de gura
anei, cea până ieri „înzidită“.
Biografismul la Petruţ Pârvescu nu este unul arid, poetul transferă locuri, obiective, obiceiuri şi întâmplări din
viaţa sa în poezia maturităţii. El
migrează fără de ştire în noapte,
motivul întoarcerii în sine fiind
chiar graniţa dintre noapte şi zi,
zorile, altfel ar umbla „gol ca
o trestie prin lume“. Cu toate
acestea poezia sa nu este una
onirică ci una a eternei întoarceri spre locurile natale, spre
satul copilăriei din care aduce
în actualitate martorii naşterii,
creşterii dar şi pe cei ai întoarcerii sale: „trec iar prin sat/ şi
după atâta vreme/ amintirile îmi
scot ochii şi mi-aruncă/pe drumul ăsta prăfuit de ţară/ ştiut
după glasul câinilor/ şi mai ales/
după rosturile din gard/ pe unde se strecoară noaptea/ pisici albe“.
O altă temă pe care o atinge cu graţie, este tema
iubirii, în poeme semănate în cuprinsul volumului
cu zgârcenie, dar care vin să confirme acea nuntire
a la Vasile Lovinescu, atunci când iubita „din prea
multă dragoste“ aleargă „până la marginea trupului“
risipindu-se ca-ntr-o icoană şi, împreună, ard „biblioteci de îndoială“ pe „treptele încinse ale memoriei“,
transfigurându-se unul în altul: „EU dinspre tine cea
fără margini/ TU dinspre o altă închipuită lume!“. Tot
în această temă aş include şi superbul poem scris despre mamă, despre mame în general, „starea fiilor de
mame sau mama mea este şi mama voastră“.
De la „periferia memoriei“, de „undeva/ pe valea
vezii la deal“, dintr-ul loc cu o mitologie populară
aparte, Păcala Făgeţelului, unde a „auzit şi văzut timpul“, dintr-un misticism al locurilor şi întâmplărilor,
coboară printre noi poetul – un însingurat în sinele lui
luciferic, ca o adiere abia percepută de semeni să ne
convingă că „suntem doar o poveste frumoasă/ citită
pe ascuns dintr-o carte nescrisă!“.
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Nina CORCINSCHI

V

Nicolae Tzone. Poemul ca transgresiune

Viaţa cealaltă şi moartea cealaltă (Vinea, 2012) de Nicolae Tzone este o carte a transgresiunilor, a depăşirii limitelor. Nimic nu se menţine în registrul moderaţiei: nici stilistica, nici trăirea eului liric, nici temperatura lirismului. Nicolae Tzone e un poet al gesturilor largi, al trăirii plenare, al focurilor stilistice, al imaginilor spectaculoase, create cu o fantezie uluitoare. Figură demiurgică, eul liric e multiplu ipostaziat:
un Hercule cu exuberanta lui Dionisos şi cu strategii de Don
Juan, dar şi cu forţa de invocare a lui Orfeu. Iar tropul care-l
defineşte în aceste ipostaze e hiperbola, creatoare de efecte 3
D, cea care urieşizează spaţiul şi timpul din poezie şi dilată la
maximum trăirea.
În acest volum, ca un Olimp dezlănţuit, figurile care înconjoară poetul sunt iubita, armatele de ingeri, instanţele mitologice, dar şi Dumnezeu. Raportarea la divinitate nu e pioasă, ca
în cazul lui Florin Caragiu, ci îndrăzneaţă şi nonconformistă,
în bună tradiţie avangardistă. Adevarata religie şi supremul
miracol e poezia, în faţa căruia şi Dumnezeu devine vulnerabil. Ceea ce fragilizează condiţia poetului este conştiinta morţii,
înfruntată printr-o viziune suprarealistă: „toata ziua am cusut
un covor zburător cu care după ce o să mor o să pot zbura cât
mai adânc în miezul pământului“ şi învinsă prin iubire: „iubirea mea tu eşti împărăţia mea şi flămând foarte flămând de
viaţă tu eşti viaţa“.
Nicolae Tzone este un fascinant poet al erosului. Virilitatea din poezia lui devine suprem manifest al vitalităţii şi al
forţei de transgresiune a iubirii. Imaginarul erotic e tumultos,
aprinde flăcări pe pântecul, buricul, pletele şi coapsele Şeherezadei lui, frizând preaplinul şi preaadâncul începuturilor:
„în fiecare secundă îi dăruiesc capodopere (…) / şi o port scafandru agil musculos majestos din exaz în extaz / în fiecare
secundă mă scufund de la creştet până la glezne în ea tocmai
ca să nu mor / tocmai ca să nu-mi reteze dintr-o dată cu dinţii neiertătători ori cu rotulele şfichiuitoare grumazul meu cel
atât de frumos arcuit şi cel atât de mult de moarte apropiat şi
de moarte pândit“. Erotismul e trăit halucinant, reuşind, într-o
perpetuă intersectare cu lumea textului, să-şi păstreze naturaleţea şi organicitatea viscerală. Şi nu pentru a brutaliza iubirea într-o excesivă fiziologie, ci pentru a-i lumina componenta
mistică şi naturaleţea neîngrădită.
Poetul priveşte în faţă excesul pentru că doar aşa nelimitele
se deschid în maxima lor forţă de semnificare. Doar epuizând
nuanţele grandorii, perspectiva devine orbitoare şi se luminează într-un mod neobişnuit relaţia între bucurie şi durere,
suferinţă şi extaz, între totul şi nimic. În fiinţa deschisă excesului, se întrezăresc adevărurile ei dramatice, pe care doar transgresarea, despre care ne vorbeşte Bataille, le poate face vizibile. Eul liric se situează în situaţii limită, în condiţia intolerabilă a climaxului trăirii, de unde i se deschid viziunile insolite.
Marile revelaţii se nasc în stări intense, în care viaţa şi moartea devin interşanjabile: „priveşte-mă hai hai priveşte-mă nu
te sfii sunt şi copil şi bărbat sunt şi bărbat şi băiat şi ţin strâns
în gură ţâţele tale şi mi-e foarte sete de moarte / şi mi-e foarte
foame de moarte şi de nemoarte“. Iubirea şi moartea se invocă
reciproc într-o alchimie a devorării celuilalt până la capăt: „…
şi te voi înghiţi iarăşi tu fiind deja în mine şi fiind totuna cu
mine / vorbesc despre contopire de fapt şi nu despre a muşca
şi a înghiţi / vorbesc chiar despre naştere şi nemoarte / vorbesc despre primul ţipăt din prima zi de nou-născut şi despre
primul ţipăt din prima zi de după implacabila moarte“. Extazul
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e de fiecare dată cea de-a doua naştere. Emanuela Ilie, postfaţatoarea volumului, remarcă la Nicolae Tzone erosul violent
ca principiu al liricii sale de tip avangardist. În măsura în care
atinge excesul, pulsiunea erotică deschide în poezia lui Tzone
viziunea morţii strâns legată de voluptatea sfâşietoare. Trăirea debordantă a iubirii atinge fiinţa în profunzimile intimităţii ei, printr-o mişcare de violenţă, cum bine spune Bataille.
În acest sens, poezia lui Nicolae Tzone păşeşte în plin metafizic, conjugând viaţa şi moartea prin trăirea totală, transgresivă a erotismului.
De la un capăt la altul al acestei epopei homerice, se deschide o poezie narcisiacă, scrisă imperial, pe un pergament
aurit, cu o copleşitoare forţă de sugestie. Nimic nu supară în
această egolatrie. Poetul stăpâneşte perfect arta dozării efectelor. În superbia ei, poezia aceasta e mărturia unui eu liric prinţ
şi cerşător în acelaşi timp. Care cere totul, dar e şi capabil de
maximă dăruire. Îşi strigă măreţia, fără a-şi nega fragilitatea.
În faţa iubitei se pierde cu desăvârşire în tandreţe, îşi asumă
o vasalitate sentimentală, demnă însă: „fiecare bărbat care se
respectă are o iubită secretă care-i locuieste în moalele capului / şi care-i naşte fiii şi fiicele în moalele capului / de asta se
şi zice aşa moalele capului pentru că iubita secretă topeşte cu
şoldurile ei calde oasele tari şi rigide ale craniului / oasele care
ne ţin în chinga lor creierul să nu cadă în praf între chiştoace
şi şomoioagele de flegmă care acoperă de la un moment dat
încolo în întregime pământul“.
Poezia şi scrisul pentru Nicolae Tzone sunt acte erotice, trăite la mare intensitate, sunt moarte împlinită în climaxul magmei interioare: „ai văzut vreodată născând un pui de elefant
pe doamna elefant / iubite al meu cetitorule / aşa e totdeauna
versul splendid aşa este întotdeauna naşterea sa / şi mâna mea
care scrie se cabrează ca arcul cel mai curajos şi cel mai rapid
/ şi piciorul se-nfinge în pământ până la genunchi şi-apoi ţâşneşte spre luna de pe cer cu viteza fulgerului / şi inima mea
bate bate bate ca un tun ce aruncă ghiulelele de piatră în zidul
vreunei cetăţi de barbari din veacurile celelalte / şi gulerul alb
al cămăşii mele de mătase roşu se face de admiraţie pentru trupul meu curajos…“. Scrisul ca exultanţă maximă, ca moment
de graţie deplină, nu poate fi decât exuberant, seismic, în tuşe
îngroşate, angajând văzul şi auzul deopotrivă. De altfel, volumul e ilustrat de pictorul Nicolae Makovei, cu izbucniri de
linii şi forme invocând mişcări abisale, în deplină sincronie cu
imagineria versurilor.
Nonconformismul poetului e de fapt la nivel de viziune
poetică. Tzone recuperează creator modalităţi poetice înnoite într-un mod cu totul personal. Aşadar, ideea moderniştilor că poetul e supremul savant, artisul care construieşte lumi,
sau a romanticilor că geniul e neînţeles de muritorii de rând şi
numai postumitatea va furniza lectorul model, sau râvna dintotdeauna a poetului după Frumoasa fără corp sunt axe ideatice şi-n această carte, dar sunt prezente în stilistică suprarealistă şi împrospătate într-un mod inedit, împlicate în asocieri insolite. Dincolo de toate aceste teme, Nicolae Tzone se
impune drept un fascinant poet al iubirii-pasiune, aşa cum o
teoretiza Denis de Rougemont. Exuberanţele lui suprarealiste
au o ancorare foarte sigură în realităţile dintotdeauna ale sufletului însetat de dragoste. De aceea poezia din volumul Viaţa
cealaltă şi moartea cealaltă se citeşte şi ca o lungă epopee a
iubirii. În căutările ei, în senzaţiile ei mistuitoare, în fantasmagoriile şi în umanismul ei de adâncime.
HYPERION
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Viorica MOCANU

Arca, Romanul revoluţiei din decembrie
şi al schimbării la faţă a României

D

„Emoţia şi visul ne luminează şi ne
încălzesc ca torţele noaptea.“ (Dan Perşa)

Dintre prozatorii momentului, Dan Perşa este omul
capabil să dăruiască experienţe de lectură ce te lasă marcat. Pare de domeniul incredibilului testarea limitelor
limbajului şi capacitatea de a hrăni umanitatea cititorilor săi. Ultima sa apariţie editorială (Arca, TipoMoldova, 2012) surprinde prin forţa imaginaţiei şi a spiritului ce aduc la suprafaţă adevăruri despre viaţa lăuntrică
a fiinţei umane. Arca ne propune o lărgire a umanului,
prin apelarea la visare şi la închipuire, ca o salvare din
apocalipsa lumii exterioare, căci „omul trăieşte adevărata sa viaţă în interiorul său.“ Arca este un roman construit vizionar, pe opoziţia dintre lumea umană lăuntrică şi lumea concretă, una simbolizând Paradisul, cealaltă Apocalipsa.
O arcă reprezintă nu numai „un vas de salvare“, ci şi
un recipient sacru. Recipientul sacru conţine cele mai
valoroase obiecte dintr-un templu, reprezentări dedicate
unei zeităţi. Când sanctuarele erau ameninţate cu distrugerea, o arcă şi comorile ei erau transportate într-un
loc sigur. Din această perspectivă, arca lui Dan Perşa
conţine comorile sufletului. Atunci când „apocalipsa“
istoriei le ameninţă cu focul distrugerii şi al degradării morale, ele sunt puse la loc sigur. Vin din conştiinţa
scriitorului şi sunt dăruite conştiinţei omului, a neamului său, scoase la iveală prin forţa imaginaţiei, prin puterea de a visa cu ochii deschişi la o altă lume, una ideală,
pură, o lume a visătorilor.
Arca este un roman fin, care îşi arde forţa în taină,
într-o lume ascunsă, interioară, fantastică, liberă şi luminoasă. Acţiunea pare la vedere, dar de fapt este tăinuită în profunzimile cărţii. Încă de la început te întrebi
în ce timp se desfăşoară evenimentele romanului, deoarece descoperi că, după 37 de pagini în care erai convins că totul se petrece în prima jumătate a secolului
al XIX-lea, „colonelul cercetă de nu sunt microfoane“
şi înţelegi că tocmai ai intrat într-un refugiu atemporal, unde totul este posibil, unde prezentul se amestecă
cu viitorul. Dan Perşa păşeşte astfel, în felul său discret,
către ceea ce poate fi numită „o viziune cosmică“, căci
acţiunea se petrece „pe coclaurile universului“, unde
informaţia se amestecă într-un timp interior, ce nu respectă legile cronologiei.
Firul narativ principal promovează ideea mântuirii
prin visare cu ochii deschişi, o visare conştientă, prin care
oamenii îşi creează o lume ideală. Arca este o carte despre visul de a schimba realitatea în care trăieşti, o călătorie în căutarea unei lumi noi, a împlinirii, un exerciţiu al libertăţii, căci „libertatea nu există între oameni.
Ea nu se află decât în interiorul nostru“. De ce o arcă?
Pentru că „arca este vasul salvării, a salvat omenirea, de
ce nu i-ar salva şi pe români… da, va face voia mărimi-
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lor ţării, dar o va face cum ştie el, nu prin război şi fapte
crude… ci prin reverii şi fantezie“.
Romanul începe cu „Fuga din Scăeni“, locul războiului,
al apocalipsei şi prezintă cele două lumi în care se desfăşoară acţiunea, lumea interioara cu o posibilă „spuză
de flori, noian de levănţică, liliac, iasomie şi bujori“ şi
lumea exterioară, cea lovită de evenimentele istoriei,
plină de „şerpi cu ochi fosforescenţi care vor lua locul
poporului… năpârci… varani… dragoni… şi toţi ceilalţi
monştri ce rămân în urma unei conflagraţii“ şi „cum să
mai simţi miros de violete, pansele şi lalele, ce-şi răspândeau miresmele înainte… doar iz de praf de puşcă trăgeai acum pe nări… un fel de flori de mucegai şi ploşniţe pisate de picioare împuţite“. E atât de uşor să recunoşti în această viziune lumea românească din ultima
sută de ani, dar lumea în general, secolul al XX-lea cu
holocaustul, lagărele de exterminare, Gulagul – deseori
năvălite în visele conului Manolache, ca nişte… amintiri din viitor.
Misiunea colonelului Vărzaru este să găsească o salvare, să aducă o schimbare pentru poporul român. Contextul istoric al romanului ne duce cu gândul la Revoluţia din decembrie. Soluţia este să construiască o arcă.
Ea ni se înfăţişează ca o revoluţie visată. Schimbarea
vine din interior, acesta este mesajul pe care autorul
vrea să îl transmită demnitarilor, pentru care se construieşte arca; colonelul Vărzaru şi-a creionat tinereţea
în oglinda sa spirituală „luă un creion negru… desenă
chiar în livada casei sale, o arcă. Privi în jur. Pe servantă
se afla o oglindă… îşi privi îndelung chipul… cu creionul îşi înnegri sprâncenele stufoase şi mustaţa… un chip
bătrân, cu sprâncene şi mustăţi de tânăr“.
Arca este construită de oameni curaţi la suflet, din
lemn de cireş – simbol al purităţii şi frumuseţii, al iubirii, dar şi al efemerităţii vieţii umane – „mirosul lemnului… din care era construită arca… s-a răspândit asupra
Bucureştiului… adulmecau oamenii în vânt corăbii…
poate oamenii mai vrednici din viitor… vor face din capitala ţării un port… oraş al luminilor şi al sirenelor auzite
din beznă pe timpul nopţii“, aluzie la lumina interioară
şi la schimbarea la care visează autorul pentru ţara sa –
„mirosul de lemn cojit preschimba lumea într-un vis“.
Schimbarea la faţă a României se poate petrece când
oamenii vor redescoperi limbajul primordial, limbaj în
care este adusă vestea mântuirii de către ciobanul Petrache: „atunci colonelul observă că la picioarele ciobanului creşte o grădină de flori plăpânde şi între cele mai
înalte erau margaretele ce priveau cu ochi curioşi, cu
gene lungi, în jur, sfielnic“.
Arca, schimbarea dorită pentru poporul român, este
visul măreţ al spiritelor libere, simbolizat prin oul de vultur pe care dulgherul Petre îl găseşte „în hoinăreala sa
prin lume“ şi pe care îl cloceşte pentru a face din visul
libertăţii propriul său copil – „a ieşit din ou un pui de
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vultur tare stângaci, abia se ţinea pe picioare… îl hrăni
cu greieri, râme şi furnici, la început, dar cu cât vulturul creştea, mânca tot mai mult şi creştea împreună cu
arca“, iată o reţetă pe care o oferă Dan Perşa cititorului,
despre cum să-şi hrănească libertatea care îi va aduce
schimbarea.
Personajele din această povestire „zboară şi ţâşnesc
spre cer“ sau merg pe ape „din nufăr în nufăr“ ducând
cititorul într-o călătorie care îşi are punctul de plecare în
interiorul uman, dar al cărei capăt nu-l zărim încă, finalul romanului lăsându-ne în libertatea visului.
Un roman despre libertate pe care însă poporul român
nu o înţelege, oamenii se agaţă de arca care fusese construită pentru demnitarii care trebuiau să salveze ţara
şi care a pornit încetişor spre Bucureşti şi, deşi repetau
în neştire cuvintele libertăţii, acestea „nu aveau vreun
înţeles pentru ei“.
Deoarece ocurenţele simbolice construiesc romanele lui Dan Perşa, ele sunt cele de interpretat pentru a
găsi adevăratele înţelesuri vehiculate de carte. Convergenţa simbolică e de găsit în aceea că, după constrângerea de-a construi arca, oamenii se eliberează. Petre
zboară în spatele vulturului său. Un triumf al spiritului liber. Petrache se desprinde din rădăcinile ce l-au
imobilizat vremelnic. Nicolae-Anton fuge cu Zelda în
ostrovul construit de Vărzaru, făcând să triumfe iubirea.
Însuşi Vărzaru a lucrat pe două planuri. Pe cel lumesc,
la Apocalipsă, situaţie prezentată mai ales în Vestitorul. Acest colonel, care în Vestitorul era, în opinia lui
O. Soviany, „alter ego al diavolului“, îşi schimbă înfăţişarea. Deşi păstrează unele dintre atributele ce l-au făcut
urât şi lucrează încă pentru „mărimile ţării“, lucrarea sa
va avea un efect secund neaşteptat: „- Bă, nu pentru voi
am făcut revoluţia, le strigă colonelul Vărzaru de jos şi-l
podidi un râs, un râs nervos. (…) Dar nu-i păsa colonelului… ba chiar se bucura, mare va fi uimirea domnilor
când vor vedea că arca lor e plină de mojici care le fac
de sus, de la ferestrele arcei şi cocoţaţi pe punte şi agăţaţi de balustrade… semne cu batistele lor încropite din
obiele“… Efectul neaşteptat este eliberarea „poporului“.
Aşa încât, dacă Vestitorul era romanul anilor de comunism, Arca este romanul revoluţiei din decembrie. Nu un
roman ostentativ, ci utilizând cele mai fine unelte artistice şi uzând de cele ce fac din veci arta adevărată: metafora, simbolul, parabola… Mai mult, Vărzaru va lucra,
în paralel cu munca la construirea arcei (fapt lumesc),
la împlinirea în fericire a feciorului său Nicolae-Anton
(act de dragoste paternă, de dragoste umană). Dar o va
face tot în stilul său, de care nu se poate dezminţi până
în ultimul ceas, în pofida intenţiilor nobile: Zelda va fi
răpită. Ce nu ne spune autorul, este dacă a fost în asentimentul femeii să plece cu Nicolae-Anton în ostrov. Dar
anume nu o spune: uneori, o samavolnicie poate duce la
un final fericit. Zelda probabil îl iubea pe Nicolae-Anton.
Este, de fapt, şi înţelesul poveştii întregi, adică a poveştii Revoluţiei române. O samavolnicie a securităţii ce-a
orchestrat evenimentele, dar ne-a adus libertatea. Şi
poporul iubeşte libertatea. E cu numele ei pe buze, îi
repetă cuvintele, deşi cam în neştire. Au ocupat arca,
dar fără să înţeleagă darul libertăţii. Au ocupat-o fără să
ştie s-o conducă, deloc preocupaţi s-o guverneze. Să-i
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ducă doar, încotro va bate vântul. O libertate greu câştigată, uşor pierdută – dacă te laşi în voia ei.
Este aici o parte din câte ne spune Dan Perşa prin
romanul său. Ce ne comunică? Dacă în faţetele ei istorice
şi politice, lumea noastră este apocaliptică (apocaliptic
are la Dan Perşa sensul de greu locuibil, greu suportabil,
puţin propice existenţei – „apocalipsă perpetuă“, după
cum remarca Nicolae Bârna), partea ei umană, legată de
lăuntrul nostru, unde sălăşluiesc visul, iubirea, nobleţea
sufletească, dă câştig de cauză omului. Printre lagăre
de exterminare, conflagraţii, „revoluţii“, crime împotriva umanităţii – oamenii merg înainte, tocmai pentru
că au lumea lor interioară ce-i salvează de la distrugere.
Romanul Arca nu mai are nimic de a face cu romanele
apocaliptice ale anilor 90. Este, dimpotrivă, ca o ieşire
din „criza apocalipselor“. Este ieşirea la lumină, descoperirea limanului. Descoperirea puterii de regenerare a
omenirii. A şansei ei de a dăinui.
Dacă romanul „Arca“ ar fi fost scris şi publicat în perioada comunistă, critica l-ar fi catalogat drept „roman
esopic“. Publicat însă în 2012, nu se poate spune despre el că este „ultimul roman politic esopic al literaturii române“ (făcând un arc peste timp cu „primul“, considerat a fi cel al Monicăi Lovescu, scris în franceză în
1955 şi publicat pentru prima oară într-o traducere, cea
în limba română, la Humanitas în 2007). E limpede că
în 2012 Dan Perşa nu mai avea nevoie de strategii sibilinice pentru a comunica prin literatură cu cititorii săi,
într-o perioadă în care orice se poate spune pe şleau –
şi chiar se spune, până la abuz. Ceea ce înseamnă că el a
ales această cale cu intenţii bine calculate. Pe de o parte,
impresia mea este că romancierul a vrut să facă o legătură cu literatura şi cu viaţa oamenilor din vremea comunismului, căutând să sugereze că literatura de astăzi şi
existenţa noastră actuală sunt în continuitate cu cele de
atunci. Felul în care arată literatura (altfel spus structurile noastre mentale) şi viaţa noastră are nişte rădăcini în
felul cum a fost nevoită să arate literatura şi viaţa oamenilor în comunism. Marasmul social, minciuna politică, incapacitatea regăsirii de sine a oamenilor, deriva
umanului – toate îşi au sorgintea în acele vremuri, în
acel lagăr al dictaturii comuniste. Pe de altă parte, am
impresia că romanul nu este cu adevărat sibilinic, ci esopicul forţează aici metafore extinse, pentru a fi condus
către parabolă. De altfel, parabola este procedeul predilect al lui Dan Perşa. Îl regăsim cu uşurinţă şi în alte
romane ale sale. Şi totuşi, în „Arca“ pare să fie mai mult
de atât. Strategia sibilinic-metaforică pare urmată pentru că, prin ea, autorul reuşeşte să dea relief conţinutului
uman al omului şi să vorbească despre umanitatea noastră şi despre traumele noastre sufleteşti, ceea ce nu i-ar
fi reuşit într-un roman scris „pe şleau“, ce s-ar fi împotmolit în factice. Văd aşadar în „Arca“ nu doar o impresionantă interogaţie asupra (şi relevare a) existenţei şi a
istoriei noastre recente (dar şi a celor universale, pentru
că visele conului Manolache sunt bântuite de holocaust
şi conflagraţiile secolului XX, care şi-au imprimat în noi
ororile şi ne-au făcut să fim ceea ce suntem astăzi), ci şi
o profundă realizare estetică, a cărei dimensiune este,
pentru cititori, mai degrabă intuibilă decât conştientizabilă deocamdată.
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Singură pe Drumul Mătăsii

„În călătoria mea solitară, care a durat optzeci
de zile, am refăcut Drumul Mătăsii cu gândul că cea
mai veche rută comercială din lume ar putea redeveni
cândva o cale «liberă»“. (Sabina Fati)

C

Când privim harta Chinei ne imaginăm o ţară uriaşă cât
un continent, cu o populaţie imensă (1,3 miliarde de
locuitori), ce a furnizat umanităţii o serie de descoperiri – busola, hârtia/bancnota, tiparul, praful de puşcă
-, apoi China a dat câţiva gânditori de marcă: Lao Zi,
Confucius, Xun Zi, Zhuang Zi, în fine, din cărţile lui
Gavin Menzies (1421 Anul în care China a descoperit
lumea, 2007, House of Guides şi 1434 Anul în care
China a aprins scânteia Renaşterii italiene, 2009,
House of Guides) aflăm lucruri de-a dreptul senzaţionale: din prima carte, că la începutul veacului al XV-lea,
sub împăratul Zhu Di (Fiul Cerului), flota chineză a reuşit performanţa de a cartografia Terra, Beijingul era în
acel moment cel mai mare oraş al lumii şi capitala intelectuală mondială cu bogate biblioteci ce rivalizau cu
acelea din Antichitate: Babilon, Ninive, Atena, Roma,
Alexandria, Pergam. În sfârşit, din a doua carte cunoaştem că sub influenţa chineză a apărut şi s-a dezvoltat
Renaşterea italiană. O altă realizare magnifică a Chinei
a fost construirea Marelui Zid: „Construirea Marelui
Zid a început acum două mii de ani. Are aproape 10.000
de kilometri la vedere şi tot atâţia încă nescoşi la iveală
şi a fost conceput mai mult pentru extinderea şi marcarea teritoriului chinez decât pentru apărarea împotriva
nomazilor. În perioada primului împărat Qin, zidul
ajunsese la 3000 de kilometri şi costase, conform legendei, viaţa unui lucrător pentru fiecare metru construit“
(p. 102). Evident, din această istorie milenară a Chinei
nu au lipsit faptele reprobabile,
bunăo ară ,
în
epoca
lui
Shih-Huang-ti (secolul III î.Hr.),
cărţile au fost incendiate în pieţile
publice. În acest context, se poate
menţiona că mirajul Orientului a
rămas constant în Europa, începând
cu campania lui Alexandru cel
Mare, în fine, după anul 1000 se
constată un exod de negustori şi
misionari franciscani care pornesc
spre China: Marco Polo, Pian del
Carpine, Guillaume Rubrouck,
Iacov din Ancona, Benjamin de
Tudela, în fine, nu trebuie omis
Nicolae Milescu Spătarul care a
efectuat o călătorie în China între
1675 – 1678. Toate aceste gânduri
m-au asaltat la vederea cărţii Sabinei Fati* jurnalistă de excepţie
(Radio Free Europe, revista 22,
România liberă), şi posesoarea unui
curriculum vitae impresionant:
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doctor în istorie, visiting professor la Universitatea din
Bucureşti, autoare de cărţi, singură, sau în colaborare.
În aceste condiţii din palmaresul Sabinei Fati lipsea o
ispravă culturală pe măsură: refacerea Drumului Mătăsii din China până în Europa, călătorie efectuată pe jos,
cu maşina, cu autobuzul, cu trenul, însumând 80 de zile,
15.000 km. şi 2500 de ani de istorie. De-a lungul acestei
călătorii, Sabina Fati a străbătut zece ţări, deşerturi şi
munţi înalţi cu crestele acoperite de zăpadă, în plină
vară, a poposit în sate de munte sau capitale şi oraşe cu
vechi tradiţii, a mâncat, a băut ce i s-a oferit de către
localnici, a vizitat locuri istorice oferind informaţii şi
detalii istorice, a cunoscut oameni mai mult sau mai
puţin binevoitori, cartea fiind dedicată tuturor acelora
care au făcut posibilă această călătorie. O caracteristică
a tuturor acestor ţări – excepţie China, unde, deşi liderul chinez Xi Jinping este milionar în dolari, în perioada
2008 – 2012, aproape 150.000 de oficiali au fost condamnaţi pentru corupţie (p. 98) -, o constituie corupţia
generalizată. Începând lectura, mă tot întrebam ce
resorturi intime au îndemnat-o pe Sabina Fati să se
expună unei asemenea călătorii de-a lungul a zece ţări
asiatice cu diferenţe de climă, alimentaţie, cu oameni
feluriţi care-i puteau furniza surprize neplăcute, lipsită
de un confort elementar. Peste tot, Sabina Fati a observat, a notat, a meditat la cele văzute, realizând în final o
carte care se citeşte cu înfrigurare, iar din Notele ce
însoţesc expunerea, constatăm că autoarea stăpâneşte
o bibliografie bogată, din care oferă citate semnificative.
Nu lipsite de interes sunt consideraţiile politice, analiza
unor evenimente, iar hărţile ce însoţesc fiecare capitol
sau ţară prin care a trecut, în acest itinerar insolit, fotografiile făcute: oameni, monumente, pagode, moschei,
temple completează o expunere
savantă. În fruntea cărţii este aşezată o Introducere utilă în care
Sabina Fati face consideraţii politice
de mare actualitate. Aşadar, acest
Drum al Mătăsii ar urma să plece
din China şi va traversa Asia Centrală ajungând în Europa. Sosind la
Beijing, Sabina Fati este impresionată de imensul furnicar uman,
reconstituie momente din viaţa lui
Mao, întâlnirile cu Hruşciov (1958)
şi cu Nixon şi Kissinger (1972), iar
în 2014, Putin se întâlneşte la Beijing cu Xi Jinping, iniţiator de mari
reforme. Vizitează Piaţa Tienanmen
(Poarta Păcii Cereşti) dominată de
portretele lui Sun Zhong Shan (Sun
Yat-sen, 1866/1925), primul preşedinte al Chinei, care a detronat
dinastia Qing şi Mao Zedong, care-l
îndeamnă pe ultimul împărat Pu Yi
să-şi scrie autobiografia („Prima
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jumătate a vieţii mele“: „O carte cu scop propagantistic, în care împăratul devine modelul educării prin şi
pentru muncă, după o viaţă regretabilă dusă în huzur
şi sub influenţa inamicului imperialist“, p. 58), iar Bertolucci turnase un film. Consideraţiile asupra dezvoltării Chinei impresionează: prin bugetul său militar, China
şi-a înzestrat o armată puternică, dotată cu capacităţi
de luptă moderne, încât descurajează orice atac asupra
ei şi-şi intimidează vecinii. Citatele din Sun Tzu completează concepţia actuală a Chinei. Următoarele opriri
sunt la Xi‘An, Lanzhou, Wuwei, Hami, Turfan, în fine,
Ürümqi capitala Republicii Autonome Uigure Xinjiang.
Pe acest traseu din interiorul Chinei, Sabina Fati constată interesul puterii actuale pentru filozofia lui Confucius, propagată în străinătate prin cele aproximativ
250 de Institute Confucius şi învăţarea limbii chineze.
Chinezii Han sunt cei mai numeroşi, favorizaţi în opţinerea unor slujbe bune, dar în pofida acestor avantaje
se constată că în viitor China va avea probleme demografice mai severe decât în Rusia. Ürümqi este oraşul cel
mai dezvoltat după Beijing şi Shanghai. Dintre regiunile
autonome cea uigură crează mari probleme Beijingului,
încă de la prima încercare de cucerire din 104 î.Hr., când
împăratul Wu-ti a trimis o armată de 60 de mii de soldaţi, din care s-au întors numai zece mii (p. 129). De la
prietenul Abdul, Sabina Fati află următoarele: „China
nu va abandona Xinjiang, nu doar pentru că aici sunt
multe resurse, ci şi pentru că de-aici Beijingul îşi poate
extinde influenţa spre Asia Centrală“ (p. 129). Chinezii
Han, dispuşi să se stabilească în Kashgar, primesc anual
60.000 de yuani (aproximativ 10.000 de dolari) de persoană fără să lucreze, locuinţa fiind gratuită. La Kashgar
se află şi un mare bazar care este vizitat săptămânal de
150.000 de oameni, precum şi una dintre cele mai mari
statui ale lui Mao de aproape 40 de metri. Din Kashgar
următoarea etapă este Kîrgîstan şi Kazahstan, prin pasul
Torugart, situat la 3200 metri înălţime. Se deplasează în
capitala Bişkek, prilej de a face istoricul localităţii
numită un timp Frunze. În Kazahstan colonizarea rusă
a început încă din secolul al XVIII-lea, apoi, Stalin a
folosit acest teritoriu ca loc de deportare a populaţiilor
nesigure în anii celui de-al Doilea Război Mondial, între
aceştia aflându-se şi numeroşi români din Basarabia şi
Bucovina, loc de testare a rachetelor ruseşti. Pentru a
ajunge în Tadjikistan revine în Kîrgîstan şi trece prin Oş
şi Valea Ferganei. Uzbekistanul are drept erou naţional
pe Timur Lenk (1336/1405), un adevărat simbol al
teroarei, a cărui politică este continuată şi astăzi. Printre învinşii lui Timur Lenk s-a numărat şi Baiazid Ilderim (Fulgerul), în bătălia de la Ankara (1402), sultanul
turc este făcut prizonier şi moare în captivitate. Între fiii
lui Baiazid s-a iscat o ceartă în care s-a amestecat şi Mircea cel Bătrân. Vizitează Taşkentul, Samarkandul şi
Buhara, prilej de noi evocări istorice. Turkmenistanul
este „ţara în care oamenii nu plătesc gazul, apa şi alte
utilităţi, iar salariul unui profesor de şcoală generală
este de peste 400 de dolari pe lună… Preţurile foarte mici
pentru energie şi utilităţi fac parte din strategiile autocraţilor, ale aşa-numitelor «petro-state», Arabia Saudită, Brunei, Iran, Irak, Libia, Venezuela, Turkmenistan,
care îşi ţin captivi locuitorii, învăţându-i leneşi, supuşi,
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fără ambiţii prea mari“ (p. 252). La Merv (Marî) Şeherezada şi-ar fi depănat poveştile, iar Omar Khayyam ar
fi ridicat un observator astronomic. Astăzi, se constată
accesul femeilor în politică, economie, administraţie:
„În Turkmenistan, femeile conduc clanurile, se ocupă de
afacerile familiei, ele administrează banii şi tot ele iau
marile decizii“ (p. 259). În institutele de stat sunt angajaţi acei oameni care dovedesc că sunt turkmeni de
patru generaţii, la nivelurile de jos, de numai două generaţii. Ascensiunea se face pe bază de fidelitate, nu de
competenţă. Învăţământul s-a degradat. Deşi este socotită „Coreea de Nord a Asiei Centrale“, turkmenii sunt,
în general, mulţumiţi, pensiile şi salariile au crescut:
„n-aş pleca din Aşgabat nici mort, îmi mărturiseşte un
tânăr om de afaceri pentru care politica nu contează.
Am tot ce-mi trebuie, casă mare, maşină, bani să pot
călători, şi mă simt bine aici. Nouă, ca oameni ai deşertului, nu ne plac schimbările şi întotdeauna ne-am
ascultat conducătorul, han, preşedinte sau ce-o fi“ (p.
262). Iranul (vechea Persie) este un stat cu o istorie fabuloasă, aflat în conflict cu grecii, mai târziu, cu romanii.
În timpul lui Cirus cel Mare (v. Xenofon) existau trei
capitale: Susa, Ecbatana, Persepolis (oraş incendiat de
Alexandru cel Mare), apoi, Darius I a intreprins o incursiune în Dobrogea, în sfârşit, a fost învins de greci la
Marathon (490 î. Hr.), iar Xerxes a fost învins la Salamina (480 î.Hr.), dar nu e mai puţin adevărat că Persia
era locul unde se refugiau grecii indezirabili. Dintre
romani, triumvirul Crassus a fons învins şi ucis de către
parţi în bătălia de la Carrhae, iar împăratul Valerian,
tatăl lui Gallienus, a fost înfrânt la Edessa de către regele
persan Şapur I, murind în captivitate. În fine, Persia a
dat câţiva poeţi de marcă: Firdusi, Omar Khayyam,
Hafez, Saadi. Vizitează Maşhad, Teheran, Tabriz. Se iniţiază în tainele bazarului, în multe privinţe asemănător
agorei greceşti. Lângă Tabriz ar fi existat biblica Grădină
a Edenului. Azerbaidjanul, Georgia („Avem tot timpul
prea multă zarvă, prea mult scandal şi prea multe partide politice… Există aici un apetit nemăsurat pentru
trădări şi pentru despărţiri violente. Şi mai avem şi complexul Stalin, al trădătorului opresor“, p. 338), Turcia
sunt cuprinse de corupţie şi instabilitate. La plecarea
din Tbilisi spre Ankara, Sabina Fati este „tristă că trebuie să plece din acest oraş atât de primitor“ (p. 356). În
Turcia, constată că actualul preşedinte Erdoğan este
apreciat şi contestat violent, în acelaşi timp, iar corupţia atinge un nivel ridicat, Erdoğan fiind asemănat cu
Ceauşescu prin proiecte faraonice: complex ce cuprinde
un palat cu 1000 de camere, dotat cu buncăre care să
reziste la tot felul de arme, o casă de oaspeţi, o grădină
botanică, o moschee în care să încapă 4000 de credincioşi şi o locuinţă pentru familia prezidenţială de 250 de
camere, dorind să revină la tradiţiile musulmane în vestimentaţie, alfabet, calendar, religie. Concluziile şi Epilogul încheie o carte fascinantă, iar din Note aflăm referinţe despre alte cărţi consacrate Asiei Centrale.
*Sabina Fati – Singură pe Drumul Mătăsii.
80 de zile, 15.000 km, 2500 de ani de istorie cu
fotografiile autoarei. Prefaţă de Tania Radu,
Ed. HUMANITAS, 2015
HYPERION
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Autobiografia ca literatură

Titi Damian este un nume mai puţin cunoscut mediilor literare largi. Prozator care s-a descoperit foarte târziu, către şaizeci de ani, a debutat, încurajat de Passionaria Stoicescu, fosta sa colegă la faimoasa Şcoală Pedagogică din Buzău, cu romanul Fagul (2005), frescă a unui sat
din subcurbura Carpaţilor, Muscelu-Cărămăneşti (unde,
de altfel, scriitorul s-a născut), situat undeva, aproape de
Colţi, localitate importantă pentru rezervele sale de chihlimbar, unice în Europa. Au urmat, în 2008, Umbra, iar
în 2011 Norul, acesta din urmă încheind trilogia Muscelenii. În 2013 Muscelenii aveau să cunoască o reeditare integrală, la Editura Editgraph, Buzău, cu o prefaţă de Florentin Popescu.
Titi Damian, devenit eseist şi publicist prolific, îndeosebi în paginile revistei „Helis“, care apare la Slobozia, dar
şi în alte periodice, a mai tipărit volumele Fascinaţia fascinaţiei (eseuri, 2009), Fidelitatea lecturii (cronici literare,
2011, Scriitori din zodia Helis (antologie, 2013), o introducere în literatura pentru copii a Passionariei Stoicescu,
Dialogul vârstelor (2014), un volum de evocări, Tablouri
în oglinda sufletului (2015), încă unul de conici literare,
Interioare de conştiinţă (2015), ca şi o culegere de pamflete, Sens giratoriu (2016).
Când apărea, acum unsprezece ani, Fagul se dovedea o
revelaţie, nu numai pentru că romanul se prezenta ca ieşit
de sub pana viguroasă a unui autor care părea a avea multe
de spus, ci şi pentru că se oprea asupra unei teme importante pentru societatea românească a secolului care tocmai
trecuse, aceea a colectivizării agriculturii şi a momentului
când, aşa cum se spunea în epocă, „socialismul a învins pe
deplin la oraşe şi sate“. Pentru comunişti era, într-adevăr, o
mare victorie, dată fiind recunoscuta rezistenţă la schimbare a mediului rural, exponent, prin excelenţă, a unui
anumit conservatorism, păstrător îndârjit, tenace, al tradiţiei. Cu atât mai mult cu cât această schimbare vizase
un mod de producţie care, într-o existenţă multimilenară,
îşi dovedise, cu limitele lui, dictate mai ales de răbufnirile climatice, eficacitatea. Şi, încă mai mult, era vorba de
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o mentalitate adânc înrădăcinată în conştiinţa oamenilor
care muncesc pământul, aceea a proprietăţii asupra acestuia şi asupra a ceea ce se cheamă, în terminologia marxistă, mijloace de producţie. Aşa, rudimentare, cum erau,
aceste mijloace, prin care se înţelege mai mult decât simplele unelte de arat şi de recoltat ori vitele de povară, fuseseră în stare să asigure o anumită productivitate care, bine
gospodărită, putuse hrăni oamenii şi animalele, putuse asigura, aici, în estul Europei, şi nu numai, maşinăria statală
încă din cele mai vechi timpuri până către cel de-al doilea război mondial.
Fagul este, în mare măsură, povestea colectivizării forţate a satului Muscel. Despre colectivizare s-a mai scris
în literatura română. Nu au fost numai romanele care, în
epocă, proslăveau virtuţile noului sistem, precum cele ale
lui V.Em. Galan (Bărăgan), Ion Lăncrănjan (Cordovanii)
sau Alecu Ivan Ghilia (Cuscrii), nu au fost doar prozele
apărute în colecţii de propagandă în care tema era ţăranul
care se luminează, conform unei rudimentare versiuni a
esteticii omului nou, proprie cinematografului (după concepţia lui D.I Suchianu) cu privire la modul în care viaţa
lui de om muncind cu întreaga lui familie, din greu, pentru a se întreţine şi pentru a mai da şi boierului sau statului, se va schimba total în bine. Dacă Marin Preda scrisese Desfăşurarea, o nuvelă de structură clasică, unde se
situa pe acelaşi diapazon propagandistic, volumul a doilea
al Moromeţilor venea să nuanţeze chestiunea şi să problematizeze, ba chiar să sugereze că nu era ceva în ordine. De
asemenea, cărţile ulterioare ale lui Ion Lăncrănjan, Suferinţa urmaşilor şi Fiul Secetei, puneau acum, în contextul
a ceea ce chiar Preda a numit „obsedantul deceniu“, problema greşelilor care se făcuseră la nivelul politicii şi a aplicării acesteia în România anilor ’50 până în acel 1962, când
cooperativizarea a fost încheiată. Nu este de uitat puternicul roman al lui Augustin Buzura, Feţele tăcerii, cuprinzând, de fapt, interferenţe mult mai complexe, tratând nu
doar colectivizarea, ci şi activitatea rezistenţei anticomuniste din munţi.

ReLecturi

Titi Damian se întoarce către acea
epocă în atmosfera de libertate de după
Decembrie 1989, iar consecinţele asupra
abordării temei în cadrul acestei modificări de paradigmă politică şi culturală
nu sunt, cum se poate deduce, deloc de
neglijat.
Prin anii ’70, Partidul Comunist
Român acceptase ideea că se făcuse o
greşeală în privinţa colectivizării. E de
văzut dacă, de exemplu, romanele de
ultimă orientare ale lui Preda şi Lăncrănjan avuseseră vreo influenţă – de ce
nu!?; cărţile apăreau pe atunci în zeci de
mii de exemplare şi erau citite de toată
lumea, context în care imaginea activistului incult şi grobian ar avea nevoie să
fie amendată pe ici, pe colo (dar unde
este scriitorul care să realizeze un astfel de portret realist şi de mai mare impact estetic, aşa cum
poate numai Preda sau Petru Dumitriu erau capabili?!), astfel încât nu e deloc exclus ca ele să se fi aşezat alături de
discuţiile informale sau oficiale purtate cu o anumită onestitate şi de o analiză mai atentă a consecinţelor, înainte ca
socialismul românesc să o ia razna, manifestându-se ca o
uriaşă paranoia generalizată – sau dacă, pur şi simplu, ele
însele, aceste construcţii epice, cu ideologia lor subsecventă,
nu făceau decât să se aşeze într-o tendinţă de a evalua mai
lucid trecutul. Adevărul este că „Partidul“ nu nega colectivizarea, dimpotrivă, însă aprecia doar că metoda de a o
realiza nu fusese cea mai bună şi că se iscaseră şi suferinţe
umane, dacă nu chiar şi câteva consecinţe economice. Aşa
încât, se renunţase, tacit, la activitatea în colectiv în anumite zone zonele de deal şi de munte, unde modul de producţie nu se pretează la exploatarea în comun a terenurilor, păşunilor, livezilor fâneţelor etc.
Muscelul este un astfel de exemplu de colectivizare forţată într-o zonă în care punerea în comun a mijloacelor de
producţie, chiar pe baze ale economiei de piaţă, nu este
adecvată şi productivă.
*
„Tot ce povestesc aici s-a întâmplat, chiar dacă realitatea
este convertită în ficţiune. Am considerat că acest sat din
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Munţii Buzăului nu trebuie condamnat
la uitare, încercând să recuperez întâmplări, dar mai ales suflete. N-am putut
să mă detaşez de evenimentele dramatice ale anilor ’60, adică de colectivizarea forţată, pentru că memoria afectivă
de adolescent le-a păstrat.“ spune prozatorul într-o „Notă“ ce deschide primul volum.
Fagul este, însă, mult mai mult
decât punerea într-o naraţiune cu virtuţi artistice a acestei împotriviri a sătenilor dintr-o zonă greu accesibilă, unde
drumurile sunt proaste şi ameninţate
de multe ori de viituri, iar muntenii se
deplasează mai mult pe jos, folosind
cărări tăiate prin zone nu o dată periculoase, fie, la fel, din pricina ploilor şi
a alunecărilor de teren, frecvente în aria
frământată a Subcarpaţilor de Curbură, fie din cauza fiarelor sălbatice, fie din cauza înzăpezirilor.
Spunând, la cinci decenii după evenimente, istoria colectivizării din satul său, Titi Damian redă, până la urmă, o
frescă extrem de vie a locurilor în care s-a născut şi a copilărit. O frescă în care se regăsesc, în primul rând, oamenii,
aşa cum sunt grupaţi pe neamuri (clanuri, le-am zice după
ştiinţa etnologică), cu obiceiurile lor, cu lupta zilnică pentru a supravieţui într-o zonă aspră, cu împrejurările care îi
definesc şi cu legendele de la care îşi revendică identitatea..
În centrul istorisirii se află familia lui Ion Mândruţă, tatăl
copilului Florin Mândruţă, acesta din urmă un alter-ego al
naratorului. Mândruţă e un nume ales nu la întâmplare; el
trimite la una dintre trăsăturile de căpetenie ale buzoienilor: mândria. Mândria, deci, care este legată de demnitate,
nu orgoliul şi nici vanitatea. Un personaj cum este egotistul, lăudărosul, emfaticul bunic de la Tântava al naratorului din Orbitorul lui Mircea Cărtărescu ar fi inautentic în
acest spaţiu. Mai exact, nu ar fi tipic. Dincolo de implicaţiile sentimentale ale alegerii, cu bună intuiţie de romancier,
Titi Damian face din persoana lui Ion Mândruţă – zis Ion
Şase, pentru că în adolescenţă stătuse de pază („de şase“,
cum se spune în argou) la o adunare a unui cuib de legionari,
tărăşenie în care fusese atras fără să aibă prea bine habar
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de ce face, însă avea să devină conştient destul de repede
de greşeală, tânărul este o fire realistă, înclinată către a lua
viaţa în piept la modul mai terestru, neîmpărtăşind rătăcirile din capetele înfierbântate ale celor atinşi de microbul Legiunii – un exponent al oamenilor locului. Cu bune
şi cu rele. În Norul, volumul al treilea, autorul nu ezită să
îi descrie burzuluirea fără rost, vecină cu stupizenia, când
îşi vede feciorul, acum om în toată firea, profesor, apărând
acasă cu o şapcă de împrumut pe care şi-o pusese ca să se
apere oarecum de ploaia care ameninţa să cadă. Îşi manifestă violent aversiunea faţă de şepci, ca simbol al activistului comunist, dar nu avusese nimic împotrivă când acelaşi fecior devenise membru al partidului care îl obligase
pe el să intre în cooperativa agricolă de producţie.
În principiu, întâmplările sunt, aşadar, legate de familia
lui Ion Mândruţă, însurat cu Stela, o fată hotărâtă să îl ia
de bărbat împotriva voinţei tatălui ei şi în ciuda temerilor
acestuia că flăcăul, care urma să plece curând pe front, avea
să nu se mai întoarcă. Fata devenită nevastă are o încredere clarvăzătoare că bărbatul ei se va veni înapoi acasă.
Ceea ce se şi întâmplă, iar viaţa lor merge înainte, în ritmurile dictate de anotimpurile, de sărbătorile de peste an,
de muncile în gospodărie, la ţarina apropiată sau departe,
la câmpie, în Bărăganul unde muntenii au loturi primite
după reforma agrară,
Dar regimul politic se schimbă în România imediat după
sfârşitul războiului, aşa că, după instaurarea republicii, o
dată naţionalizarea, comuniştii sunt decişi să aplice politica
sovietică în domeniul agriculturii. Asta face ca în sat să îşi
facă apariţia cei pe care autorul îi numeşte, după cutuma
locului şi după semnul distinctiv al multora dintre ei, o
şapcă muncitorească, leninistă, „Şapcaliii“. Este vorba de
activiştii de partid trimişi pe teren să îi convingă pe oameni
că le va fi mai bine în cooperativele agricole. Sunt la început hotărâţi, persuasivi, tenace, dar devin nerăbdători, pentru că şefii de la raion îi mână din spate pentru a realiza cu
orice preţ obiectivul politic propus. Asta face ca lucrurile
să degenereze, iar munca de convingere din prima etapă să
devină prigoană, silnicie la adresa celor care ezită sau nu
vor să se înscrie. Desigur că un ţăran sărac este lesne dispus
să intre în colectivă, dar unul care are pământ, vite, căruţă,
plug şi ale unelte, gospodărie bine chivernisită găseşte că
o astfel de uniune nu numai că nu îl avantajează, ba chiar
îl nedreptăţeşte, pauperizându-l de-a binelea.
Iată cum înfăţişează lucrurile, succint şi fără întorsături,
Ion Mândruţă, personajul principal din Fagul, în cadrul
unei şedinţe „de lămurire“ organizată cu sătenii: „Adică,
să vină la mine, Ion Şase, şeful de echipă, să mă scoale să
mă duc la muncă de dimineaţă? Să împart eu, Ion Şase, pe
rând, la câmp, munca mea cu a puturosului de Petre Cârlig? Eu să vin în colectiv cu cinci hectare şi Radu lui Cârlig cu zece ari – că atât mai are, restul le-a vândut pe băutură – să lucrăm împreună pământul meu şi să împărţim
în două roadele ce ni s-ar fi cuvenit de pe pământul meu?
Să vin eu, Ion Şase, cu căciula în mână, pe lângă garduri:
«Dă-mi, brigadiere, o căruţă să-mi aduc lemne din pădure!»
Eu trebuie să plătesc apoi căruţa asta de lemne din pădurea mea? Să plătesc apoi transportul? Adică, eu am muncit până acum, am un hectar de livadă de pruni. Să împart
recolta de la toamnă cu toţi şi eu să iau ce mai apuc sau cât
mi se repartizează? Ş-apoi copiilor pe care i-am de crescut, ce le las moştenire? Dacă nu-i pot da la şcoală, îi fac
colectivişti? Îi fac slugă la voi? Adică, voi vreţi aşa: Ce-i al
tău, e şi al nostru, dar, dacă-i al nostru, nu mai e şi al tău!
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Uite, aşa trece pământul meu în numele tuturor, adică al
nimănui. Voi nu ştiţi că ochiul stăpânului îngraşă vita? Îi
daţi zor cu colectivul. Faceţi-l unde vreţi, în câmp, nu aici;
nu vedeţi că aici nu se poate? Noi avem aici legile noastre,
ale cerului şi ale pământului“.
„Şapcaliii“, dar şi întregul aparat de stat, cu miliţianul
şi cu cadrele care lucrează în diferite sectoare, de la învăţământ şi administraţia publică la cele din spitale, nu se
dau în lături de la nici o samavolnicie pentru a-i obliga pe
cei rezistenţi să îşi treacă avutul în colectiv. Copiii nu sunt
primiţi la şcoală, bolnavii nu sunt trataţi în spitale, examenele nu sunt recunoscute, diverse alte drepturi nu sunt
acordate fără dovada aderării la linia partidului. Se petrec
şi acte mai dure. Când insistenţele, tertipurile, ameninţările şi alte modalităţi de constrângere nu mai sunt de ajuns,
intervin bătăile şi torturile. Titi Damian nu exploatează prezumtiva cheie senzaţionalistă a unor astfel de momente,
nu le amplifică stilistic la cote paroxistice, le redă cu o anumită economie de mijloace, dar nu mai puţin percutantă,
iar oroarea lor se arată cu atât mai nudă şi mai înspăimântătoare. Mai ales că adesea intervine opinia lui Ion Mândruţă, jucând, cum am văzut, rolul unui fel de raisonneur
în configuraţia romanului. Cu spiritul său realist, acesta
pune constant utopia colectivizării în balanţa bunului simţ,
exprimând, în forme nesofisticate, idei deplin valabile asupra drepturilor omului şi asupra felului în care cetăţeanul
trebuie respectat. Mândria buzoiană şi simbolul ei onomastic încarnat de munteanul harnic, un pater familias aprig
atunci când e cazul şi grijuliu cu ai lui, nu numai pentru a
le asigura traiul şi, pe cât se poate, învăţătura de carte, ci şi
pentru a le da o educaţie sănătoasă, se vădesc în consideraţiile exprimate de limpede, cu fereală faţă de alţii, pentru că în sat se ivesc şi cozile de topor, fără ocolişuri faţă
de ai săi, în bună tradiţie rurală, în care buna formare este
de secole responsabilitatea părinţilor.
Titi Damian alege să reconstituie atmosfera anilor din
perioada aceasta a colectivizării proiectând-o pe o descriere
fidelă – de un realism ce pare a-şi avea originea în marea
proză a modernităţii noastre –, a satului Muscel, cu locuitorii şi cu împrejurimile. Numele locurilor survin adesea în repetiţii menite nu numai să confere ritm scriiturii,
cum se întâmplă, de pildă, în pasajele cu care încep capitolele din O zi mai lungă decât veacul, de Cinghiz Aitmatov,
ci pentru a sublinia perenitatea, veşnicia în care se desfăşoară felia de existenţă a satului căţărat pe dealurile Buzăului. Din timp în timp, în diverse momente ale naraţiunii,
survine un tur de orizont al împrejurimilor satului: Vârful Goţilor, Vârful Goşii, Vârful Vătraiului, Vârful Ceciliei.
Vârful Boşoveiului, Podul Samarului, Crucea Ciumaţilor…
*
Peste toate, simbolic, tronează un fag bătrân, situat pe
o înălţime de unde domină satul, veghindu-i ritmurile şi
asigurându-i stabilitatea. Copacul, impresionant ca dimensiuni, se află pe pământul familiei Mândruţă, dar el aparţine,
într-un fel care se clarifică treptat, pe parcursul romanului,
satului, ca obşte. Dar şi satul îi aparţine lui: „Priveam din
capul prispei spre Fag“ – se destăinuie parsonajul-narator
– „şi-l vedeam acolo, neclintit, uriaş, cu trunchiul gros,
drept, cu braţele noduroase, îndreptate spre cer, cu coroana
stufoasă, arămie. De departe, din Pădurea Samarului, porneau vârtejuri umflate de vânt, se izbeau de Vârful Goţilor
şi de Vârful Vătraiului, apoi, furioase, se năpusteau asupra
lui. Câte o pală tăioasă îl izbea nemiloasă, lăsându-se parcă
înghiţită de el. Mai întâi cu un vuiet, apoi ca un vaiet, în
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sfârşit, ieşea obosită, înfrântă şi ţâşnea, odihnită pentru o
clipă, apoi şi mai furioasă, pogorându-se în vălătuci peste
sat. Lângă el, Crucea Mare a Ciumaţilor, aplecată acum în
teica ei, părea că i se închină. Drumul dinspre Samaru îl
ocolea cât putea, împingându-se în coasta dealului, din ce în
ce mai îngust, printre pietre şi rădăcini, apoi se furişa spre
sat şi, ajuns în centrul satului, dădea în Drumu’ ăl Mare, ce
se despletea în zeci de braţe şi poteci, fiecare apucând pe
la uliţele muscelenilor, ca apoi să se oprească şi să se odihnească în porţile şi în curţile acestora. Fagul cel Mare străjuia depărtările. Fagul cel Mare stăpânea Pădurea Samarului, ocrotind-o, ca un părinte ce-i era. Fagul cel Mare stăpânea munţii, dealurile, satul şi oamenii.“
În debutul romanului se petrec mai multe evenimente
care pregătesc tăierea fagului de către Ion Mândruţă. Cei
care se vor gândi la celebrul episod al tăierii salcâmului din
Moromeţii probabil că sunt îndreptăţiţi să o facă. La Titi
Damian, în viaţa particulară profesor de română, aşadar,
bun cunoscător al romanului lui Marin Preda pe care l-a
descifrat pentru generaţii de elevi, lucrurile se petrec, de
fapt, invers. Copacul nu mai este doborât. Bătrânul Mândruţă, tatăl lui Ion, înainte de a părăsi această lume, lăsase
cu limbă de moarte ca fagul să nu fie tăiat. Deşi la ţară astfel
de dorinţe sunt de regulă respectate, pentru că au valoare
testamentară, de data aceasta, excedat de presiunile activiştilor care vor să ia totul la colectiv, temându-se că îi vor
tăia ei fagul o dată ce se vor vedea în posesia pădurii, urmaşul fostului stăpân al pământului şi al falnicului arbore ar
vrea să nu se supună. Cu inima grea, după multe ezitări,
după mici gesturi ca nişte substitute de ritualuri menite
parcă să îi dea curaj, se încumetă să urce pe coasta unde
străjuieşte arborele. Dar, cum lucrul acesta se întâmplă
tocmai în ziua de Sfântul Andrei – să nu se uite că Sfântul
Andrei este apostolul socotit creştinătorul dacilor! – tocmai când se pregătea să înfigă toporul în trunchiul arborelui, preotul urcă spre fag, în fruntea alaiului de enoriaşi
din sat, pentru a săvârşi aici, conform unei tradiţii vechi,
slujba acestui praznic.
La insistenţele preotului Chivu, Mândruţă se reculege
şi renunţă să mai taie copacul, mai ales că şi preotul, şi toţi
sătenii, care se simt cumva sub protecţia lui, cunosc bine
legământul tăierii arborelui: numai după şase generaţii şi
numai după ce din rădăcina lui a crescut suficient de mult
un arbore tânăr, care să-i ia locul. Este în acest episod o trimitere la mentalitatea şi la practicile românilor din zonă,
împletind credinţe arhaice, imemoriale, cu elemente ale
creştinismului.
Fagul este, în roman, un fel de copac druidic, învestit,
aşadar, nu numai cu sensul de marcă a satului şi a durabilităţii lui, ci şi cu atribute care ating sacrul. Aici se adună
oamenii să se sfătuiască, aici copiii organizează întreceri,
sub el vin pentru prima oară perechile de viitori căsătoriţi
şi fac dragoste pe iarbă, adăpostiţi numai de umbra lui şi
de acordul tacit, discret, respectuos, s-ar putea spune, al
locuitorilor care nu se apropie cât timp are loc acest ritual
al întemeierii şi al fertilităţii, cei doi plecând, în văzul întregului sat, ca soţ şi soţie, recunoscuţi înainte de căsătoria
oficială, la primărie şi la biserică. Şi tot la fag se oficiază
slujba, o dată pe an, sătenii urcând cu mic, cu mare, pentru a releva cealaltă dimensiune a lui, cea asumată de creştinismul lor impregnat de elemente arhaice, o trăsătură
nu numai a zonei, dar a întregii ortodoxii româneşti. Iată
cum se înfăţişează adunarea enoriaşilor pentru oficierea
liturghiei: „Râuri de oameni urcau cu greu, sprijinindu-se
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de rădăcini, de pietre, de cioturi, îşi dădeau mâna, se ajutau, iar când ajungeau sub Fag, îşi luau locul, într-o rânduială ştiută de generaţii, după neamuri: lângă preot – neamul Boereştilor, aproape de ei – neamul Cârciegilor şi al
Măndruţilor, spre Pădurea Samarului – neamul Mărculeştilor, mai într-o parte era neamul Migiilor şi al Măţăranilor,
iar în spate, aproape de potecă, neamul Mărculeştilor, al
Chiosacilor şi al Camborenilor, toţi cu femeile şi cu copiii
lor. Stăpânului Fagului i se cuvenea locul cel mai apropiat,
între copac şi preot…“
Acelaşi fag e şi locul unde, în noaptea de Sfântul Andrei,
se adună lupii care bântuie munţii şi pădurile din împrejurimi, într-un fel de iniţiere desprinsă din poveştile fantastice. Descrierea unui asemenea moment are o încărcătură
grea, sinistră, dar parcă făcând parte din ordinea naturală
a firii, purtând, subiacent, şi ideea unei continuităţi de la
începuturile lumii. Urletul şefului haitei celei mai numeroase şi mai puternice, stârnindu-le şi pe celelalte să se
strângă lângă trunchiul uriaş „părea o chemare prelungă,
unduitoare, când plângăreaţă şi scheunătoare, când agresivă şi ameninţătoare, pe tonuri grave, coborâte sau înalte,
de parcă ar fi vrut să atragă spre el cerul şi pământul. Când
ridica glasul, parcă îl şi vedeam că-şi înălţa botul deschis,
cu limba roşie şi colţii rânjiţi, spre luna dinspre crengi,
sprijinit pe coadă şi pe labele din spate, iar cu cele din faţă
susţinându-şi trupul încordat de efortul urletului. Ii răspundeau alte glasuri mai groase sau mai subţiri, mai plăpânde şi mai puternice, din apropiere sau din depărtare,
din vârfurile munţilor dimprejur, părând că ţin satul prizonier. Un alt urlet ciudat îi răspundea pe un ton agresiv
din Pădurea Samarului, care parcă îi irita, făcându-i pe
toţi să izbucnească într-un uriaş schelălăit plângător. Era
Lupoaica cea Bătrână, care-şi aducea cu precauţie ultimii
pui să-i cunoască şi apoi să-i recunoască haiticul. Îi răspundeau acum cei din Vârful Boşoveiului, urlau apoi mai
răguşit, de departe, cei din Vârful Goşii, care aşteptau răbdători să le răspundă lupii din Vârful Vătraiului. Ieşiseră pe
vârfurile munţilor şi goneau în rând, unul după altul, spre
Fagul cel Mare, la chemarea Lupului celui Bătrân.“
Poate că e prea apăsat subliniată în roman importanţa
arborelui, scris mereu cu majusculă, dar, în acelaşi timp,
trebuie recunoscut că în acest motiv rezidă una dintre reuşitele cărţii, operând în plan simbolic o acumulare de semnificaţii cu sigură valoare literară.
*
Deznodământul este cel la care ne aşteptăm, pentru că
nu poate fi eludată realitatea istorică: satul se colectivizează.
Este o înfrângere. Iar fraza de început şi de sfârşit a romanului sună chiar aşa: „Viaţa este o imperceptibilă, imprevizibilă şi inevitabilă înfrângere“. Îmi dau seama că autorul a mizat mult pe impactul ei, pe turnura apodictică. Pe
de altă parte, îmi sună cumva cunoscută o asemenea sentenţă şi nu îmi dau seama dacă e inspirată din Hemingway
sau din vreun alt autor, în fine, nici nu contează cine ştie ce,
atât doar că, formulată în acest fel, conţinând şi cuvântul
„imprevizibil“, ea îşi anulează tocmai efectul avut în calcul.
Cu alte cuvinte, înfrângerea nu mai are cum să fie şi imprevizibilă, de vreme ce se ştie că e inevitabilă.
Probabil că, deja, cititorul acestor rânduri şi-a dat seama,
nu numai din invocarea acestei fraze, că avem de-a face
cu un roman cu teză. Cu mai multe teze: este vorba de o
pledoarie perenitatea tradiţiei, apoi de un veritabil omagiu adus familiei şi satului românesc trăitor după formule
ancestrale, de asemenea, de exprimarea unui crez de dată
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recentă, anticomunist, anticolectivist şi, nu în ultimul rând
– ba, poate, în primul rând –, de o monografie sui-generis
a familiei autorului şi a satului natal. De aici şi abundenţa
de date despre modul în care se trăieşte în sat, despre viaţa
cotidiană şi sărbătorile de peste an, de aici aglomerarea de
personaje şi de nume, e multe ori doar pomenite (dar, pe
de altă parte, ce bogăţie onomastică!) în fond, nejustificată
de economia unui roman scris după canoane, dar necesară
atunci când este nevoie de o fixare de tip monografic, ca
şi puzderia de expresii utilizate în zonă, de la paremiolgie
la cele de toată ziua, de aici insistenţa cu care apare lexicul specific Buzăului, perfect inteligibil, altminteri, fără a fi
nevoie de explicaţii la subsolul paginii. Cu asemenea premise, cartea ar fi putut eşua lesne, dar forţa prozatorului
atenuează mult din ceea ce ar fi putut deveni o naraţiune
prea supusă unor imperative de ordin ideologic, de astă dată
de sens opus celor care au generat literatura aservită intereselor partidului comunist a anilor de după luarea puterii de către acesta. Fagul e, prin urmare, şi o monografie a
satului buzoian de sub munte, însă arta cu care pe foarte
multe pagini Titi Damian îşi creionează mediul, îşi stabileşte cadrul şi, mai cu seamă, descrierile sale minuţioase,
amintind pe alocuri de pasaje din Gogol şi din realiştii ruşi
se impune, iar aceasta pentru că el este, înainte de toate, un
prozator de forţă, dotat cu un simţ remarcabil al realului
şi al detaliului, arătând că, în ciuda multor imperfecţiuni,
stăpâneşte bine ritmurile ample ale prozei de tip romanesc.
*
Umbra, cea de-a doua parte a trilogiei Muscelenii e, ca să
spun aşa, Bildungsroman-ul lui Florin Mândruţă. Peripeţiile
drumului către Buzău, pentru examenul la Şcoala Pedagogică (Petagogica, în limbajul locului), examenul propriu-zis,
anii de liceu, cu câteva plonjee în mici întâmplări, colegi şi
profesori menţionaţi ca în textul unor memorii cu iz sentimental, stagiul militar la un regiment din Oradea, alt examen, la Institutul Pedagogic, de data aceasta, apoi trecerea la Universitatea din Bucureşti, câte ceva despre începuturile muncii la catedră, inspecţii, comisii de examen,
flirturi, iubiri trecătoare şi aşa mai departe. Materia epică
este mai săracă în acest volum. Dacă în Fagul viaţa însăşi,
cu pericolele specifice zonei şi timpului, oferea întâmplări
tensionate – înfruntările mai surde sau mai dure cu activiştii (Şapcaliii), o întrecere între copiii care pun boii să
se lupte între ei, un episod în care Ion Mândruţă este atacat de o vulpe turbată, ocazie cu care se constată că în sat
intrase deja turbarea (o punere în abis legată de nebunia
colectivizării), metodele drastice prin care se elimină cumplita ameninţare, bătăile între flăcăi la horă din cauza fetelor, un şarpe cuibărit într-o pală de fân care cât pe ce să îi
pună viaţa în primejdie lui Florin, legenda despre anul de
demult când ciuma făcuse ravagii în sat, un episod al psihozei declanşate în grupul activiştilor hiperdevotaţi legate
de aşa-zisa distrugere de către un copil a unor afişe de propagandă şi alte câteva –, aici vremurile sunt mai calme, iar
epicul se cam cere inventat.
Cum trecerea prin respectivele medii enumerate mai
înainte nu oferă aceleaşi palpitaţii, atunci, autorul este
nevoit, pentru a pigmenta scriitura şi a-i da atractivitate,
să conceapă o poveste de dragoste trăită timp de mai mulţi
ani pe muchea ambiguităţii. La un concurs de coruri între
licee, tânărul brusc emancipat din copilul de la ţară ignorant în toate cele, mai puţin în materiile de studiu, între
care geometria plană, într-un licean fâşneţ, cu un solid
bagaj de cunoştinţe specific unuia care a crescut la oraş,
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între cărţi, cu cinematograful la două străzi distanţă, întâlneşte o fată de care se îndrăgosteşte brusc şi iremediabil.
Sentimentul pare reciproc. Dar, ba o pierde pe tânăra misterioasă, cu ochi migdalaţi şi trăsături uşor mongolice, ba
aceasta reapare când şi unde eroul se aşteaptă mai puţin.
„Umbra“ este ea, această fată, care se prefigurează ca o
himeră în faţa ochilor neînstare să-i pătrundă secretul. Se
întâlnesc într-o vacanţă la mare, tot datorită hazardului,
fac dragoste ca în transă, apoi se despart din nou şi, mulţi
ani după aceea, într-o sală de examen unde este supraveghetor, profesorul Florin Mândruţă remarcă o fată care
are mult din trăsăturile lui, ca şi din trăsăturile acelei fete,
Tonia sau Sonia. Ei bine, da, e copilul lui, dar află aceasta
după încă nişte ani, când din nou întâmplarea face să o
întâlnească pe mamă pe scările Facultăţii de Filologie de la
Bucureşti. Nu este, de fapt, fata de care se îndrăgostise la
început, este sora ei geamănă. Tonia murise la scurt timp
după aceea, într-un accident, iar Sonia i se substituise în
povestea de dragoste de care ştia foarte bine şi pe care o
urmează printr-un mecanism chipurile, propriu gemenilor, înamorându-se cu aceeaşi intensitate şi păstrând acelaşi mister în jurul identităţii ei şi a locului unde ar fi putut
fi găsită. Final fericit de istorie narată cu multe echivocuri,
cu efecte de roman de senzaţie: neînsurat încă, pentru că
toţi anii tânjise fără leac după cea pe care o simţea a-i fi
pereche pentru totdeauna, Florin Mândruţă intră, în cele
din urmă, pe poarta casei părinţilor de la Muscel însoţit de
cele două: proaspăta soţie şi fiica deja adolescentă. În felul
acesta punând capăt suspinelor zadarnice ale altor femei
şi fete de prin vecini sau de pe la oraş, care îl vânează ca
pe orice burlac în care văd o partidă.
Ca să fie tacâmul complet, toată lunga destăinuire a
acestui romanţ – nu lipsit de pasaje străbătute de multă
gingăşie şi, pe alocuri, doar pe alocuri, bine condus literar
– are loc într-un compartiment de tren (trenul fiind unul
dintre toposurile literaturii moderne, cum se ştie), mai
întâi în faţa unui fost coleg întâlnit, cum altfel, decât din
întâmplare, şi, mai apoi, pe măsură ce povestea este depănată cu multe amănunte îndeobşte socotite foarte personale şi foarte delicate, în faţa grupului de călători care
creşte pe nesimţite pe parcursul drumului, aşa încât cititorul se întreabă de unde au mai apărut unii şi alţii şi cum
de se amestecă în vorbă. E, aici, o convenţie narativă care
şi-a arătat virtuţile de-a lungul unei întregi istorii a literaturii europene, dar care de această dată mi se pare numai
pe jumătate convingătoare.
Deşi romanul este scris de aceeaşi mână, parcă nu mai
este la fel. Dar stilul lui Titi Damian se manifestă nu de
puţine ori, totuşi. Ca, de exemplu, într-un episod în care,
pe când se întorc de la examenul de la Buzău, mama lui este
pe cale să alunece, traversând o costă de deal surpată de
viituri, în drumul spre casă, în râul care se învolbura dedesubt: „În scurt timp, ajunseră deasupra vâltorii, păşind cu
mare băgare de seamă pe poteca, devenită şi mai îngustă,
acum spălată de ploi. În jos, prăpastia, cu gârla umflată din
mal în mal; în sus, malul rupt de ploi, pe care, din loc în loc,
îşi mai agăţase cu greutate rădăcinile câte un mesteacăn
firav. Femeia se uită la copilul trecut dintr-o săritură dincolo, apoi în jos, spre apă. Măsură cu privirea malul, făcu
un pas să pună talpa piciorului pe un bolovan din partea
cealaltă. Cu o mână se ţinu de rădăcina mesteacănului, dar
piciorul, o dată pus dincolo, începu să-i alunece împreună
cu bolovanul care se slăbise sub greutatea ei. Talpa celuilalt picior îi alunecă deja şi rămase aproape spânzurată
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deasupra hăului, agăţându-se doar cu o mână de copăcelul care se îndoi şi el, cedând greutăţii ei, puţin câte puţin,
ţinându-se doar într-o rădăcină.“
Stilul acesta robust şi mlădios totodată, tumultuos,
este înzestrat cu o minuţie şi o plinătate a descrierilor ce
tuşează certe înălţimi de plasticitate. Iată-l pe Florin, narator implicat, redând înaintarea trenului pentru companionii ascultându-l cu luare-aminte, ca alţii, mai demult,
la Hanul Ancuţei: „Parcă văd locomotiva spărgând aerul
cu pufăituri zgomotoase, înotând într-o căldură de sfârşit de august. Trenul lăsa în urma lui vălătuci de aer fierbinte şi de aburi amestecaţi cu lungile fluierături. Înaintarea sa greoaie răspândea spre apus şi spre răsărit pale
de vânt care culcau lanurile de grâu, părând că fac plecăciuni, lăsându-se umilite. Tot cuprinsul ar fi vrut să scape
de răsuflarea şi de strănutul fierbinte al locomotivei care
parcă intenţiona să-l pârjolească. În urma trenului, câmpia devenea la fel de calmă şi de întinsă, pierzându-şi contururile, topindu-se în liniştea nesfârşită. Din loc în loc,
grâul ardea în vălvătăi de maci grupaţi în hore nesfârşite,
când mai aproape sau mai departe de calea ferată, cu trupurile lor fragile care se încăpăţânau să se menţină deasupra spicelor, într-un dans nupţial graţios. […] O pală timidă
de vânt aducea din depărtare spre câmpie câte o umbră de
răcoare, se odihnea într-un pâlc de salcâmi rătăciţi, solitari, apoi cobora în arbuştii uitaţi pe margine, la rădăcinile
cărora păstrau miros de pelin uscat răspândit de o discretă
pulbere aurie…“
În acest context, capitolul dinspre final ce redă boala
mamei, acum ajunse la o oarecare vârstă, şi umbletul pe la
doctori şi prin spitale pentru a-i găsi vindecarea, se arată
neinspirat în scriitură, prin cantonarea în sentimentalisme
de album de familie. Recurgând la notaţiile ca de jurnal,
infuzate de expresii din registrul de toată ziua, derizoriu, în
ciuda pietăţii filiale evidente sau probabil tocmai de aceea,
literatura rămâne departe. Sinceritatea nu mai este suficientă. Vibraţia din primul volum şi din paginile cele mai bune
ale celui de-al doilea nu atinge deloc această parte a cărţii.
*
Cel de-al treilea roman, Norul, se ocupă de viaţa în comunismul românesc a familiei Mândruţă. A celor rămaşi la
ţară şi a celor care şi-au făcut rosturi la oraş. O bună parte
din materia cărţii o constituie iniţierea nepoţilor, de către
Ion Mândruţă, devenit între timp paznic la C.A.P. (Cooperativa Agricolă de Producţie), în tainele satului şi în adevărurile ancestrale pe care acesta le tezaurizează. Împrejurimile, locurile unde au avut pământuri, livadă, fâşia de
pădure, pe care el încă le socoteşte ale lui, ale neamului în
a cărui perpetuare el este o verigă, le sunt arătate acestora
într-o plimbare lungă, plină de date fastuos detaliate despre ceea ce le aparţine, este şi un fel de compendiu legat de
tot ce e caracteristic zonei. Tonul nefericit din ultima parte
a Umbrei mai scoate capul din când în când, dar lucrurile
se aranjează mai bine la nivel literar.
Evident că titlul are şi la această a treia carte o noimă
simbolică. Pretextul este o ploaie care se abate peste sat,
descrisă în ştiutele note percutante, de data aceasta mai
scurt: „Doar câteva minute s-a abătut norul ăla urât, care
de dimineaţă tot aştepta să se prăvălească peste sat dinspre
Vârful Vătraiului. S-a întunecat dintr-o dată toată preajma,
norul a lovit, s-a dus mai departe peste Goşa, peste Vârful Juncului, coborând năprasnic spre apa Buzăului, apoi
spre câmpie…“. Cum evenimentele din roman converg către
momentul 1989, trebuie să vedem că, aşa cum trece acest
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nor năprasnic, zlobozindu-şi puhoaiele asupra satului, aşa
trece şi comunismul, cu ale lui, lăsând aşezarea să se întoarcă
la rosturile ei ştiute dintotdeauna. Dar se va mai întoarce?
La drept vorbind, Ion Mândruţă nu este de acord cu
partidul comunist şi cu linia lui economică, dar nici capitalismul nu-l încântase. Într-un pasaj din primul volum, la
şedinţa de lămurire de la şcoală, spusese răspicat: „Eu am
văzut în Rusia oameni colectivizaţi din anii ’30 şi o duceau
ca vai de mama lor […]. Şi partidele dinaintea voastră au
venit, au promis, până ne-au sărăcit. N-a venit aici un escroc
de pe Valea Sibiciului, şi a construit o Bancă, de i-a sărăcit
pe bieţii oameni? S-au înglodat în datorii pe zeci de ani.
Unii şi-au dat şi vita din curte să scape de datorii. Noroc
cu conversiunea.“ (Las la o parte faptul că această „conversiune“ căreia îi este îndatorat Mândruţă nu este nimic altceva decât stabilizarea monetară efectuată de comunişti
în 1947 cu scopul de a da o lovitură decisivă industriaşilor
şi marilor proprietari de moşii din România, ceea ce le-a
reuşit perfect.)
Ce vrea el, ce vor ţăranii, în fond? Ar dori ca lucrurile
să nu se schimbe. Vor o economie autonomă a gospodăriei
ţărăneşti, aşa cum ea a funcţionat de secole. Comentând
tabloul stricăciunilor făcute de modul de producţie socialist, care îşi epuizase deja resursele în deceniul al nouălea –
altminteri progresele făcute în sat sunt enumerate în amănunt: drumuri mai bune, poduri, şcoală, dispensar, magazin
şi încă altele –, acelaşi raisonneur Ion Mândruţă exprimă
limpede această dorinţă: „Pământul trebuie să fie al meu,
vita trebuie să fie a mea, să pot să-mi desfac singur produsul,
adică ce-mi prisoseşte. Nu vezi ce jaf este acum pe câmp?
Toată lumea se face că munceşte. Dacă nu munceşti, n-ai
producţie, dacă n-ai producţie, nu te poate plăti nimeni.
Uite aşa o ţară întreagă se tot învârteşte în jurul cozii. Ia
dă-i omului pământul lui, să şi-l planifice el, să vezi bogăţie; în doi ani s-ar cunoaşte, chiar dacă-n ţară este secetă.
Ce, crezi că eu nu ştiu? […] Ăştia o să moară de foame, şi
cu ei, noi toţi! Nu vezi că-s numai proşti peste tot? Nu vezi
că sunt numai linguşitori peste tot? Aşa se nasc lichelele
şi apucă să ne conducă. Uită-te la ei cum se ţin ciorchine,
cum se laudă şi se mint unul pe altul, de jos şi până sus, la
Ăla Micu? Parcă el nu ştie ce-i în ţară? Ştie, dar nu mai are
ce face, că el i-a învăţat să spună numai ce-i place lui şi Ei.“
„Ăla Micu“ şi „Ea“ sunt Nicolae Ceauşescu şi Elena Ceauşescu, conducătorii absoluţi ai României în acei ani. Sunt
ani pe care memoria prodigioasă a lui Titi Damian, remarcabilă pe toată întinderea acestui fluviu de proză care este
trilogia Muscelenii, îi restituie cu o fidelitate ce face din
carte un document despre felul în care s-a trăit, la oraş şi
la sat, în perioada anilor ’80. Penuria de alimente din magazine, raţionalizarea, cozile, dificultatea de a procura laptele
pentru copii, lipsa medicamentelor importante, modul în
care trocul înlocuise adevărata economie funcţională, felul
în care oamenii erau nevoiţi să se descurce pentru a face
faţă nevoilor zilnice, planurilor absurde şi contraproductive impuse de partidul comunist în uzine şi în agricultură,
viaţa în cancelariile unde activează profesorul Titi Damian,
alias Florin Mândruţă, micile intrigi, şicanele unora dintre inspectorii din învăţământ, dezumanizarea, laşitatea,
teama de represiune, de urechile care ascultă, de cei care
se dedau la denunţuri, dar şi, ca reacţie, momentele de solidaritate, de afirmare a umanităţii din cei năpăstuiţi, concediile, excursiile în ţările socialiste – Republica Democrată Germană, U.R.S.S. –, cu fazele lor penibile determinate de impulsul de a eluda vama (inclusiv un episod, bine
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condus, despre beţia grupului de polonezi la un revelion la
Soci, unde participă turişti din mai multe ţări ale blocului
comunist) pentru de a aduce în ţară cât mai multe lucruri şi
lucruşoare care ne lipseau. Într-un cuvânt, supravieţuirea.
Au apărut câteva cărţi în ultimii ani care, dintr-o perspectivă mai pronunţat sau mai vag sociologizantă, au căutat să valorifice amintirile despre acea epocă. Puţine dintre
acele mărturii se ridică la valoarea celor reţinute cu atâta
fidelitate şi cu preocupare pentru aspecte cât mai variate
ale vieţii, de Titi Damian în Norul. Este unul dintre martorii cei mai creditabili ai timpului pe care cei mai mulţi
l-am traversat şi despre care generaţiile mai noi nu au decât,
eventual, o perspectivă nebuloasă sau trunchiată.
Din timp în timp, printre aceste desfăşurări memorialistice, se manifestă pana inconfundabilă de prozator, cea care
l-a consacrat în Fagul. Ca în portretul tovarăşului Mandaş,
activist pentru învăţământ la Comitetul Judeţean de Partid:
„Un ins a cărui statură era greu s-o evaluezi. Când mergea
pe stradă, se împiedica în nişte pantaloni largi, care fâlfâiau frecându-se între picioare, ştergându-i ritmic, odată cu
fiecare pas, pantofii, ale căror vârfuri, din cauza asta, arătau totdeauna lustruite. Asta pentru că, neavând şolduri,
sau probabil cureaua n-o strângea niciodată prea tare –
numai el ştia de ce – pantalonii se lăsau şi, odată cu ei, se
lungea şi turul, care ieşea mult în jos de sub invariabilul
sacou de velur tocit la coate, de eterna mapă neagră, greoaie, încât o tot muta de la o subsuoară la alta. Şapca, din
acelaşi material cu haina, parcă-l mai îndesa, dându-i un
aer caraghios. Când se ridica să vorbească, într-o şedinţă,
din spatele unei mese sau al unei tribune, i se vedea numai
sacoul lung, iar gâtul şi faţa i se lungeau în sus, omuşorul i
se plimba în sus şi în jos, mai ales că avea obiceiul să înghită
în sec după fiecare propoziţie rostită. Avea însă un fel al
lui de a vorbi, fapt ce-l făcea nu respectat, ci temut. Toată
lumea ştia că trebuie să se facă măcar că-l ascultă cu atenţie şi chiar se făcea, deşi gândurile tuturor se duceau care
încotro, căci ştiau dinainte ce avea să le spună.“
Apar, uneori, pe parcursul întregii trilogii, şi elemente
„adăugate“, rezultat al experienţelor şi reflecţiilor autorului ulterioare evenimentelor narate. Senzaţia este de forţare, dacă nu de neverosimil, în condiţiile în care, tonul
general, chiar şi în scenele mai puţin realizate, este acela
al autenticităţii. Atrage atenţia, în această ordine de idei,
o remarcă a lui Ion Mândruţă despre „mancurtizare“, termen derivat dintr-un cuvânt (mankurt) adus o dată traducerea la noi a romanului lui lui Aitmatov, cu O zi mai lungă
decât veacul, în 1996, şi vehiculat intens de mediile jurnalistice imediat după Revoluţie. Este bătrânul un om inteligent şi cu opinii care, deşi nu este învestit cu trăsăturile
unui „ţăran-filosof“, l-ar putea aşeza în balanţă cu Moromete, dar a-l pune să vorbească din cărţi, din asemenea
cărţi, este o eroare de concepţie.
Lui Titi Damian îi ies foarte bine – alături de descrieri şi de introspecţii, din care nu am exemplificat în acest
comentariu – scenele colective, cu tensiune dramatică şi
cu dinamism. Era vizibil în Fagul, este de remarcat şi în
Norul. Momentul Revoluţiei din decembrie 1989 în satul
Muscelu, cu activiştii de partid trimişi de Partid să calmeze
spiritele şi să întărească unitatea în jurul secretarului general împresuraţi în clădirea şcolii de către ţăranii furioşi, încă
marcaţi de nedreptăţile şi chinurile la care au fost supuşi,
vrând acum să se răzbune, este realizat aproape impecabil. Introduşi încă de la primele pagini ale primului volum
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al trilogiei, „Şapcaliii“ ies din scenă în ultimele aparţinând
celui de-al treilea. Ciclul se închide.
Dar perla volumului se dovedeşte descrierea unui obicei
străvechi, legat de nuntă şi practicat, s-ar părea, „numai în
satele astea de aici, de sus, Colţi, Măţara, Camboru, Muscel,
Scăieni, Budui, parcă şi pe la Bozioru; alte sate nu-l cunosc“.
Se numeşte „concereala“ şi reprezintă o petrecere de nuntă
exclusiv a femeilor. Fiecare „mănâncă şi bea cât poate, fără
oprire, joacă ce vrea, se strâmbă cum poate, îi iese din gură
orice măscărie, nu se supără nimeni, cântă fără perdea,
zice strigături de-alea… Să le vezi cum vin şi se învârtesc
în jurul viorii, îşi saltă fustele… […], parcă-s nebune. De
când aşteaptă ele ziua asta! Mai ales vădanele se destrăbălează cel mai rău.“ Urmărind în detaliu toate fazele petrecerii orgiastice, de la invitaţiile care se fac după un anumit
tipic, în funcţie de statutul miresei (fecioară sau nu; toate
se ştiu, ca în Desculţ, de Zaharia Stancu; trimisul pe grapă
acasă, după noaptea nunţii, dacă nu există o învoială prealabilă, e de rigoare pentru a mai smulge ceva la zestre),
până la momentele paroxistice, când toate limitele sunt pulverizate într-un entuziasm colectiv debordant, alimentat
de alcool, de muzica îndrăcită a viorii, de dans şi îndemnuri deşucheate, cu pedepsirea bărbatului care nu-şi poate
înfrâna curiozitatea şi se amestecă, deghizat, între bacante,
până la spartul petrecerii, prozatorul îşi dozează cu meşteşug efectele, redând-o în toate aspectele, descriind gesturile obscene, reproducând strigăturile, făcând din scenă
unul dintre momentele memorabile ale literaturii române.
Măiestria literară a episodului acestuia dionisiac – cititorul este martor la o bacanală – este egalată de interesul
documentar. Nietzsche, cel din Naşterea tragediei, ar avea,
cu siguranţă, jubilaţii. Acurateţea şi adevărul pe care uneori
numai scrisul artistic le poate atinge aduc obiceiul acesta,
integrat în roman, într-o discuţie esenţială, de natură antropologică, despre cultura străveche a Balcanilor.
*
Epilogul cărţii, irigat de, pe de-o parte, o tristeţe înţeleaptă, pe de alta, de un optimism foarte temperat, aproape
palid, redă invazia asupra lumii muscelenilor a unui alt
timp, cel de astăzi. Vorbeşte acelaşi Ion Mândruţă, către
fiul său, Florin: „Au doborât nişte nemernici, cu drujbele
alea noi, suedeze, toată Pădurea Samarului într-o singură
săptămână şi-au cărat-o, de nici nu zici c-a fost! Cică au
cumpărat-o pe nimic nişte străini. A rămas Fagul nostru
singur, săracul; i s-a mai uscat un braţ; îmi vine să plâng
de mila lui! Are să crească alt Fag, o dată cu altă pădure.
Au rămas pe lângă el vreo câţiva fâşlagi mai tineri, pentru
nemurire. S-o alege dintre ei unul mai vânjos ca să reziste
vremurilor, fiindcă ăsta şi-a făcut veleatul! Să ai grijă de
ei, nu cumva s-o găsi vreun bezmetic…, n-o să-i lase nici
lumea… Dacă ei ar pieri, cu ce-ar mai rămâne muscelenii?“
Fagul, Umbra şi Norul constituie, dintr-un anumit punct
de vedere, o monografie literaturizată a unei familii şi a
unui sat. Este şi autobiografia autorului, suprapusă peste
universul rural şi pe cel citadin al unei perioade de o jumătate de secol din istoria României. Valoarea documentară
este fără egal, deocamdată. Pentru etnologi, în plus, prin
acurateţea şi marea acumulare de elemente şi detalii de
viaţă a satului de munte tradiţional, se dovedeşte o adevărată comoară. Cât despre valoarea literară, despre care
am discutat îndelung în aceste pagini, ea este mai presus
de îndoială şi ne face să ne întrebăm unde s-ar fi situat în
ierarhia literaturii noastre actuale Titi Damian dacă s-ar fi
descoperit mai din timp.
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Debutul în original

De-a lungul istoriei literaturii române, prima ieşire a scriitorului în lume, la nivel editorial, a fost îndeobşte determinantă
pentru destinul său artistic. Referindu-mă doar la poezie, reamintesc debuturile definitorii – care sădesc germenii consacrării – ale lui George Bacovia (Plumb), Lucian Blaga (Poemele
luminii) şi Tudor Arghezi (Cuvinte potrivite); adăugând pe Ion
Barbu cu Joc secund, dacă exceptăm placheta ilustrată pentru
copii După melci. În perioada postbelică, situaţia se modifică
în măsură covârşitoare, din cauza ideologiei comuniste care va
sufoca literatura în primul deceniu proletcultist prin normativele pseudo-conceptului „realism socialist“. În momentul ’60 al
schimbării de generaţii literare, pe fondul unei destinderi culturale relative, tinerii scriitori de-atunci beneficiază de înfiinţarea
colecţiei speciale Luceafărul, care putea deschide calea consacrării. Dar volumele lor de debut, epurate ideologic, supuse cenzurii, sunt eterogene în substanţa lor şi inegale valoric. Sensul iubirii de Nichita Stănescu sau Comuna de aur de Cezar Baltag dau
o palidă imagine asupra originalităţii acestor poeţi care deschid
generaţia şaizecistă, în pofida limbajului poetic înnoitor. Bariera debutului devine mai aspră şi mai sofisticată pentru scriitorii care vor alcătui conglomeratul generaţiei optzeciste. Pe lângă
vigilenţa intensificată a Cenzurii, mascată sub o titulatură inofensivă – Direcţia Presei, un fel de subunitate ideologică a Securităţii -, sunt tot mai mult implicaţi în actul cenzurării editorii/redactorii oportunişti, transformaţi în veritabili căutători-detectivi de
expresii şi imagini subversive. Mai mult decât atât, s-a găsit o
modalitate perfidă de stopare sau diminuare graduală a debuturilor prin inventarea volumelor colective (colectivismul fiind
o marotă a regimului comunist). Pe deasupra, concursurile editoriale nu garantau publicarea volumelor în varianta originară,
respectând manuscrisul depus cu bună-credinţă de autor. Cele
mai multe, erau mutilate de redactorii de carte şi cenzorii disimulaţi de la Direcţia Presei sau amânate peste măsură. În asemenea condiţii, reeditarea acestor volume ale unui debut provizoriu, a devenit, după 1989, o necesitate, prin restaurarea manuscrisului originar. Reeditările de acest gen constituie, în fapte, ediţii princeps pentru poeţii optzecişti aflaţi acum în stadiul maturităţii artistice şi al consacrării depline.
*
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Unul dintre optzeciştii cu debut bruiat şi tergiversat, Cassian
Maria Spiridon decide – la distanţă de trei decenii – să restituie în
original volumul care trebuia să marcheze intrarea promiţătoare
în literatură, însoţit de dovezi în reproducere scanată: Pornind de
la zero (Ed. Charmides, 2015). Labirintul editorial prin care rătăceşte manuscrisul său ilustrează, la modul radical, situaţia debutanţilor din anii ’80 ai secolului trecut. Volumul premiat de Juriul
concursului de debut în poezie pentru anii 1981-1982 este anunţat pe pagina a doua drept Debut 1983, dar apare la Editura Junimea din Iaşi abia în 1985. Şi cuprindea, cum avertizează poetul
în Notă, poezii scrise în anii ’70, adâncind astfel decalajul. Motivul principal al tergiversării – aflăm din aceeaşi notă introductivă a cărţii actuale – decurge din refuzul autorului de a scrie un
poem-elogiu, cum se obişnuia, despre PCR şi Ceauşescu, „conducătorul suprem“. În fapt, întreg volumul a fost „hăcuit până
la nimicire“ de experţii descoperitori de „şopârle“. Au trecut de
cenzură, cum se vede, doar poemele de mică respiraţie, cu trimitere la cotidianul banal sau la iubire, mizând pe poetica simplităţii, precum Cu umărul dezgolit, Poem uman, Întoarcerea
tatălui, Minunat era, Peste pădure, Perdele murdare, Am scris
un tratat, Pastel tragic ş.a. Intervenţiile în text urmăreau eliminarea cuvintelor interzise de genul: clopote, plumb, cenuşă, înger,
lebede negre, delir, sânge, Mitropolie (înlocuit cu Palat!), teologie, utrenie etc. Multe dintre intervenţiile samavolnice schimbă
cu totul sensul enunţului poetic. Câteva exemple: „străpunşi de
nebunie/ moartea/ ca dragoste neîmpărtăşită/ mă urmează“ –
apare în carte: „străpunşi de nebunia morţii/ ca dragoste neîmpărtăşită/ mă urmează“; „cu nesfârşită sfială/ de înger uitat“ –
apare doar primul vers; distihul „trebuie atâtea minuni spre a fi
împreună/ şi atât de puţin spre a ne fi împotrivă“ este redus la
„trebuie atâtea minunate întâmplări“; „să vorbesc despre mine
şi tine/ fără grai/în delir“ – este cenzurat, desigur, „în delir“; şi
multe altele. Nemaivorbind de poemele eliminate cu totul: În ziua
când, Despre fiziologia aparatului digestiv, O altă întâmplare, Să
te joci, Ahab, Prim-plan sau Alternanţa memoriei, Nesecat izvorul, secvenţa ce poezii, ce simţăminte din Leme…cu titlul sugerat Poetul în patrie ş.a.
Poemele de amploare sunt îndeobşte desfigurate de tăietura
necruţătoare a cenzorilor, deturnând ideea poetică. Cum se vede
şi din eradicarea strofelor încărcate cu imagini negative din poeHYPERION
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mul titular: „fioroşii mei neuroni/ în evoluţie/ în existenţa socială/ chiar dacă mi-am ucis umbra (vers necenzurat!)/ nu pot
trăi fără boldul sfredelitor/ fără taciturna/ iscoditoare privire a
cunoaşterii/ 3/starea de zero/ stare şovăitoare/ cuprinsă în lipsa
de sens…“; sau: „pentru că mişcările sunt inutile/ faptele sunt inutile/ obiectele, cerul…/ sunt inutile/ recunosc că sunt inutil/ ca
o sabie care n-a mai plecat la război/ ca o carte pe care nimeni
nu vrea să o citească/ ca un univers fără planete locuite/ ca un
răcnet al materiei/ în răscolire“. Pentru că i se cerea şi compromisul de a modifica titlul negativist al volumului, Cassian Maria
Spiridon a propus titlul poemului care deschide cartea, Glăsuirea bufonului. Precauţi, evitând asocierea dintre bufon şi dictator,
redactorii conducători ai Editurii (numiţi în Notă, nu merită să
fie amintiţi), sunt nevoiţi să accepte titlul iniţial, cu plecarea de la
„nimic“, mutilându-l, dar îşi îndreaptă atenţia mai cu seamă spre
poemul indicat şi vor cenzura toate versurile care transmit starea
de depeizare a subiectului liric suprapus peste imaginea bufonului
în reprezentare grotescă: „prin noapte vine cu paşi ca de umbră/
sufletul/ poartă-n spinare capul palid/ cu păr de cenuşă/ se mişcă
prin camera goală/ abia răsuflând/ ascuns după cărţi aud răsuflarea/ atunci cu spaimă caut Cartea/ pe care o deschid// glonţul
turnat pentru inima mea/ umblă rătăcind prin lume/ mă caută
fără odihnă/ închis în dosare/ cu trei sau patru parafe/ prin care
legea a căzut la învoială/ să fie ştanţate câteva grame de plumb“.
Prin tainice afinităţi, condiţia dramatică a poetului optzecist
care îşi asumă rolul bufonului, simulând nebunia spre a rosti adevărul, corespunde aievea poetului nebun din poezia lui Nietzsche Un biet nebun! Un biet poet! inclusă în ciclul Ditirambii lui
Dionysos: „Un biet nebun! Un biet poet!/ Cu grai bălţat, vorbind
sub masca-i de nebun pe şleau, / ca un vârtej pe mincinoase punţi
de vorbe,/ pe curcubeie de minciuni,/ rătăcitor/ furişându-se-ntre
false ceruri“. Bufonul tragic al lui Cassian care „glăsuieşte“ resimţind acut alienarea („mă locuiesc oarecum cu indiferenţă/ îmi
ocup trupul/ îmi ocup carnea/ trec prin spaţiu/ fără adieri sau
valuri de frig/ în urma mea nici o hârtie nu se ridică-n picioare/
pipăi golul/ sau trec prin el“) pare la fel –„el însuşi mască sieşi“
şi frate-al adevărului, cum spunea poetul-filosof. În Pornind de
la zero, poetul contemporan enunţă: „pornind de la zero/ m-am
înţeles bine/ cu tot ce e dur/ cuprinzând adevărul“. Deloc întâmplător, cânturile din ciclul Viaţa continuă sunt dedicate, în ediţia
necenzurată, lui Friedrich Nietzche. În aceeaşi măsură cu filosoful, indexat sub comunism, cred că poetul german (tradus în
româneşte prin 1980) devine punct de reper în Pornind de la zero,
ca poet al tranziţiei dintre romantism şi expresionism. În chip
organic, filosofia existenţei – la nivelul trăirilor lirice şi expresionismul – la nivel compoziţional devin semne distinctive ale poeziei lui Cassian Maria Spiridon.
Pornind de la zero – ca sintagmă definitorie, reluată cu
bună-ştiinţă în titlul antologiei de autor din anul terminal al
secolului XX – constituie expresia orgoliului creator al debutantului, fără urme de teribilism, nutrind convingerea întemeierii unui spaţiu poetic particular şi autentic. Reprezintă, însă, şi
semnul asumării unui destin poetic solitar, depăşind sentimentul
solidarităţii din cadrul generaţiei de creaţie care se confruntă cu
cenzura camuflată. Fără să ignore cotidianul prozaic şi referinţa
biografică, Cassian Maria Spiridon se delimitează de congenerii optzecişti printr-un gen de lirism încordat al revoltei, generat
de căutarea unor sensuri ontologice în cumpănă cu mizeria condiţiei poetic-umane dintr-un univers labirintic şi constrângător.
În atari condiţii, rătăcitorul singuratic îşi caută identitatea mai
degrabă pe coordonatele poeţilor din gruparea Albatros (Geo
Dumitrescu, Tonegaru, Caraion, Stelaru, Corlaciu) care resuscitau bacovianismul pe fundalul tragic al războiului mondial.
Delirul lumii exterioare, resimţit cu acuitate de poetul contemporan, se acordă aievea cu lumea tenebrelor lăuntrice. El
percepe istoria ca „o prăvălire“ sau „un pachet de nervi“, fiind
nevoit să penduleze între viaţă („înţeleasă ca o banalitate nece-
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sară“, cum spune, „viaţa mereu oarecare“; sau: „Doamna Viaţă/
hulpavă fiară în libertate“) şi moartea implacabilă, în balans acrobatic (vz. şi volumul din 2013, Poeme în balans), cu nervii încordaţi, acceptând alienarea prin cunoaştere de sine: „e doar aparenţă/ aparenţă iubirea/mâinile/marea/ aparenţă/mişcarea/starea pe loc/ sufletul/nervii/ aparenţă şi goană/ umbră a umbrei/
letargie şi vis/ 11./ execut saltul triplu/ tot timpul mortal/ graţios cum este o lebădă/ delicat cum este un poem/ în faţa istoriei singur/ execut/ din orice poziţie/ saltul în spaţiu şi timp/ – e
bine să ai luciditatea morţii –“ (Prim plan sau alternanţa memoriei). Metamorfozele realului respingător şi absurd declanşează
metamorfozele eului liric în registrul alterităţii. Spre a dezvălui
realitatea, poetul se închipuie în ipostaza lui Ahab al lui Melville
(„cât MOBY DICK există/ puţin contează/ că întreaga corabie
geme/ că şobolanii au fugit de pe vas/ – semn de negre întâmplări -/ că toată lumea-i nebună/ că mâncarea-i tot mai puţină/
că ploile sunt fără milă/ că oamenii sunt tot mai slabi“) sau a eroului kafkian copleşit de absurdul infiltrat în existenţa cotidiană:
„în zadar părul meu cade/ în zadar mâinile mele în piaţa oraşului cer/ libertate// o gânganie/un gregor samsa/încapsulat/ terciuit de necesităţi/ nevolnic/ca istoria contemporană/ ca un fie
de păianjen în ochiul de bou al evenimentelor (Sufocări).
„Mă ocup de pierderea eului“ – enunţă adeptul unui „lirism
demenţial“ în Pornind de la zero. Adăugând în Cântul III din Viaţa
continuă, pe aceeaşi temă a alienării şi înstrăinării eului, în termeni de-a dreptul conceptuali, uşor rebarbativi:„nu mă tem/frica
doarme/ glandele structurează instruiesc/devoră/ şira spinării/
micelii sporii viaţa seminală/ lirism demenţial// colivia cugetării
apriorice/ iarba decăzută în roşu/ aglomerare de vise/ zborul în
creştetul pietrei/ colţii neguroşi ai Oceanului/ macerarea sufletului pe epidermă/ eros/sămânţă fermecătoare a vieţii/ strivită
în concasoarele alienării// înstrăinarea eului de vocabula sa/ la
stâlpul infamiei universale“. Oboseala existenţială („de creştere
de viaţă de munca oarecare/ de tot ce mă-nconjoară/ am obosit neţărmurit“) este asociată cu oboseala interioară, în manieră
neo-expresionistă: „există o forţă/ (indiferenţa)/ strivitoare/ neruşinată/ tăvălug egal/ sub arcadele zimţate cu stele reci// distrug
toate formele închipuirii/ ale tristeţii şi oboselii interioare/ ucid
– în scârbă – Meduza/ cu lehamite/ cu mâinile legate în mănuşile morţii/…/ îmi storc epiderma de sânge/ trag linia dreaptă a
vieţii/ printre bălării şi plutoane de execuţie“(Din memoria maşinii). Nebunia, pavăza bufonului ce spune adevărul, se impune ca
modalitate de evadare din „viaţa pocită“ sau „viaţa pierdută în
ascunzişurile nopţii“: „nu mai am mult şi voi înnebuni/…/ mintea se răzbună/ viaţa – lipsită de tâlc – se răzbună/ poemul e fără
motiv/ existenţa e dusă în numele morţilor/ glorioasă şi tristă/
ca o republică învinsă/…/ viaţa dusă pe burtă/ iată – o formă -/
dusă liniştit/cu ostentaţie/ ca la sfârşitul unui secol de pace/ (vârsta de aur pulverizată sub şenilă)“ (Cu încredere despre cenuşă).
Atonia existenţială, singurătatea, tristeţea, inadaptarea, suferinţa cu sorginte morală sunt stări sufleteşti decantate expresiv prin intermediul unor motive ordonatoare precum noaptea,
umbra, fiinţa bolnavă, naşterea întru moarte. Iar cromatica universului apăsător se adecvează cu totul trăirilor sub semn crepuscular, avansând de la culoarea cenuşii („mă răsfaţă soarta miloasă/
în clisa cenuşie/cotidiană“) spre negrul simbolic al întunericului absolut: „negrele izvoare de muzici şi tăcere“, „creier negru“,
„gândul negru“, „rachiul negru“, „negre întâmplări“ etc. În registrul unui lirism de factură cerebrală, controlat prin luciditate şi
scepticism funciar, poetul îşi impune stilul direct al comunicării stringente. Transparenţa enunţului poetic, sub glazura metaforică subţire, demonstrează curajul deopotrivă etic şi estetic al
autorului. Neîndoielnic, Pornind de la zero, în ediţie necenzurată, este grupajul omogen din care pornesc mai toate direcţiile
poeziei lui Cassian Maria Spiridon dezvoltate ingenios până la
recenta culegere de Poeme în balans.
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Publicaţii româneşti în
Bucovina habsburgică

Motto:
„…ziarul «Bucovina» n-a fost numai ziarul românilor
din monarhia austriacă, ci el a înţeles să îmbrăţişeze ideia
românească, orişiunde se manifesta“.
Constantin Loghin

S

Spre deosebire de ceea ce se întâmpla în provinciile imperiului habsburgic, publicistica vieneză, „după o proliferare
sălbatică a jurnalisticii ocrotite de libertatea vremelnică a
presei din anul asaltului, numărul organelor de presă a scăzut în anii restauraţiei“ (Zöllner, 1977, p.580). Publicaţiile au
fost cernute în mod natural, în aşa fel încât au rămas doar
cele cu adevărat valoroase. Interesul publicului s-a menţinut asupra acestora, iar ele au supravieţuit, impunându-se
prin informaţia curentă, eleganţa civilizatoare şi substraturile sociale ale prezentului viu al monarhiei.
Toate aceste publicaţiile erau deasupra politicii partizanale. De aici li s-a tras şi popularitatea. Ele constituiau
deliciul şi informaţia publicului, indiferent dacă aveau un
grad mai mic sau mai mare de cultură. Fiecare dintre aceste
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categorii îşi putea găsi partea
ei de informaţie în paginile respectivelor publicaţii, cu rubrici constante, întreţinând un
evantai larg, bine informat şi
susţinut în scris cu limpezime.
Studenţimea, adunată în capitala imperiului din toate
cercurile lui adminiastrative, deţinea ponderea cititorilor,
indiferent dacă aceştia erau sau nu implicaţi în vreun fel, dar
cu siguranţă vroiau să ştie ce se întâmplă atât în centrul, cât
şi în marginile imperiului, de unde proveneau. La fel se întâmpla şi cu ceilalţi oameni ai cetăţii, de la marea la mica
burghezie. Omul de rând, muncitorul proletar, era interesat
mai degrabă să citească ziarele partizane care îl informau direct despre starea de lucruri prezentă, dar şi despre viziunile
pe termen scurt, pentru a şti încotro să se orienteze.
Cum toate aceste publicaţii erau deja prezente în vremea studenţiei lui Eminescu şi cum acestea şi-au continuat
apariţia şi în perioada activităţii intens ziaristice a poetului
la „Timpul“, ele erau urmărite constant de acesta, citite şi
citate şi, prin urmare, semnul cel mai sigur că informaţiile
HYPERION
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erau la zi şi reflectau în mod obiectiv starea de fapt a tendinţelor sociale şi a politicilor europene ale timpului. Amintim aici: „Die Presse“, înfiinţată în 1848, „Neue Freie Press“
din 1864, concurenta primei, în care „ştirile economice […]
şi suplimentul literar aveau un nivel neobişnuit“ (Zöllner,
1977, p.580), precum şi „Neues Wiener Tagblatt“ (1867),
condus de Moritz Szeps, un om foarte apropiat de prinţului
moştenitor, Rudolf.
În ceea ce priveşte publicaţiile care serveau şi erau apropiate partidelor politice merită
amintite: „Deutsches Volksblatt“,
un ziar declarat al muncitorilor
social-democraţi, având orientări
antisemite, dar şi „Das Vaterland“
din 1875, o publicaţie conservatoare prin excelenţă. Aşa au stat
lucrurile cu presa vieneză, care
dădea semnalul întregului areal al
imperiului şi care era urmărită în
tot spaţiul european şi al orientului apropiat. Situate aproximativ
la acelaşi nivel mai erau doar ziarele germane din ţările sudete precum şi „Pester Lloyd„din Ungaria.
Un rol aparte l-a avut „Die
Fackel“, revista culturală a independentului Karl Kraus, un stilist
remarcabil, care „a demascat fără
milă toate slăbiciunile organelor
de presă conducătoare“ (Zöllner,
1977, p.581), luând „o atitudine
foarte curajoasă împotriva psihozei generale a urii“ (Zöllner, 1977,
p.581) şi obligând celelalte publicaţii să menţină o ştachetă ridicată – ceea ce n-a fost puţin lucru.
La toate acestea s-a adăugat activitatea publicistică excepţională a unor personalităţi accentuate, care activau în şcolile
şi universitpţile imperiului (cu precădere la Viena şi Berlin),
fiind totdată şi marii profesorii ai timpului. Pe de altă parte,
presa beneficia şi ea de roadele celor învăţate în aceste şcoli prin claritatea expunerii dată la rându-i de „uşurinţa de a
jongla cu ideile, dobândită prin opt ani de traduceri din latină şi şase ani de asimilare a limbii greceşti“ (Zöllner, 1977,
p.581).
Până în jurul anilor 1848 românii din Bucovina nu au
primit aprobarea autorităţilor habsburgice de a tipări propriul lor organ de presă, aşa cum alte popoare componente
ale imperiului au beneficiat de acest privilegiu. Abia trezită conştiinţa naţională în sufletul intelectualilor avansaţi, în
urma unor mişcări care cutreierau Europa, prilejul s-a ivit,
iar bucovinenii nu l-au lăsat să treacă. Este, poate, unul dintre cele mai mari merite ale acestora. S-au contaminat şi ei
de revoluţia izbucnită în martie 1848 la Iaşi, la îndemnul
unor oameni care, într-un timp nu tocmai îndepărtat fuseseră nevoiţi să pribegească în Bucovina, unde au fost primiţi
cu braţele deschise, rămânând în relaţii apropiate şi după
întoarcerea acestora acasă. În felul acesta, nu numai rudele de peste cordun trăiau nostalgii româneşti frustrante din
cauza unei întorsături istorice pe care nu o provocaseră nici
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unii, nici alţii şi de care ei nu se simţeau vinovaţi, căci mai
ales aceste prietenii au dus la idealul comun al emancipării.
Momentul era prielnic fiindcă scânteia proclamării celei de-a doua Repubici franceze a fost atât de puternică, încât a contaminat întreaga Europă. Viena edificată a lui 1815
se clătina din toate încheieturile, iar vâlvătaia s-a extins în
mai toate marile oraşe ale imperiului. Pe 3 martie ia foc Pesta, care mocnea de mult în complexele ei faţă de monarhia
austriacă şi care tânjea la mult mai
mult decât forţase să aibă până
atunci. Imediat după Pesta, pe 11
martie, urmează Praga, care se revoltă în numele tuturor popoarelor slave. Consecinţă imediată,
austriecii sunt nevoiţi să evacueze
Milano, iar în „Neapole, Florenţa,
Roma, Torino, suveranii trebuie să
promulge în grabă constituţii liberale“ (Berindei, 1997, p.156).
Dacă la Viena mişcările au
pornit la iniţiativa studenţilor, în
Bucovina s-a întâmplat la fel; fiind chiar fiii intelectualităţii bucovinene de veche tradiţie moldovenească plecaţi la studii în capitala imperiului, aceştia, în frunte
cu Hurmăzăcheştii, au pornit pe
calea revendicărilor, având drept
ţintă principală, în primul rând
dobândirea autonomiei provinciale, care a fost promisă spre sfârşitul anului 1848, în urma „Petiţiei
Ţării“.
În decembrie 1862, „împăratul
acordă Ducatului Bucovinei stemă
proprie, cu bourul moldovenesc,
pe fondul culorilor roşu, albastru
şi auriu. A luat fiinţă Dieta Ţării; în fruntea ducatului se afla
un guvernator […] şi un mareşal al nobilimii […], acesta fiind, în majoritatea cazurilor, român“ (Lupaş, 1993, p.267).
Preoţimea a fost cea care a susţinut în fapt alfabetizarea şi
culturalizarea maselor, iar ceilalţi, „tinerii intelectuali – fii de
boieri, care-şi făcuseră studiile la Viena sau erau încă studenţi la vremea aceea – înţelegeau cel mai bine, că înfiinţarea la Cernăuţi a unui ziar care să slujească drept organ publicistic pentru propagarea culturii şi a intereselor naţionale
ale românilor era o necesitate“ (Luceac, 2000, p.49).
Prin urmare, la 4 octombrie 1848 s-a înfiinţat, în
Cernăuţi, la iniţiativa, dar şi cu susţinerea materială a fraţilor
Hurmuzachi, ziarul „Bucovina“, subintitulat sugestiv, „Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură“, gazetă
care a constituit un adevărat monument al timpului, întrucât „evenimentul a fost cotat ca un adevărat triumf pentru
românii bucovineni“ (Luceac, 2000, p.50). Ea apărea la început săptămânal, apoi, din 20 ianuarie 1850 – de două ori pe
săptămână.
Cât priveşte partea de politică, gazeta apărea bilingv
(română şi germană), fiind redactată programatic în acest
fel, tocmai pentru ca autorităţile austriece să fie la curent
cu doleanţele bucovinenilor. Un prim redactor, dar şi sufletul revistei a fost Gheorghe Hurmuzachi, până în data de 7
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octombrie 1849, după care îi urmează tot un Hurmuzachi –
Alexandru. Chiar în prima pagină a revistei, Gheorghe Hurmuzachi scria cu mândrie naţională: „Bucovina care deşi
la cea mai extremă margine a Monarhiei, nu este însă prin
aceasta cea mai de pe urmă perlă a ei“ (Bucovina, 1848a,
p.1).
Ceea ce este de remarcat în activitatea acestei publicaţii
e faptul că „apariţia ziarului a fost ca o explozie întârziată de
vulcan, care a curprins cu lava sa informativă toate evenimentele vieţii politice din Bucovina, Moldova, Muntenia şi
Transilvania, indicând calea de afirmare a românilor în plan
naţional şi cultural“ (Luceac, 2000, p.50). Idealul gazetei era
idealul naţional al tuturor românilor şi în acest sens a evoluat programul acestei publicaţii, salvatoare pentru toţi cei
trei milioane de români câţi vieţuiau în Bucovina, Ungaria şi
Transilvania.
Gazeta era la curent cu toate păsurile românilor din
Transilvania, păsuri tălmăcite pe larg în coloanele ziarului.
Ziarul întreţinea frecvent relaţii cu mai toate oraşele din
Transilvania, având peste tot corespondenţi, ajungând până
la a ilustra atât fapte cotidiene, cât şi politice din localităţile
respective. Numele oraşelor Blaj, Arad, Oradea-Mare, Sibiu,
Alba-Iulia, Năsăud sunt în gazetă ca la ele acasă. „În baza
acestor corespondenţe redacţia publica articole mai lungi şi comentarii, cari niciodată nu erau favorabile regimului maghiar“ (Loghin, 1926, p.48). Acest lucru se datorează
şi celor două mari personalităţi ardelene, Gheorghe Bariţ şi
Aron Pumnul, prieteni apropiaţi ai Hurmuzăcheştilor, ajutaţi la rându-le, punându-şi în joc averea şi influenţa întru
salvarea „proscrişilor“.
După ce „Gazeta Transilvaniei“, condusă de Gheorghe
Bariţ a fost suprimată, în primăvara anului 1850 de cenzura
şi politica antinaţionalistă maghiară, „Bucovina“ va rămâne
singurul organ comun al românilor, aşa încât, rolul ei este nu
numai dominant ci şi foarte necesar. Ziarul avea avantajul să
evolueze „fără îngrădirea cenzurii maghiare şi fără teamă de
persecuţiuni“ (Loghin, 1926, p.48). În ceea ce priveşte Moldova soră, „Bucovina“ era şi mai apropiată de evenimente,
înţelegând să ia atitudine atunci când domnitorul Mihail
Sturza impusese o politică de teroare.
Avantajul acestor informaţii erau chiar din sursă familială, căci Constantin Hurmuzachi se stabilise în Moldova,
la care se adăugau, desigur şi ceilalţi pribegi din Bucovina
– cu precădere din Cernăuţi. Şi cum aceleaşi atitudini duşmănoase faţă de presă existau şi în Moldova, atunci ziarul
Bucovina era chiar întregitorul cultural şi politic al tuturor
acestor ţări româneşti răzleţite, astfel încât – spune Constantin Loghin –, din coloanele acestui ziar „ne răsare limpede […] viaţa politică a unui neam întreg, în cea mai largă
accepţie a cuvântului“ (Loghin, 1926, p.49).
În adâncurile zicalei omul sfinţeşte locul stă întreaga tărie
a rolului acestei publicaţii, căci unii dintre cei mai de seamă oameni ai timpului s-au aflat fie la conducerea lui, fie
au fost colaboratorii frecvenţi şi sârguincioşi ai acesteia. Numai datorită acestei intense activităţi publicistice, Alexandru Hurmuzachi a putut fi primit în 1866 în viitoarea Academie Română, cu onorul de a fi fost primul bucovinean
primit în înaltul forum. Tot aici a activat şi studentul teolog
Iraclie Porumbescu, secretar de redacţie, dar şi A. Tr. Laurian
sau A. Mureşianu. Alţi refugiaţi transilvăneni – deloc de neglijat – şi-au adus contribuţia în paginile acestei publicaţii:
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Timotei Cipariu, Grigore Mihali, Iacob Bologa. În sfârşit, o
contribuţie covârşitoare au avut-o marile talente din Moldova: Costache Conachi, Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu, Ion Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, Mihail
Kogălniceanu, Vasile Pogor, Costache Negri, Vasile Cărlova.
Urmând cerinţele din „Petiţia Ţării“, ziarul „Bucovina“ a
fost cel care a susţinut cu tărie şi a pledat pentru renunţarea
la alfabetul chirilic şi introducerea celui latin, „ridicând lupta pentru limbă la nivel de crez politic“ (Luceac, 2000, p.51).
Înfiinţarea unei catedre de limba română era prioritară din
acest punct de vedere. În articolul din gazeta bucovineană în discuţie, intitulat „Catedra pentru limba şi literatura
română în Cernăuţi“, Alexandru Hurmuzachi afirmă cu tărie că „limba este sufletul naţionalităţii, mijlocul desvoltării
acesteia, şi prin urmare chemarea bărbatului, care să ne-o
înveţe este atât de importantă, cât de grea, fiindcă se însărcinează cu păstrarea celui mai preţios tezaur a[l] naţiei“
(Bucovina, 1848b, p.1). A fost, cum s-a dovedit mai pe urmă,
o foarte bună alegere: un om dedicat atât limbii române cât
şi elevilor săi.
Se stăruie asupra acestei noi „Dacii literare“ bucovinene – cum a fost catalogată de Nicolae Iorga –, tocmai pentru că de aici veneau şi aici se răspândeau toate informaţiile
politice ale vremii, încât bucovinenii aveau, în felul acesta,
în sfârşit, o orientare. În acest sens, bătălia s-a dat până la
sfârşitul apariţiei ziarului, căci iată ce apărea scris în suplimentul nr. 44, anul II, 1849,: „în zilele trecute s-a trimis de
aici o petiţiune către Ministerul Învăţăturilor Publice, în care
se cerea ridicarea Intitutului teologiei la rangul de facultate, înfiinţarea unei şcoale tehnice (Oberrealschule), a unui
subgimnaziu la Suceava şi înfiinţarea unui consiliu de şcoală
(Schulrat) pentru Bucovina, neatârnat de cel al Galiţiei. Atât
prea numeroasele subscrieri, precum şi mângâietoarea şi lăudabila unanimitate în care se uniră toate clasele poporaţiunii, fără deosebire de religie sau naţionalitate, dau dovadă
de mult simţita trebuinţă, mai ales fiindcă Bucovina până
acum şi în această privinţă fu atât de negrijită din partea guberniului“ (Nistor, 1991, p.106).
În ianuarie 1865, „Reuniunea pentru leptură“ s-a transformat în „Societatea pentru literatura şi cultura română
în Bucovina“. Societăţile, mai ales cele culturale şi mai puţin cele politice, erau la modă, pentru că sub acoperişul lor
se ascundeau în fapt revendicările sociale şi politice ale comunităţii respective. Era un fel de a eluda perspicacităţile
poliţiei vieneze, altfel destul de abilă şi informată. Această
societate a avut menirea să continue ceea ce realizase ziarul
„Bucovina“, care se sistase în octombrie 1850. Una din marile realizări ale acestei societăţi a fost aceea că a reuşit în mai
multe rânduri să aducă trupe româneşti vestite de teatru,
care dădeau reprezentaţii în limba română. Cu una din ele
va colinda şi elevul Mihai Eminescu, entuziasmat de culoarea şi acurateţea limbii folosită pe scenă. Aceste spectacole
au fost un pas înainte în favoarea românismului.
În pas cu timpul, dar şi cu cerinţele impuse de împrejurările politice, societatea în cauză scoate la Cernăuţi, din ianuarie 1865 şi până în decembrie 1866, „Foaia societăţii pentru
literatura şi cultura română în Bucovina“, continuând tradiţiile vechii gazete a Hurmuzăcheştilor – „Bucovina“. Urmând tradiţia vechii apariţii, „Foaia…“ se va bucura de „însemnate producţii literare ale scriitorilor bucovineni, ale celor din Principate şi din Transilvania“ (Luceac, 2000, p.55).
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Considerată de istoria literară drept prima revistă literară românească, în articolul-program, Gheorghe Hurmuzachi se va adresa „Către cetitorii noştri“, scriind că «Foaia»
noastră se va ocupa […] mai înainte de toate cu literatura
naţională în osebitele ei ramuri, contribuind prin lucrări originale şi alese inavuţirea ei„ (Hurmuzachi, 1865). Dându-şi
seama de importanţa învăţământului în formarea patriotică
şi educativă a românilor bucovineni, „Foaia…“ continuă să
dezbată racilele pe care trebuie să le înfrunte şcoala românească din provincia de graniţă a imperiului. Ea a pus bazele
renaşterii culturale româneşti, mai ales prin contribuţia consistentă şi constantă a lui Vasile Alecsandri.
După sistarea ziarului „Bucovina“, românii bucovineni îşi
trimiteau „nemulţumirile şi suferinţele lor […] prin corespondenţe […] la «Albina», «Concordia», «Amicul şcoalei»,
«Observatorul», «Gura satului», şi «Telegraful Român» din
Sibiu“ (Nistor, 1991, p.155), aşa încât apariţia „Foii…“ a fost
mană cerească pentru românii de dicolo de cordun. Primul
redactor al „Foii Societăţii…“ a fost neobositul Ambrosie
Dimitroviţă, „doctor în drept de la Viena şi autorul lucrării
«Catehismul constituţional», iar după moartea sa prematură, i-a luat locul Ioan G. Sbiera, fostul elev şi continuator al
lui Aron Pumnul. Poate unul prea îndârjit, de unde i s-a tras
şi excluderea din conducerea publicaţiei. Între colaboratorii
de seamă ai „Foii…“ au fost Gheorghe şi Alecu (Alexandru)
Hurmuzachi, Constantin Morariu Andrievici, fraţii Ion şi Vasile Bumbac, dar mai cu seamă, poetul Vasile Alecsandri. Tot
aici apar şi majoritatea pieselor dramatice ale începuturilor
poetului: „Florin şi Florica“, „Paraponisitul“, „Barcarola“, „Paracliserul“, „Millo“, „Barbu Lăutarul“.
De această publicaţie este legat şi numele lui Dimitrie
Petrino, în legătură cu broşura acestuia, „Puţine cuvinte
despre coruperea limbii române în Bucovina“, unde autorul
protestează vehement contra rătăcirilor pumnuliste din coloanele revistei. Un răspuns echilibrat şi pe măsură primeşte
Petrino de la Eminescu, în articolul intitulat „O scriere critică“, pin care poetul explică fenomenul cu rigoare şi metodă:
„după estremul latinităţei, a etimologismului absolut inaugurat de bătrânul Petru Maior […] trebuia neapărat să vină
ca remediu contra lui estremul fonetismului absolut, a iubirii nemărginite a limbei numai româneşti şi esclusivitate faţă
cu limba latină şi cele surori“ (Eminescu, 1980, p.81).
O critică şi mai aspră va fi făcută de cel mai constant,
dar şi cel mai cunoscut colaborator al revistei, poetul Vasile Alecsandri: „ar fi trist de a vedea o foaie tânără să ajungă după trei ani o cotoroanţă neînţeleasă ca elucubraţiunile
transilvane… Când dracu vom înţelege cu toţii că o literatură ca să fie literatură adevărat naţională, trebuie să-şi ieie izvorârea din geniul poporului, iar nu din fabricile de cuvinte
pocite ale lui Cipariu et compagnie!“ (Nistor, 1991, p.161).
La toate acestea se adaugă şi criticile competente ale lui Maiorescu aduse jurnalelor din Austria, prin care se concluzionează că o cauză naţională apărată printr-o limbă stricată
este o cauză pierdută din start.
Locul „Foii Societăţii…“ îl va lua în 1873, „Calendarul“,
publicaţie ţinută până atunci de Samuil Morariu Andrievici.
Trecând sub conducerea Societăţii, publicaţia va uni sub
redacţia şi colaborările ei pe mai toţi scriitorii importanţi
ai Bucovinei: Simion Florea Marian, Teodor V. Ştefanelli, I.
Gh. Sbiera, Constantin Morariu Andrievici sau fraţii Bumbac. Dar publicaţia a rămas în istoria literară nu numai ca
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o revistă literară; ea a avut parte de redactarea unor cronici
politice, culturale, şcolare sau locale destul de pertinente,
încât, „în câteva articole de politică generală, Gh. Hurmuzachi ne vorbeşte de situaţiunea internă şi externă a Austriei, arătând fără sfială învăţăturile ce se desprind din evenimentele politice ale anului 1866 sau din răceala cu care Negermanii au primit noua Constituţie din Decembrie 1867,
pentru că, prin crearea dualismului austro-ungar, românii
ardeleni au fost extrădaţi maghiarilor“ (Loghin, 1926, p.90).
Pe de altă parte, Alecu Hurmuzachi urmăreşte ceea ce-l
preocupă în mod deosebit: evoluţia şi neajunsurile şcolii,
ştiind că de la aceasta porneşte totul. Gândirea lui sănătoasă propune înainte de toate crearea unei catedre particulare
de istoria românilor, tocmai pentru că cealaltă propunere a
sa de introducere a istoriei naţionale române în şcolile statului nu s-a realizat. Lucrurile evoluează, iar de sub ascunzişul cortinei culturale, apare, luându-şi toată răspunderea, în
perioada 1866–1891, la Suceava, „Revista politică“.
Publicaţia îşi propune încă de la început „să apere poziţia românilor în viaţa publică din Bucovina şi să ţie viu sentimentul lor de solidaritate“ (Loghin, 1926, p.155). Publicaţia
va apărea de două ori pe lună, în perioada 15 mai 1886 – 1
aprilie 1891. Colaboratorii de seamă ai revistei vor fi Simion
Florea Marian, Teodor Ştefanelli şi Ştefan Ştefureac, la care
se vor adăuga şi alţii, mai puţin cunoscuţi astăzi, recunoscuţi atunci mai mult pentru practicarea profesiilor lor, din
tagma magistraţilor sau din cea a profesorilor. Este important că şi această publicaţie apărea ca „Organ comun al totalităţii românilor bucovineni“.
Ceea ce a caracterizat în mod deosebit această revistă a
fost faptul că ea a fost extrem de incisivă din punct de vedere social, căci „ea ataca cu toată vehemenţa, deopotrivă
administraţia austriacă cât şi pe acei români, cari în faţa alegerilor spuneau că alcătuiesc partidul naţional şi nu erau ăn
realitate decât o asociaţie de exploatare a poporului românesc în folosul lor personal“ (Loghin, 1926, p.156). Iar deasupra tuturor acestor merite, cel mai important lucru pe
care-l realizează această publicaţie este faptul că ea a deschis drumul spre organizarea românilor într-un partid, partid care se va numi Partidul Naţional Român.
O altă apariţie, „Gazeta Bucovinei“, va apărea în intervalul dintre 1891 şi 1897, sub conducerea boierului Modest cavaler de Grigorcea. Gazeta apare bisăptămânal din mai 1891
până în aprilie 1897. Interesant este faptul că pentru redactarea părţii politice va fi adus din Ardeal un tânăr, Pompiliu
Pipoş, care va scrie articolele de fond ale gazetei.
Cum moartea prematură îi curmă şirul zilelor, acesta va
fi înlocuit de un alt tânăr, tot ardelean, George Bogdan Duică, cel care mai târziu se va ocupa de viaţa şi opera lui Eminescu. În sfârşit, îl va urma Mihai Teliman. Gazeta „continuă
lupta politică inaugurată de «Revista politică», cu deosebire numai că la spatele ei are o organizaţie politică destul
de bine închegată, în numele căreia poate vorbi“ (Loghin,
1926, p.157). Din punct de vedere literar, gazeta evoluează prin scriitorii bucovineni în primul rând, iar ca semn distinct este faptul că se reproduc operele cele mai de seamă ale literaturii române: Coşbuc, Delavrancea, Eminescu,
făcându-se în acest fel o adevărată propagare a culturii româneşti autentice.
Au urmat apoi şi alte reviste, cum au fost cele intitulate „Patria“ ori „Sentinela“, de mai mică anvergură. Prima a
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apărut din iulie 1894 până în aprilie 1900, iar a doua din
septembrie 1898 şi până în aprilie 1899. Patria afost condusă tot de un ardelen, ceva mai cunoscut astăzi, Valeriu Branişte, care fusese directorul „Tribunei“ sibiene, iar cealaltă,
„Sentinela“, de Dionisie Voronca, iar mai târziu s-a bucurat
şi de colaborarea lui Mihai Teliman.
E vremea când partidele se întăresc şi când atitudinea
oamenilor politici se îndreaptă spre ţărănime, încercând să
le câştige simpatia şi, evident, votul. „Acest nou curs în politica Bucovinei nu era nici pe placul stăpânirii, care vedea
ridicându-se o nouă forţă politică, ce nu putea fi totdeauna aservită intereselor ei, şi nu era nici pe placul unor români ruginiţi, cari se simţeau oarecum stânjeniţi în apucăturile lor ambiţioase“ (Loghin, 1926, p.161). Interesul Curţii
vieneze mai întâi, apoi a dualismului austro-ungar, era acela ca această clasă să rămână ignorantă, iar deputaţii să nu
înţeleagă mai nimic, pentru a putea fi mai uşor manipulaţi
– lucru care s-a şi întâmplat de-a lungul unor ani buni de
guvernare absolutistă.
Mai apar în intervalul 1881–1893, ziarul „Aurora română“ şi „Încercări literare“. Primul activează între anii 1881–
1884, iar al doilea, între 1892–1893. Prin urmare, ele au avut
o viaţă destul de scurtă. Dealtfel, după primele numere, cea
dintâi „mişuna numai de studii ştiinţifice, ieşite din pana redactorului responsabil Ion I. Bumbac“ (Loghin, 1926, p.189).
Devenind cu timpul o publicaţie neinteresantă publicului,
ea va dispărea. Cât priveşte cea de-a doua publicaţie în discuţie, aceasta este în exclusivitate meritul studenţilor de la
universitatea cernăuţeană.
Meritul ei constă în faptul că a creat drumul spre debutul unor literaţi care vor face carieră în domeniu: Constantin Berariu, Constantin Verdi, cunoscut sub pseudonimul C.Isopescul-Grecul ori Temistocle Bocancea. În ceea ce
priveşte o ultimă publicaţie pe care o luăm în discuţie, ziarul
„Deşteptarea“ (1893–1904), el va fi cel care pune punctul pe
„i“ în legătură cu foloasele pe care să le tragă din el marea
masă a populaţiei, căci a fost în mod preponderent preocupat să aducă în prim planul activităţii sale lucruri folositoare
poporului, publicând „tălmăciri de legi, sfaturi economice,
părţi din istoria lumii şi a românilor, învăţături împoriva alcoolului, îndemnuri patriotice“ (Loghin, 1926, p.163).
Se poate spune că ziarele de referinţă ale epocii, „Curierul românesc“, „Albina românească“, „Gazeta de Transilvania“, „Bucovina“ şi „Foaia Societăţii… “ iniţiate şi conduse de
fraţii Hurmuzachi au avut un rol covârşitor în formarea opiniilor culturale şi sociale ale epocii – pe de o parte –, iar pe
de altă parte au reuşit să obţină de la monarhia habsburgică
doleanţele românilor: autonomia provinciei, limba şi cultura română, şcolile româneşti.
Presa, în afara celor două publicaţii pomenite mai sus,
aşa măruntă cum era ea, a fost un bun formator de opinii,
căci ziare au apărut, în ciuda desfiinţării lor regulate, în mai
toate localităţile din nordul extrem al Moldovei: Cernăuţi şi
Suceava, în primul rând, apoi la Câmpulung şi Gura Humorului, Storojineţ şi Rădăuţi, Hotin şi Alba, Soroca şi Siret. „Cu
puternic suflu românesc, publicistica din nordul Moldovei a
beneficiat şi de ceea ce a putut prelua de la presa austriacă,
germană, ruteană, rusă, dar a fost puternic influienţată, mai
cu seamă de cultura franceză“ (Oprea, 2004, p.503).
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Valentin COŞEREANU

EMINESCU – (PSIH)
ANALIZA UNOR SCRISORI

D

Dintre cele opt scrisori pe care le trimite Eminescu în ţară în decursul unei luni, cât a stat la tratament (Kuialnic, lacul Liman, lângă Odesa), numai patru se păstrează, iar una dintre acestea se află
(în original) în fondul documentar ipoteştean al Bibliotecii Naţionale de Poezie (nr. inventar 42). Este datată 12 August 1885 şi
adresată prietenului său, Vasile Burlă. Referitor la cele opt scrisori,
informaţia este dată explicit de poet într-una din scrisori, adresată lui Novleanu: pân-acum am trimis şapte scrisori în ţară, −
aceasta e a opta[1].
*
Înainte, însă, de a adânci semnificaţiile de conţinut ale acestei
scrisori, dar şi ale celorlalte, mai sus menţionate, este necesară o
trecere în revistă a tuturor menţiunilor referitoare la durerile fizice despre care Eminescu însuşi vorbeşte în aceste epistole, pe parcursul unui număr de ani, deci atât cât ştim din relatările făcute
până acum în corespondenţa păstrată.
Pentru a avea un tablou clinic mai cuprinzător, apelăm la relatările fratelui său, Matei, referitoare la structura ereditară a poetului, referiri extrase dintr-o scrisoare către Corneliu Botez (14
aprilie 1909): tata […] caracter foarte violent, dar în schimb foarte
bun la suflet. Avea o putere herculeană […]. Mai avea o memorie uimitoare; numai din contactul cu Balş, Hurmuzachi, învăţase
bine nemţeşte şi binişor franţuzeşte […], stilul era scurt şi concis;
caracter ferm, nelinguşitor, rezolva imediat cestiunea[2]; mama era
femeie măruntă, dar robustă, brună-albă […], foarte evlavioasă
şi harnică. Nu sta cum nu stă apa care curge. Sarcastică ca şi tata
[…]. Foarte greu prindea ură pe cineva, dar, odată prinsă, prinsă

1 Mihai Eminescu, Opere XVI, Corespondenţă. Documentar. Cu
reproduceri după manuscrise şi documente, Academia Republicii
Socialiste România, Muzeul Literaturii Române, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1989, p. 217.
2 Matei Eminescu, Memoriu asupra familiei Eminescu. Apud:
Mărturii despre Eminescu. Povestea unei vieţi spusă de contemporani,
Selecţie, note, cronologie şi prefaţă de Cătălin Cioabă, Editura Humanitas, Bucureşti, 2013, p. 38.
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era. Când ţinea la un om sau la o femeie, ţinea, dar şi când îi ura,
urâţi erau pentru veşnicie[3].
Pentru a da o înlănţuire mai obiectivă acestui aspect, ca un
preambul, facem referire la o relatare a poetului în legătură cu
ereditatea sa, desprinsă dintr-o scrisoare adresată lui A.D. Xenopol (Iaşi, 1879): mama învăluită în melancolie, tata şi trist şi vesel,
eu am moştenit prin ereditate o tristeţă pe care nu pot să mi-o explic şi care, educată din când în când c-un optimism însufleţit de
paginile măreţe scrise cu sângele său de nobilul popor românesc,
mă îndeamnă să urc calvarul vieţei mai uşor[4].
Informaţiile în legătură cu moştenirea pe care-o purta de la
părinţii din părinţi vor reveni şi într-o altă scrisoare, expediată din
Iaşi la 20 septembrie 1877, focalizând subiectul: tu ştii c-am fost
totdeauna caracter melancolic şi n-am avut niciodată destul curagiu de viaţă; prin urmare tot ce gîndesc sau fac e azi mai ticăit
decît înainte[5].
În ceea ce priveşte referirile stricte la boala sa fizică, invocate
în propria-i corespondenţă, acestea surprind aspecte din cele mai
diverse: de la simple constatări, la nelinişti ascunse, de o decenţă
înnăscută. Iată cum.
Neluând în discuţie nici lovitura primită în frunte din greşeală, cu un polonic (atunci când era în gazdă la Cernăuţi), nici faptul
că (dându-se pe ghiaţă), împreună cu alţi colegi, tot la Cernăuţi, a
căzut aşa de rău, încât a leşinat, şi noi, speriaţi rău, abia l-am putut
aduce iar în fire[6], întrucât faptele acestea provin din relatările altora, vom face o retrospectivă a acestor relatări, luând în discuţie
în special pe cele ale lui Eminescu însuşi din scrisori, căci ele singure dau nota esenţială a autenticităţii, şi ne feresc de erori.
O primă relatare în acest sens o găsim într-o scrisoare neexpediată, din februarie 1872, către sora sa, Harieta, prin care poetul

3 Idem, p. 39.
4 Mihai Eminescu, Opere XVI, ed. cit., p. 350-351.
5 Idem, p. 183.
6 Corneliu Botez, Icoane, cugetări şi fapte din viaţa lui Eminescu.
Apud: Mărturii despre Eminescu…, op. cit., p. 45.
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se scuză că nu i-a scris, deoarece era singur eu bolnav şi lipsit de
cugetare[7]. La fel se întâmplă şi cu relatarea din Charlottengurg,
26/2, 1874, când, imediat după formula de adresare, fără a intra
în alte detalii, spune: o anchilozare reumatică a mâinii drepte mi-a
impus nepoliteţea involuntară de a nu vă putea răspunde mai curând[8]. Şi spune acest lucru, nu familiei, găsind o presupusă scuză
pentru întârziere, ci lui Titu Maiorescu, pentru care avea o preţuire distinctă şi pe care nu avea motiv să-l mintă. Aşadar, o durere,
pe care poetul o bănuieşte reumatică, a fost atât de accentuată
încât n-a putut să scrie.
Nu ne închipuim că anchilozarea reumatică este diagnosticul
unui specialist, întrucât studentul abia îşi permitea plătirea datoriilor, atunci când primea banii de acasă, darmite să consulte un
medic. Se pune întrebarea, însă: un tânăr a cărei rezistenţă fizică
era atât de mare încât, de regulă […] mergea de se scălda în Târnava, la moara din jos de roate, şi se scălda întruna până la amiezi[9]
(plecat de dimineaţă!); ba mai mult, în Blaj, conform mărturiei lui
Ştefanelli, erau tineri buni înotători, dar cu Eminescu nici unul nu
putea ţinea[10], iar la diferenţă de doar doi ani să simtă dureri reumatice atroce încât să nu poată să scrie?
Îndeobşte, aceste dureri apar mai târziu, odată cu înaintarea
în vârstă şi aceasta cu atât mai mult cu cât la şaisprezece, şaptesprezece ani, Cacoveanu îl vedea ca pe un tînăr sănătos ca piatra[11], Anghel Demeriescu susţinând că seva vieţii într-însul se ridica necontenit[12], iar prietenul său apropiat, Slavici, îl caracterizează drept un om de o vigoare trupească extraordinară[13], încât
îl face pe acelaşi Slavici să afirme cu tărie că petrecîndu-şi viaţa ca
dînsul, cei mai mulţi oameni s-ar fi prăpădit în scurt timp[14].
În acelaşi an, Eminescu, scriindu-i lui Ioan Al. Samurcaş, se
plânge că în vremea din urmă am mai căpătat şi o aprindere la
încheietura piciorului, care se vindecă foarte încet şi e foarte dureroasă. Astfel mă mişc abia…[15]. Nefiind omul care să exagereze
şi cu atât mai mult unul care să mintă, Eminescu spune în aceeaşi
scrisoare că este chinuit de nelinişte sufletească şi durere fizică[16].
În data de 6 februarie 1880, poetul revine asupra acestor suferinţe, întărind faptul că pe lîngă toate acestea mai sunt bolnav
şi trupeşte, dar mai mult sufleteşte[17], fără să precizeze ce anume
îl supără, ca în final, în formă literară, să îi spună surorii sale, Harieta, că toamna vieţii vine fără să ştii cînd, nici de unde… numai
vezi că totul a trecut pentru a nu se mai întoarce. Ş-atunci se simte omul bătrîn, foarte bătrîn, şi ar vrea să moară[18]. Şi comenta
aceasta la numai treizeci de ani! Ce arderi psihice vor fi fost în
omul acesta e greu de precizat. Cât despre trăirile sale interioare
avem… „mărturiile“ publicisticii…
Un an mai târziu, poetul îl va înştiinţa pe tatăl său că a avut
şi el acele friguri de primăvară atît de obicinuite în ţată la noi[19]. Îi
scria în martie, 1881, din Bucureşti. Veronicăi i se destăinuie încă
din februarie (28) că este bolnav, fără să expliciteze. Mai mult,
descriindu-i un vis, poetul îi relatează: eu am leşinat – în somn
se-nţelege – mi s-a părut că m-a lovit damblaua, dar m-am trezit
7 M. Eminescu, Opere XVI, ed. cit., p. 295.
8 Idem, p. 49.
9 Ştefan Cacoveanu, Eminescu la Blaj. Apud: Mărturii despre
Eminescu…, op. cit., p. 89.
10 Idem.
11 Idem, p. 88.
12 Apud: Ion Nica, op. cit, p. 61.
13 Ioan Slavici, Eminescu − omul. Apud: Mărturii despre Eminescu…, op. cit., p. 183.
14 Apud: Ion Nica, op. cit., p. 62.
15 M. Eminescu, Opere XVI, ed. cit., p. 57.
16 Idem, p. 57.
17 Id ibidem, p. 187.
18 Id ibidem, p. 188.
19 Idem.
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din somn c-o grozavă bătaie de inimă[20]. În iunie 1882, din Constanţa, îi scrie ceva mai optimist: am făcut deja două băi de mare,
cari promit a-mi face mult bine, explicând faptul că băile de mare
întăresc şi grăbesc bătăile inimei[21].
Doi ani mai târziu, adresându-i-se lui Chibici de la sanatoriul
din Ober-Döbling, lângă Viena (12/24 ianuarie, 1884), îi va spune
acestuia că fizic stau îndestul de prost. Sunt slab, rău hrănit[22], lucru altfel de înţeles şi foarte credibil, din moment ce abia aşteaptă să se întoarcă în ţară şi să se sature de mămăliga strămoşească,
căci aici, de cînd mă aflu, n-am avut niciodată fericirea de-a mînca
măcar pînă la saţiu[23]. În octombrie, acelaşi an, starea poetului
este deplorabilă, fapt ce-l determina să-i scrie aceluiaşi Chibici în
disperare de cauză: cît despre picioare – ele sînt într-o stare aşa de
plîns, precum erau în Bucureşti[24].
În ianuarie 1887, aflându-se la Mănăstirea Neamţului, îl înştiinţează pe Iacob Negruzzi că se află bine sănătos în mijlocul acestor munţi[25] (dacă nu cumva este o ironie ascunsă, întrucât poetul continuă cu şi-ţi doresc asemenea[26]), iar în cealaltă scrisoare,
tot din ianuarie, scriindu-i lui Panu şi abordând un ton serios şi
indignat, îl roagă a spune tuturor că se află în deplină eroare şi că
(afară de suferinţa de picioare) nu am absolut nimic[27]. Aşadar, din
nou, aceeaşi suferinţă sâcâitoare, constantă.
Indignarea provenea din faptul că s-a răspândit prin ziare ştirea că aş fi grav bolnav. Toate aceste zvonuri, lipsite de orice fundament, sunt răspîndite, poate cu rea intenţie, încît d. C. Mille,
într-unul din articolele sale, a găsit motiv de-a vorbi de boala mea
pretinsă. Şi încheie cu un mic dementi în organul d-tale de presă
n-ar strica[28].
Cum astăzi se ştie din mărturii ce tratament impropriu i se
aplica la Neamţ, este limpede că poetul voia să dezmintă faptul
că era bolnav psihic (nu fizic, boala fizică n-a ascuns-o în nici o
împrejurare), întrucât, persoană publică, credibilitatea sa de gazetar era, în felul acesta, compromisă.
În august, acelaşi an, Eminescu se află la băile din Hall,
scriindu-i lui Ştefan Emilian: în urma băilor făcute pîn-acum mă
simt mai bine[29], iar două luni mai târziu, din Botoşani, îl informează pe V.G. Morţun că este întrucâtva mai restabilit[30]. Aşadar,
nu în totalitate. Evident că toate aceste suferinţe repetate îl fac
să-i spună Corneliei Emilian că îndelungata mea boală m-a făcut
să fiu foarte descurajat[31].
În ceea ce priveşte strict corespondenţa cu Veronica Micle, o
corespondenţă care relevă un capitol aparte în viaţa sentimentală a poetului, indiferent de suişurile ori coborâşurile relaţiilor dintre ei, suferinţele fizice la care ne referim răzbat frecvent în scrisorile poetului, meritând „inventariate“ în ordinea lor cronologică.
Aşadar, în 1879 se plânge că e rău dispus prin singurătate şi boală[32] (31 octombrie); sărbătorile […] le-am petrecut bolnav între
cei patru pereţi ai mei[33] (28 decembrie); tu zici […] că de câte ori
20 Id ibidem, p. 193.
21 Id ibidem, p. 194.
22 Id ibidem, p. 197.
23 Id ibidem, p. 198.
24 Id ibidem, p. 202.
25 Id ibidem, p. 239.
26 Idem.
27 Idem.
28 Id ibidem, p. 239.
29 Id ibidem, p. 241.
30 Idem.
31 Id ibidem, p. 242.
32 Dulcea mea Doamnă/Eminul meu iubit, Corespondenţă inedită Mihai Eminescu – Veronica Micle, Scrisori din arhiva familiei Grayziella şi Vasile Grigorcea, Ediţie îngrijită, transcriere, note şi prefaţă
de Christina Yarifopol-Illias, Editura Polirom, 2000, p. 36.
33 Idem, p. 51.
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nu eşti aici, mi-e rău la picior. Apoi chiar aşa este[34] (29 decembrie); boala m-a oprit de-a ieşi din casă[35] (31 decembrie). În 1880,
durerile se accentuează: sunt atât de bolnav şi mă simt atât de rău
şi moraliceşte şi fizic încât […] abia mă târâiesc pe picioare, că nu
mai pot nici să mă-ncalţ, tu ai zice poate că sunt nişte desvinuiri deşerte, deşi tu ştii […] că eu spun în genere adevărul. […] Sentimentul meu vecinic e acel penibil al unei muşcături a cărei dureri ard
şi nu-ncetează ncicând[36] (5 ianuarie); dacă n-aş fi bolnav şi dacă
nu m-aş teme ca acest ger nemaipomenit să mă îmbolnăvească şi
mai rău […] Puiuţule, zău că nu pot veni încă că sunt bolnav[37] (14
ianuarie); eu tot cu piciorul îmflat şi în neputinţă de-a veni la Iaşi[38]
(18 ianuarie); nu te voi ruga nici să ţii seamă de împrejurarea că
sunt bolnav[39] (4 februarie); eu care n-am luat nici când medicamente, resimt efecte miraculoase[40] (4 aprilie).
După un an, în 1882, durerile revin, căci în disperare, poetul
încearcă şi leacuri „băbeşti“: am stat acasă ca să-ncerc un medicament băbesc care mi s-a dat şi pe care l-am încercat fără folos[41]
(ianuarie); strivit fizic şi moraliceşte […] nu te pot convinge numai
prin scris cât de bolnav, cât de obosit, cât de redus sunt în toate privirile[42] (februarie); mie nu mi-e permis de-a fi bolnav, nu de-a lenevi[43] (14 martie); m-au apucat nişte friguri, combinate cu durere
de cap şi lâncezeală […], am zăcut în pat. Abia acum spre seară îţi
scriu în fierbinţeală de friguri şi bând cafea neagră ca să-mi treacă
durerea de cap[44] (21 martie); săptămâna Patemilor m-a dat din
friguri în junghi […]. Piciorul meu drept e ca vai de el […] pe deasupra am un junghi în partea dreaptă, drept care pun muştar şi piele
de iepure la piept[45] (26 martie); numai afurisitele astea de picioare
nu-mi dau pace […] şi întruna trebuie să le cârpesc cu petece de
bumbac. C′est a desesperer[46] (17 aprilie).
În iunie, acelaşi an, poetul pare că nu mai poate suporta durerile sâcâitoare de picioare: dac-aş putea să scap de bubele acestea cari constituie o supărare zilnică şi un chin de tot ceasul[47] (4
iunie); de plecat trebuie să plec căci picioarele mele au nevoie, fie
de băi sărate, fie de băi alcaline, dar însfârşit de băi cari au un efect
determinant asupra pielei. Tratamentul intern e stabilit deja… Fier,
fier şi iar fier, în formă liquidă şi în formă de pilule[48] (6 iunie). Abia
la Constanţa, după băile făcute, Eminescu simte ameliorări: cât
despre bubele mele, toate s-au închis, afară de una la piciorul drept
care e foarte îndărătnică[49] (24 iunie). Numai că pe la sfârşitul lui
iunie, va fi nevoit să plece din nou la Giurgiu şi de-aici la destinaţie,
adică la băi[50]. Starea picioarelor nu-i deloc bună, din moment ce
spune că mă folosesc de cele din urmă trei sferturi de ceas înaintea
plecării mele şi mai am încă să-mi leg piciorul[51]. Nici în iulie nu stă
mai bine: bubele mele ameninţă a se redeschide[52]. Pe la începutul
lui august, nici un semn de însănătoşire: sunt foarte bolnav […].
N-am avut îndestul timp să fac băi de mare şi ranele mele la picior
34
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sunt în starea în care-au fost acum trei luni. Nu pot dormi, precum nu puteam nici atunci[53]. Pe 15 august mărturiseşte în două
scrisori diferite: sunt prea bolnav[54]… bolnav ca totdeauna[55].
Dacă la debutul corespondenţei dintre cei doi, asupra poetului ar fi putut cădea suspiciunea că găsea în boală scuze plauzibile
pentru a motiva lipsa de a nu se întâlni cu Veronica, acum, însă,
după atâţia ani, aceste urme de bănuială ies cu totul din ecuaţie:
de bolnav sunt tot aşa de bolnav precum eram când ai venit tu în
rândul din urmă, numai cu mult mai chinuit[56]. În august, continuă, dându-i amănunte: despre coşi, nu-i am; dar am în locul
lor bube, cari mă slăbesc îndestul pentru a nu avea decât gânduri
mănăstireşti[57]. Pe 21 septembrie, scrie: o cauză permanentă, devenită acută, este, pe lângă multe altele, boala. În loc de-a merge
mai bine, îmi merge din ce în ce mai rău, încât nu ştiu la ce capăt
fatal poate ieşi. Nici băile de mare, nici medicamentele n-au folosit în mod esenţial şi neglijent cum sunt, mă tem ca ranele acestea
să nu devie incurabile […] cu o boală fizică atât de supărătoare,
moralul meu e asemenea deprimat şi că nu aflu mijloc de-a scăpa
din această atmosferă[58]. Într-o scrisoare nedatată, ca o concluzie,
poetul spune: nu cred nimic, nu sper nimic şi mi-e moraliceşte frig
ca unui bătrân de 80 de ani[59].
Tot în legătură cu sănătatea sa, nu se poate trece cu vederea remarca lui Slavici în legătură cu suferinţele fizice ale poetului:
ştim azi că boalele de felul celei ce i-a întunecat lui sufletul sunt
trupeşti şi în cele mai multe cazuri curabile[60].
*
Înainte, însă, de a începe propriu zis analiza corespondenţei în
cauză, este neapărat necesar să rememorăm, aşa cum stau faptele în legătură cu dispoziţia poetului de a scrie scrisori, această ciudăţenie a firii lui Eminescu, pe care i-o mărturiseşte lui Iacob Negruzzi într-o scrisoare trimisă din Viena, în februarie 1871: eu, pentru a scrie o epistolă, trebuie să am o dispoziţiune deosebit de uşoară, nepotrivită oarecum cu caracterul meu, şi o asemenea dispoziţiune nu mi se-ntîmplă s-o am decît foarte rar. Prin confesiunea asta
nu voi să-mi dau doar un aer de greutate; însă în genere, deşi nu-s
lugubru, totuşi nu sînt comunicativ; şi scrisorile înseamnă la mine
punctele lucii în cari sunt de o comunicativitate neobicinuită[61].
El, care spunea în tinereţe că-i trebuie o dispoziţie specială
pentru a scrie, iată-l aflat singur în îngrijirea doctorului Iahimovici, la stabilimentul de lângă Liman, disperat că nu i se răspunde la
semnele aproape disperate de ajutor.
Dacă adăugăm la aceasta şi remarca din timpul tinereţii studenţiei (Viena, 16⁄4 septembrie, 1870), când Eminescu îşi definea
personalitatea, atunci remarca explicitează cu mult mai mult
analiza ce urmează şi aceasta întrucât ea poartă girul veridicităţii:
dacă e vo fericire pentru care vă invidiez într-adevăr apoi e aceea
că puteţi găsi în ocupaţiuni literare mulţămirea aceea pe care realitatea nu e-n stare de-a v-o da; într-un pustiu să fiu, şi nu mi-aş
putea regăsi liniştea[62].
Îndeobşte, epistola reflectă cele mai tainice ascunzişuri ale
sufletului uman şi poate constitui un text credibil de analiză, întrucât ea nu este (nu era) destinată publicităţii. Dacă nu a fost
scrisă cu gândul de a fi publicată, epistola ajută şi mai mult în
53 Id ibidem, p. 335.
54 Id ibidem, p. 345.
55 Id ibidem, p. 348.
56 Id ibidem, p. 362.
57 Idem.
58 Id ibidem, p. 366.
59 Id ibidem, p. 407.
60 Ioan Slavici, Eminescu − omul. Apud: Mărturii despre Eminescu…, op. cit., p. 184.
61 Id ibidem, p. 38.
62 Id ibidem, p. 35.
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descifrarea eului, spre deosebire de un jurnal (chiar intim), care
poate fi suspectat din acest punct de vedere. Călinescu ştia bine
de ce nu considera jurnalele demne de literatură, deşi le citea
pentru o mai strânsă documentare.
Aşadar, chiar la începutul toamnei lui 1885, Eminescu se afla
la Kuialnic, lângă Odesa, unde făcea un tratament cu băi de nămol, întru vindecarea durerilor de picioare de care s-a plâns atâta
timp. Limanul Odesei era renumit prin concentraţia mare de sare
pe care o conţinea lacul, căci într-un timp nedefinit, lacul fusese
una cu marea. Astăzi chiar, el este despărţit de mare printr-o fâşie de nisip de numai un kilometru şi jumătate. Dealtfel, liman, în
limba greacă, înseamnă port maritim, aşa cum Kuialnic vine de la
turcescul kuianlâc, adică dens (de sare).
Prin urmare, poetul a poposit mai întâi la Odesa, unde a locuit, probabil, în vila doctorului Iahimovici între una şi trei zile,
(poate chiar în ultimile zile ale lui iulie), discutând cu medicul,
acomodându-se şi rezolvând de principiu formalităţile. Aici va
primi, dealtfel, şi corespondenţa, întrucât la sanatoriul din Kuialnic nu era propriu-zis o poştă, ci doar o cutie colecoare a corespondenţei. Cât despre corespondenţă, aflăm din altă scrisore că
poşta mergea cu mare întârziere, spre marea disperare a poetului:
ceea ce m-a speriat însă − scrie acesta lui Novleanu, în 15 august
– timpul lung ce-i trebuie unei scrisori pentru a ajunge pân‘ la mine.
Carta postală, datată din 8 august, am primit-o abia ieri la 14 august − va să zică şase zile[63].
În această vilă din Odesa a cunoscut-o Eminescu pe fiica
doctorului Iahimovici (polonezi la origine), persoană instruită,
cunoscătoare a mai multe limbi străine, între care franceza, germana şi engleza. Despre ea vorbeşte poetul într-o scrisoare către
acelaşi Novleanu: îngeraşul despre care mi-ai scris e fiica doctorului Jachimowicz şi o chiamă Rosalie. Ştie nu numai franţuzeşte,
ci şi nemţeşte şi englezeşte, însă, fiind polonă, are mare ură asupra
nemţilor şi nu vrea să vorbească nemţeşte[64].
Dar accentul cade pe un alt aspect, căci preocuparea este alta
şi e una care îl sâcâie, motiv pentru care izbucneşte: unde dracu
e Sobornii uliţa, despre care din cartea ta poştală am aflat pentru
întâia dată?[65] Este clar că poşta merge din an în Paşte, din moment ce Odesskii listok scria la 1 august că la Liman lipseşte o cutie
poştală pentru scrisori, iar bolnavii ca să expedieze o scrisoare urmează să plătească 15 copeici la tramvaiul tras de cai, doar pentru
a arunca scrisoarea la poşta din Odesa…[66]
La Kuialnic, Eminescu a venit tot cu trenul, aşa cum venise
şi de la Iaşi la Odesa, cu câteva zile mai înainte, apoi cu trăsura
până la sanatoriul medicului Felician Iahimovici (grafiat de poet,
în scrisori, Jachimowicz). La vremea respectivă staţiunea era recunoscută prin efectele tămăduitoare ale nămolului. Se înfiinţase
acolo un stabiliment cu câteva barăci din lemn, pentru a veni în
ajutorul bolnavilor, dar doctorul Iahimovici îşi construise în acelaşi areal o vilă cu mult mai impunătoare (şi la oarecare distanţă
faţă de celelalte), vilă în care se presupune că ar fi stat şi Eminescu,
recomandat probabil de Novleanu şi tratat de medicul curant ca
atare.
Într-un îndreptar apărut în 1894, intitulat Odessa, 1794−1894,
apar, în legătură cu datele despre aşezarea vilei, următoarele: la
două verste de sanatoriul orăşenesc pe acelaşi mal al limanului e
situat şi stabilimentul medicului F.I. Iahimovici, care încheie într-un
fel şirul de vile existente aici. Construită şi exploatată de însuşi proprietarul, instituţia medicală respectivă e alcătuită din două căsuţe,
63 Id ibidem, p. 216-217.
64 M. Eminescu, Opere XVI, ed. cit., p. 218.
65 Ioan Slavici, Eminescu − omul. Apud: Mărturii despre Eminescu…, op. cit., p. 216.
66 Nicolae Dabija, Pe urmele lui Orfeu, Chişinău-Hyperion, 1990,
p. 314.
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ce includ 50 de cabinete şi o încăpere a băilor, cu 6 căzi pentru nămol şi 7 – pentru băi de sare, de care se folosesc atît pacienţii care
locuiesc la vila medicului, cît şi cei de la multe vile alăturate[67]…
Rămăşiţele unei catedrale catolice se mai văd şi astăzi, mărturie a atmosferei mohorâte din ploioasa toamnă a anului 1885.
(Pe-aici au început o serie de ploi şi temperatura nu-i mai mare
decât de 12º Réumer[68], spune poetul însuşi.). Pentru mai dreapta
înţelegere a atmosferei din vila în care a locuit Eminescu redăm
următoarea descriere:…locul unde se găseşte imobilul fiind sprijinit pe alocuri de un zid vechi de piatră ca de cetate − să nu se prăbuşească sau să lunece pămîntul de sub ea la vale. E o clădire lungă, cu un singur etaj, cu odăi largi, boltite în interior ca nişte cupole.
Acoperişul îi e din tablă roşie. Uşile sînt laterale. Scări de piatră urcă
din două părţi către vilă. Arhitectura e veche, în stilul jumătăţii a
doua a secolului XIX[69].
Întrucât Kuialnicul ducea lipsă de apă potabilă (căci apa se
aducea cu carele, în sacale burduhănoase, tocmai de la Odesa)
Iahimovici şi-a ales locul de construcţie detaşat de casele stabilimentului, lângă un izvor, ceea ce-i va fi plăcut lui Eminescu, aşa
cum îi va fi adus aminte de Ipoteşti salcâmii presăraţi în susul
dealului, şerpuit la rându-i de cărări. Atmosfera dezolantă de care
se plânge poetul este dată de lacul mlăştinos din care se extrăgea
sistematic pentru bolnavii din sanatoriu, nămol dens şi sărat, iar
după folosinţă era aruncat înapoi în lac pentru regenerare.
Doctorul Iahimovici nu era un medic oarecare: a scris o carte intitulată La Liman, anii 1881−1892, care a apărut la Odesa în
1892, precum şi o broşură intitulată Metode de tratament la Liman, titlu care vorbeşte de la sine, amândouă scrise în urma unei
experienţe de mai mulţi ani la Kuialnic, făcând diverse cercetări şi
aprecieri ştiinţifice, mărturisind totodată că le-a scris pe baza unor
observaţii personale, însemnări zilnice, pe care le înregistra sistematic în jurnalele sale, începînd cu 1881, anul sosirii dumisale la Odesa[70]. Cu siguranţă că l-a interesat şi acest pacient, întrucât contemporanii lui Eminescu ne vorbesc de impresia puternică pe care
o lăsa poetul celora cu care venea în contact, chiar şi după 1883[71].
După o prealabilă vizită a Kuialnicului chiar din prima zi, Nicolae Dabija avansează, în cartea sa, o presupunere incitantă: se
juca acolo, chiar pe 1 august Revizorul de Gogol, aşa încât este
de presupus că lui Eminescu nu i-ar fi scăpat ocazia de a vedea
reprezentaţia, cu atât mai mult cu cât scrisese deja în Timpul cuvinte apreciative la adresa autorului rus, dar şi pentru faptul că
era jucată în limba acestuia, având protagonist pe un anume Nicolaiev, actor cunoscut, pare-se, la vremea respectivă. Presupunem că ar fi făcut-o măcar şi din simplă curiozitate, pentru a se
mai desprinde de singurătatea şi urâtul de care era cuprins. Dacă,
totuşi, nu a făcut-o, poate spre marea lui dezamăgire, a fost şi din
cauza faptului că nu s-a ţinut spectacolul, căci Odesskii listok din
6 august 1885 anunţă ploi abundente şi furtuni ce continuă a opta
zi la rând[72].
Aşadar, cu patru ani înaintea prematurei sale dispariţii, poetul ni se descoperă în acestă epistolă, ca un matur întors în
sine, un om care destăinuie şi se destăinuie. Grijile cotidiene îl
apasă, dar nu-l doboară, atâta timp cât poate glumi pe seama
acestora, aşa după cum vom vedea.
Stilului desăvârşit al scrisorii i se adaugă o argumentaţie
strânsă, fără nici un echivoc, precum şi o exprimare foarte clară, pentru a nu redeştepta suspiciuni legate de trecuta bolă.
Cuvintele merg direct la ţintă, aşa încât poetul exprimă chiar
67
68
69
70
71
72

Apud: Nicolae Dabija, op. cit., p. 303.
M. Eminescu, Opere XVI, ed. cit., p. 217.
Nicolae Dabija, op. cit, p. 304.
Idem, p. 307-308.
Id ibidem, p. 308.
Apud: Nicolae Dabija, op. cit., p. 310.
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din prima frază esenţa întregii epistole: au trecut peste două
săptămâni de când sunt aici şi mă coc în băi de nămol cald de
30 grade Réumer. Apoi, dă prietenului său şi unele amănunte:
are temeri ca nu cumva vindecarea să nu fie timporară, deşi durerile pe care le avea înainte la Iaşi nu le mai simt[e], cu toate că
încă nu toate ranele s-a[u] închis.
Este vorba de o nedesluşită boală de picioare, care, multă
vreme a fost pusă în seama luesului, boală pe care a demontat-o
cu argumente ştiinţifice docorul Ion Nica în volumul său din
1972, conchizând: streptococul şi nu treponema este numitorul
comun al afecţiunilor organice şi (probabil) al morţii lui Eminescu[73]. În legătură cu boala psihică, înclinăm mai degrabă
spre adevărul cuvintelor poetului: oricine va găsi în viaţa şi opera mea un grăunte de adevăr care să explice posterităţii de ce
am fost nefericit prin umilire şi sărăcie în patria mea bogată[74].
Lăsând (deocamdată) deoparte caracteristica intimă a
corespondenţei lui Eminescu adresată Veronicăi Micle, toate
celelate scrisori demonstrează preocupări de natură generală, chestiuni sociale sau de creaţie. Scrisoarea aceasta este înclinată spre mărturisirea necesităţilor omului Eminescu, spre
destăinuiri de ordin material, pe care le întâmpină prin forţa
lucrurilor.
În ţară aceste necesităţi erau fireşti, intraseră într-un soi de
obişnuinţă comună, iar poetul trecea peste ele ca peste nişte
lucruri absolut derizorii şi care se aflau în afara preocupărilor
sale, fenomen valabil mai ales pentru tinereţea sa. La Kuialnic
lucrurile se schimbă. Poetul nu poate scăpa nici în sanatoriu de
noxa tutunului; ducându-se la Odesa pentru medicamente şi
tutun ţine să remarce faptul că cel din urmă e şi scump şi rău.
(Acesta era făcut la fabrica de tutunuri turceşti[75] a lui Ilie Iacub
şi lăsa de dorit).
El stă încorsetat şi cu povara grijii zilei de mâine, grijă de
care, în tinereţe, nu era deloc afectat; trăia cum şi cu ce putea,
împrumuta bani şi-i dădea înapoi când îi avea, căci în principal, lectura şi idealurile erau preocuparile lui definitorii. Acum
este obsedat de existenţa zilnică, se plânge de duşmanul cel
mare al singurătăţii…, urâtul; el, care-şi trăia bucuria singurătăţii cu gândiri şi cu imagini, el, cel care îi întâmpina cu ostilitate
pe cei care soseau nepoftiţi la vreuna din nenumăratele gazde,
întrerupându-i lectura ori scrisul (−Ei, ce-i, la ce-ai venit? era replica aproape nepoliticoasă despre care povesteşte Ştefanelli şi
Slavici, prieteni apropiaţi şi credibili).
Aflăm apoi că deşi nu tocmai vorbăteţ, poetul este condamnat la un mutism absolut, că nu are ce să citească în afara unei
ediţii de poezii a lui Heine, rătăcită printre bucoavnelele doctorului secundar. E de mirare că nu şi-a luat de citit, la un om care
şi-a cărat lada cu manuscrise şi cărţi o viaţă întreagă, peste tot
pe unde i-a fost dat să umble, iar când n-a mai avut-o s-a interesat cu disperare de ea. Dintr-o altă scrisoare (către Novleanu) aflăm că citea Neue freie Presse chiar cu întârziere, aşa cum
ajungea ea la Kuialnic. Ajunsese până acolo, încât se plângea
că gazetele puţine cari-mi viu în mînă le citesc din slovă-n slovă,
pînă chiar şi anunţurile, atît de ahotnic te face singurătatea şi
lipsa de ocupaţie zilnică[76].
O atmosferă apăsătoare inundă sufletul poetului, întrucât
nici un român nu-[i] interesează existenţa. Un Sărman Dionis
cugetă într-o gravissimă „proză“ de un realism sfâşietor: vântul şi valurile lacului, cu freamătul lor neîncetat, iată singurul
73 Dr. Ion Nica, Mihai Eminescu. Structura somato-psihică, Cu
un cuvânt înainte de Const. Ciopraga, Editura Eminescu, Bucureşti,
1972, p. 360.
74 Apud: Ion Nica, op. cit., p. 363.
75 Apud: Nicolae Dabija, op. cit. p. 319.
76 Mihai Eminescu, Opere XVI, ed. cit., p. 217.
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acompaniament al zilelor şi nopţilor, care se scurg uniforme şi
monotone, ca bătăile unui ceasornic de părete. Dar nu un Dionis căruia să nu-i pese de nimeni şi de nimic, prins în mrejele creaţiei, ci unul îngrijorat de existenţa sa zilnică şi de faptul că nimeni şi nimic nu-l mai poate împinge la o mai mare
activitate.
Nu există mirare pentru o astfel de atitudine. Poetul este
învăluit în propria sa apă a amorţelii vieţii, căci apele prin definiţie sunt cele care declanşează melancolii atroce, prin înşăşi
substanţa lor de val revenind sacadat şi monoton. Nimeni nu
vorbeşte mai clar despre astfel de stări melacolice decât poetul
însuşi. Este o scrisoare al cărei conţinut se topeşte încet, încet,
într-un elogiu viu al singurătăţii şi al disperării, atunci când poetul îşi propunea să fie cât mai puţin suspectat că plecase din
nou din logica lumii acesteia: vremea pe aici e cam răcoroasă şi
deşi ameninţă pururi să ploaie, totuşi nu face decăt să picure din
cănd în cănd. Încolo, duşmanul cel mare al singurătăţii mele este
urătul. Persoanele căte sunt abia vreo două din ele rup căte un
cuvănt nemţesc ori franţuzesc. Astfel − deşi nu tocmai vorbăreţ
de felul meu − sunt condamnat la un mutism absolut.
E, parcă, o scrisoare din temniţă, atât de copleşitoare este
melancolia declanşată de monotonia lacului, deşi el caută să o
îndulcească întrucâtva, chiar din debutul scrisorii: nu pot zice
că vremea aceasta a trecut fără să-mi facă bine. Durerile necontenite pe cari le aveam în Iaşi nu le mai simt aici…
Privită din unghiul omului obişnuit, melancolia pare a fi
„boala“ poetului tânăr, cu care cochetează până la confuzie. În
fapt, melancolia despre care vorbim aici este un dat nativ datorită căruia eul poetic însuşi coboară din cer, odată cu harul divin şi inexplicabil al creaţiei. Lui Eminescu i s-au dat în aşa măsură amândouă, încât le va resimţi ca pe o adevărată povară,
rămânând, cu toate acestea, în ochii posterităţii, pururi tânăr…
Crepusculul, evanescenţa, premerg toate cele descrise mai
sus, aşa cum se aleargă în tradiţia populară soarele cu luna:
ceas[ul] tainei, asfinţit[ul] de sară sunt lăsate în urmă, dacă nu
uitate cu totul în această scrisoare. Omul, în atari împrejurări,
nu mai poate să trăiască poetic. În aceste momente, asfinţitul
se confundă mai degrabă cu ora când Iisus îşi ia rămas-bun de
la ucenicii săi, când ziua părăseşte noaptea şi când melancolia nu se mai face vers. Melancolia de acest tip e mai degrabă o
noapte a sufletului[77]. Un îndrăgostit cuprins de melancolie vorbeşte încet pentru că descoperă o plăcere în a-şi desfăşura gândul[78], spune Stendhal. Eminescu din această scrisoare vorbeşte răspicat şi prudent, concret şi cât se poate de logic.
Totuşi, mărturiile apropiaţilor întăresc latura melancolică a
poetului, indiferent ce episod din viaţa poetului il iau în discuţie; Bariţiu: nişte ochi mari de tăietura migdalelor, plini de o veselie melancolică; Caragiale: un zîmbet blînd şi melancolic; Anghel Demetriescu: o privire dulce şi melancolică; Mite Kremnitz:
trăsăturile de o distincţie nobilă, melancolice în demnitatea şi în
fixa lor nemişcare etc.
Dacă ar fi să adâncim povestea structurii melancolice a poetului, s-ar putea spune că melancolia presupune capacitatea
de însumare a propiei existenţe ca o succesiune de elanuri frânte şi de intuire a sensului, de asemenea regresiv, al existenţei înconjurătoare[79]. Tradusă în termeni eminescieni, melancolia
nu este altceva decât ruptura dintre lumea bulgărului şi lumea
ideii, aşa cum o definea într-o scrisoare către Iacob Negruzzi.
Acum, bolnav şi îmbătrânit înaite de vreme, poetul cedează
77 Jean-Pierre Richard, Literatură şi senzaţie, Traducere de Alexandru George, Bucureşti, Editura Univers, 1980, p. 56.
78 Idem, p. 57.
79 George Gană, Melancolia lui Eminescu, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2002, p. 6.

Eminescu in aeternum

puterii de inducţie a melancoliei, care se sprijină pe o trăsătură
general umană, pe întoarcerea privirii spre propria existenţă […]
şi pe reflexia oricât de vagă, asupra rostului şi sfârşitului ei[80].
Revenind la caracterul melancolic menţionat în scrisoarea
din 20 septembrie 1877 adresată lui Slavici trebuie spus, referitor la curagiu de viaţă, despre care poetul însuşi vorbeşte, că el
se referă mai degrabă la sinele obişnuit decât la cel artistic. A
demonstrat acest curaj nedisimulat, începând cu primele sale
articole, pentru care i s-a intentat şi un proces de presă, fără ca
aceasta să-i astâmpere zelul, continuând să o facă atâta timp
cât a trăit şi a crezut în ceea ce susţinea – ceea ce spune mult
despre caractarul său. Se poate trage concluzia că societatea
rămâne astfel prezentă chiar atunci când poetul evadează (forţat de împrejurări, spunem noi) din graniţile ei[81].
Se ştie astăzi din practica medicală că melancolia ca maladie duce aproape inevitabil la sinucidere. Lămuritor în acestă
privinţă este chiar DEX-ul, care defineşte termenul (fenomen
literar) drept o stare de tristeţe, de deprimare, amestecată cu visare şi cu dorinţa de izolare. În ceea ce priveşte maladia, ea este
definită drept o boală psihică care se manifestă printr-o continuă depresie, prin tristeţe morbidă, prin apatie, delir, halucinaţii,
anxietate şi tentaţia de sinucidere[82].
Or, poetul nu este departe de aceasta, căci iată ce-i scrie
(se bănuieşte că prietenului său, Samson Bodnărescu) încă pe
când se afla la Berlin (la douăzeci şi trei de ani!), în 1873: în
momentul cînd vei primi această scrisoare scriitorul ei nu va
mai fi în stare să primească nici una − căci nu va mai fi în nici
o stare, sfârşind cum nu se poate mai clar: dacă-ţi poţi face ideea justă despre cauzalitate, vei şti că cestiunea existenţei mele a
fost tranşată a priori, esceptînd cazul că aş avea voinţa liberă.
Dacă am această voinţă, atunci desigur [te] voi vizita înainte
de-a-ţi sosi scrisoarea de faţă şi-ţi voi spune c-am comis o prostie, dacă nu, atunci să ştii c-am fost un om înţelept şi urmează
[că] viaţa e o glumă deşartă şi proastă. Cui îi place *** *** să fie
sănătos − cui non eu nu mai pot[83]. Va clarifica, însă, şi acest aspect, scriindu-i Veronicăi: un bărbat care n-are temperamentul
necesar pentru a se sinucide, precum se vede că nu-l am eu, se
distruge lucrând, necăjindu-se pe lucruri care nu-l privesc − dar
se distruge[84]
Aşadar, suntem departe de vremea când înfăşat în întuneric/ Eu nu văd, nu aud şoapte./ Ah, mă simt atât de singur!/
Este noapte, noapte, noapte. Suntem şi mai departe de proza eminesciană atunci când ne amintim de un Eminescu trăind somnul veşniciei în curgerea apei: mă voi aşeza sub cascada unui pîrîu; liane şi flori de apă să înconjure cu vegetaţia lor
corpul meu şi să-mi străţese părul şi barba cu firele lor… şi-n
palmele-mi întoarse spre izvorul etern al vieţii, „soarele“, viespii
să-şi zidească fagurii, cetatea lor de ceară. Rîul curgînd în veci
proaspăt să mă dizolve şi să mă unească cu întregul naturei, dar
să mă ferească de putrejune. Astfel cadavrul meu va sta ani întregi sub torentul curgător, ca un bătrîn rege din basme, adormit
pe sute de ani într-o insulă fermecată[85].
80 Idem, p. 15.
81 George Gană, op. cit., p. 321.
82 Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de lingvistică Iorgu Iordan − Al. Rosetti, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2009, p. 638.
83 Mihai Eminescu, Opere XVI, ed. cit., p. 297.
84 Dulcea mea Doamnă/Eminul meu iubit…, op. cit, p. 337.
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Dacă apelăm la studiile de specialitate ale unui Sigmund
Freud din 1915, în legătură cu trăsăturile melancoliei, dar şi
a complexităţii acestei maladii, atunci se poate spune că la o
analiză subtilă a mecanismelor acesteia, dar şi a mizelor ei interioare, melancolicul ar putea fi definit prin faptul că acesta
pendulează constant între pasiunea pentru un ideal şi sacrificiul
propriului Eu.
În Literatură şi senzaţie, Jean-Pierre Richard surprinde starea de melancolie în chiar rotundul miezului său, dezvăluind-o
din interior: sunt aici pentru că simt, dar mă simt altundeva
pentru că mă simt abia simţind[86]. Aceasta ar fi starea lui Eminescu din epistola către Burlă, căci ce altceva să fie această scufundare în noapte ca în apă? Şi peste toate, într-o altă scrisoare,
se miră mai mult decât se plânge: cine mă calomniază pe acolo,
chiar cînd mă coc în glod de 30 de grade…?[87], rămânând ca un
cocostîrc stăin care măsur[ă] malurile Limanului cu picioarele
mele arhioloage[88].
Totuşi, mai găseşte resurse pentru a putea glumi, dar şi
atunci cu destul de multă amărăciune şi numai după ce-şi întăreşte doleanţele strict materiale: e timp asemenea să chibzuiţi în privinţa lui nervus rerum, căci de m-oi vindeca, de nu m-oi
vindeca, de plată ştiu că nu pot să scap. Îmi trebuiesc 100 de
ruble cel puţin […] pentru vizarea pasportului, biletul de tren şi
neapăratele bacşişuri. Iar de nu mi le veţi trimite, vor îngriji cinovnicii ruşi pentru mine în vro încăpere a onorabilei poliţii. La
fel va face şi în scrisoarea din 15 august către Novleanu (poate
şi pentru a nu trezi suspiciuni!): vă rog dar să nu mă uitaţi în
mâinile provoslavnicii poliţii, care poate nici n-aşteaptă altceva
decât să puie mâna pe biata mea piele, bortilită de bube şi de
boale[89].
În scrisorile din Odesa ni se relevă faptul că tristeţea structurală este accentuată, de cea conjuncturală, căci din cauza întârzierii banilor de drum, el rămâne printre ultimii în sanatoriu:
de la Liman au emigrat toată lumea şi eu am fost, pot zice, cel
din urmă care-a părăsit stabilimentul. Eu şi madame Dange, o
poloneză de toată frumuseţea[90]. Nici măcar tratamentul nu-l
mai putea urma deorece vremea s-a răcit, abia 10−12° Reaumur, şi băi nu mai e cu putinţă de făcut[91], aşa încât a fost nevoit
să aştepte banii în odesa, într-un hotel de mîna a treia − Hotel
Strassbourg − şi, neavînd parale, nu mă mai duc nici la cafenea
măcar[92].
În final, ca o concluzie, poetul vorbeşte despre vreme cu
amărăciune (o preocupare cu totul rară, dacă nu unică, în scrisorile sale), însă o face ca o consecinţă a indispoziţiei sale sufleteşti, nicidecum pentru a poetiza: vremea pe aici e cam răcoroasă şi deşi ne ameninţă pururea să ploae, totuşi nu face decât
să picure din când în când. Nimic nu este terminat şi întreg,
întocmai ca şi vindecarea sa.
Notă: Citatele din scrisoarea lui Eminescu (din Odesa) către Burlă nu au trimiteri în subsolul paginii, întrucât acestea
provin din manuscrisul original.
raturii Române, Editura Academiei Republicii Socialiste România,
Bucureşti, p. 139.
86 Jean-Pierre Richard, op. cit., p. 56.
87 Mihai Eminescu, Opere XVI, ed. cit., p. 216.
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90 Id ibidem, p. 218.
91 Idem.
92 Idem.
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100 de zile cu Petru Creţia

C

16 ianuarie 1992. – ZIUA 32 – Cum eram invitat la colocviul
Bibliotecii Mihai Eminescu din oraş, am plecat la Botoşani. Sunt
destul de tensionat, căci acolo trebuia să mă întâlnesc cu un colecţionar bucu-reştean, care insista, practicând o formă de insistenţă soră cu necu-viinţa, să preluăm, la Ipoteşti, donaţia sa,
pentru care pusese nişte con-diţii imposibil de respectat. Petru
era la curent cu toate acestea, căci donatorul a făcut presiuni la
toate organele abilitate ale judeţului, aşa încât nu puteam trece cu vederea aspectul. M-am simţit obligat să-l pun la curent.
Neînţelegând despre ce-i vorba, evident că toţi erau de acord,
pentru că, în fond ni se dă, nu ni se ia? Povestea era mai veche şi
dăinuia încă de dinainte de 1989, când, în numele acestei donaţii, fostul secretar cu propaganda intervenise să i se repartizeze
colecţionarului un apartament cu două camere, în Botoşani, pe
care acesta să-l folosească pentru a depozita donaţia în mod
provizoriu.
După ’89, donatorul a cumpărat, în bunul obicei pământesc, apartamentul, numai că nimeni nu se înghesuia să-i primească donaţia din motivele enumerate mai sus: nici Memorialul, nici Biblioteca Judeţeană, nici altă instituţie din judeţ. Nimeni. Eu discutasem în amănunt toată povestea cu Petru, iar
el a ascultat-o cu foarte mare luare aminte, fără să se manifeste
însă. Le cântărea, după bunul obicei.
Aşadar, ne înţelesesem ca Petru să rămână la Ipoteşti, întrucât nu voia să dea ochii cu nimeni, văzându-şi de ale sale. Ştiind
că voi da piept cu insistentul donator, atunci când mă aşteptam
mai puţin, Petru, revoltat şi îngrijorat (probabil) de faptul că mă
lăsase singur în gura lupului, nu se poate abţine, iese din singurătatea Ipoteştilor şi, spre uimirea tuturor, apare la colocviu. Între zecile de condiţii solicitate în schimbul donaţiei, donatorul
avea pretenţia să i se tipărească un catalog, pe cheltuiala Memorialului, lucru neprioritar şi imposibil de realizat la vremea
aceea din puţinele fonduri alocate instituţiei.
Colac peste pupăză, primul lucru pe care îl solicită preopinentul în plină desfăşurare a colocviului, a fost acela ca Petru
să-i scrie o prefaţă la catalog. Petru nu numai că îl refuză, dar
îi răspunde acestuia tăios, argumentând că la Ipoteşti nu este
nevoie în acel moment de o bibliotecă bibliofilă, în care să te
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uiţi ca la o vitrină, ci e nevoie de o bibliotecă de lucru. A accentuat cum nu se poate mai bine acest lucru, aducând argumente fireşti şi logice. Aşa cum mă aşteptam, mesajul eminescologului n-a fost înţeles, întrucât colecţionarul a insistat, aducând
contra-argumente penibile, scoţându-l cu totul din sărite pe
cercetător.
Totuşi, după terminarea lucrărilor colocviului, Petru îl roagă
pe respectivul domn să păstreze discreţie în legătură cu trecerea lui prin Botoşani. (Am rămas destul de uimit de această încercare. Mai târziu, mi-am dat seama că era un simplu test). Evident că s-a întâmplat taman pe dos. Din ziua aceea, Petru n-a
vrut să mai audă de numele donato-rului. Abia atunci am înţeles de ce a ţinut să vină în cele din urmă la colocviu: ţinea neapărat să facă acest test de verificare, pe care Petru îl mai practica din când în când, atunci când considera el că este necesar.
Plecăm împreună la Ipoteşti, mulţumindu-i pentru punerea
la punct a lucrurilor care păreau din ce în ce mai exagerate şi
care, pe deasupra, aveau şi girul noilor conducători ai judeţului. Dacă nu ne lup-tam, riscam să luăm asupră-ne povara unei
colecţii de care Ipoteştii nu aveau nevoie, nu numai pentru că
era o donaţie care echivala cu un ou fierbite în mână, dar marea majoritate a cărţilor ce urmau a fi donate (nemaivorbind de
colecţiile noi din Luceafărul, România literară etc.) existau deja
în fondul ipoteştean.
E 17 ianuarie 1993. – ZIUA 33 – Pleacă şi ultimii invitaţi ai
Zilelelor Eminescu. Îl găsesc pe domnu‘ Creţia, cum îi spun supraveghetoarele de la Memorial, după ce-l caut prin toată clădirea.
Îl găsesc chiar la intrare, mărturisindu-mi zâmbind că vorbise cu
un sătean care-i spusese poveşti despre Eminescu la Ipoteşti, din
timpul copilăriei. Ne distrăm amândoi în legătură cu acest fapt,
căci ipoteştenii îl consideră pe Eminescu „proprietatea“ lor fără
să fi făcut vreodată nimic pentru acesta. Dimpotrivă, atunci
când a fost vorba de refacerea casei copilăriei poetului, ei s-au
lăsat duşi de nas, unindu-se cu prefectul de atunci al judeţului,
pentru a o dărâma, în scopul construirii unei… prefaceri. O poveste de care Petru e foarte interesat şi pentru care adânceşte
interogaţiile.
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Ascultă cu mare atenţie, notându-şi pe un cartonaş câte
ceva. Nu numai că a făcut-o cu mare atenţie, dar m-a pus să-i
argumentez şi cu alte documente decât cele pe care le parcursese deja în cartea mea, apărută în 1989 şi pe care o prefaţase.
Mă conformez cu oarecare uimire, dar şi cu satisfacţia că am
ce-i arăta. Cum, toate astea sunt abia acum descâlcite? (N-am
aflat niciodată ce îşi notase, căci, aşa cum se va vedea, el îşi va
lua, la plecare, totul, la Bucureşti).
Stăm până târziu şi mă întreabă dacă nici Augustin Z.N. Pop
nu a descifrat povestea încurcată a moşiei. Îi vorbesc despre
multele erori făcute de eminescolog, accentuând că unele nu
erau de rea-credinţă, exemplificându-i. Petru se mai linişteşte,
dar îmi spune cu fermitate că Augustin Z.N Pop nu falsifica. Şi
mi-o spune destul de îndârjit. Atunci nu mă pot abţine să nu-i
spun de câteva scrisori şi documente care au fost vândute Ipoteştilor, în anii din urmă. Devine şi mai atent. Îi povestesc apoi
cum în volumele din seria Pe urmele lui… a dat cote false, citând documente din fondul ipoteştean, documente provenite
din colecţia sa, dar care la o verificare atentă, n-au existat niciodată la Ipoteşti.
În sfârşit, îi povestesc cum a ajuns, de la acelaşi Augustin
Z.N. Pop, o casetă de machiaj achiziţionată cu suma de 19.500
lei. Iar muzeograful de atunci, la Bucureşti fiind, cerea plata cât
mai grabnică a sumei, dând zeci de telefoane la Muzeul Judeţean, de care depindea financiar Casa memorială de la Ipoteşti… – Pentru ce atâta grabă? – îl întreb… Adaug faptul că
lucrurile acestea le ştiu din relatarea unei doamne, funcţionară
în cadrul contabilităţii instituţiei, care era tare intrigată (chiar
şi atunci când relata faptul) de această grabă şi de insistenţele
sus-pomenite… – În ce împrejurări ţi s-a făcut relatarea?, mă întreabă Petru cu ochii ţintă în ochii mei.
Nu vreau să-l mint, cu atât mai mult cu cât simţeam că
pune la îndoială spusele mele, şi-atunci m-am dezlănţuit,
concentrându-mă să-mi aduc aminte şi să-i relatez totul cât mai
exact: îi derulez un film care trăia viu în mine, pentru că atunci
când mi s-a relatat am fost de-a dreptul şocat, spunându-i că
„povestea“ doamnei respective a fost făcută accidental, chiar în
biroul contabilităţii, când a venit vorba de dezordinea în care
am găsit absolut toate documentele contabile şi de evidenţă
de la Ipoteşti.
Când am preluat activitatea Muzeului memorial M. Eminescu, arhiva se compunea din câteva zeci de cărţi aruncate în
fel şi chip pe nişte rafturi confecţionate rudimentar, la care se
adăugau câteva lucrări de artă plastică şi obiecte vechi, care stăteau claie peste grămadă – în modul cel mai propriu al expresiei, tronând în neorânduială pe aceleaşi scânduri sub porecla
de rafturi. Crezând la început că e hârtie pentru aprins focul,
am realizat mai apoi că erau listele cu volumele ce trebuiau să
constituie inventarul cărţilor achiziţionate până atunci (n. b.:
nelegate în volum şi nenumerotate!), liste călcate la propriu în
picioare şi care dominau podeaua dintre cele două rânduri de
rafturi. Trebuia să fii un bun echilibrist ca să le poţi ocoli fără a
le distruge definitiv. Ceea ce a adăugat mâniei mele o astfel de
crasă neglijenţă, a fost constatarea (care nu poate avea nici o
scuză) că multora dintre cărţi nu le-am găsit decât supracoperţile, deşi erau trecute în „documentele“ pomenite mai sus, care
ţineau loc de inventar.
Nu vreau să acuz fără să am dovezi în acest sens, dar îi spun
lui Petru că nu pot să merg până acolo încât să mă gândesc că
unele vor fi fiind şi astăzi în biblioteca cuiva, dar de neglijenţa în
care le-am găsit pot să pun mâna pe inimă oricând. Petru se uită
la mine sfredelindu-mi privirea, iar eu continui aprins că poate
sta chezaş al spuselor mele, supraveghetoarea de atunci a casei memoriale – o femeie cu frica lui Dumnezeu, care n-ar avea
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nici un interes să nu spună adevărul. După ce termin povestea,
Petru s-a ridicat şi a ieşit pe balcon, lăsând în urmă o dâră de
fum mai abitir decât altădată.
După un timp, revine. Revenim şi noi la subiectul Augustin
Z.N. Pop, cerându-mi imperios să-i arăt documentele şi cărţile
de care i-am vorbit. Mergem în depozitul improvizat din spatele casei memoriale, le scot cu grijă pe fiecare din rândul ei şi îi
arăt. Este vădit enervat şi se manifestă ca atare. După un timp
de gândire, îmi cere ca acest lucru să rămână necunoscut deocamdată, adăugând: cel puţin în legătură cu Z.N. Pop. Poate mai
târziu… Face o pauză lungă şi se gândeşte. E păcat, mai zice,
apoi îmi spune o poveste cu Ibrăileanu, la care a venit un samsar
pentru a-i vinde nişte scrisori ale poetului. Ştii ce-a făcut Ibrăileanu? I-a dat samsarului cât a cerut, apoi, în faţa lui le-a dat foc,
spunând că aceste lucruri ţin de intimitatea lui Eminescu şi nu
se cade să rămână posterităţii. – Păcat, îi spun eu la fel de spontan, dar el nu comentează.
Cum încă nu ştiam dacă l-am convins sau nu, continui să-i
relatez ce mi-a povestit colonelul Gheorghe Eminescu, nepotul de frate al poetului, în legătură cu împrejurările în care a
ajuns caseta de machiaj la muzeul din Ipoteşti. Povestea suna
aşa: într-o zi a venit la el o rudă îndepărtată din a doua căsătorie a lui Matei, fratele mai mic al poetului, întrebându-l dacă nu
este interesat să cumpere o casetă de machiaj a lui Eminescu
din vremea când era sufleur şi când (accidental) mai juca roluri
episodice, aşadar, îi era folositoare. Era vorba de cineva din spiţa Maieru.
Lucru important, aşa cum se va vedea, colonelul m-a întrebat mai întâi dacă există caseta de machiaj a lui Eminescu
în muzeul de la Ipoteşti. I-am răspuns afirmativ şi cum atunci
eram la curent cu tot inventarul casei i-am spus şi valoarea la
care a fost achiziţionat obiectul. Bun preţ, a zis Gheorghe Eminescu, relatându-mi că el personal s-a simţit puţin jignit de o
astfel de ofertă, dar că şi-a trimis ruda interesată la Augustin
Z.N. Pop. Augustin le-a oferit 2.000 de lei, după care a vândut
caseta Ipoteştilor la preţul amintit mai sus. (19.500 la vremea
aceea era un preţ!…). – Ţi-a povestit ţie aşa ceva colonelul?, mă
întreabă Petru, apoi îmi spune cu un soi de furie interioară că
aşa ceva nu se face. Era teribil de revoltat, deşi în sinea-i cumpănea totul.
După ce am terminat, îşi aprinde a nu ştiu câta ţigară (e din
cohorta fumătoare!). Ne întoarcem la cazare. Tace tot drumul.
După ce ajungem în biroul improvizat, îmi spune fără nici un fel
de introducere, ca şi cum am fi continuat discuţia de dinainte:
după cum vei înţelege, am făcut memoriul în numele tău, căci eu
nu am o calitate oficială, dar am folosit autoritatea mea în materie, pentru a fi cât mai convingător. Apoi insistent: trebuie să-i
bombardăm, Valentinuţule! Ăştia habar n-au de Ipoteşti!
Se răsuceşte în scaun, apoi ia de pe birou alte coli, citindu-mi
textul unui al doilea memoriu, adresat deopotrivă Comisiei Culturale a Senatului, dar şi Camerei Deputaţilor. Am remarcat cât
de mult i se po-trivea omului acesta măiestria lui multum în
parvo şi – pe cale de con-secinţă – a folosirii tonului: Memorialul Eminescu din Ipoteşti, actual-mente depinzînd de Inspectoratul pentru cultură al Prefecturii judeţului Botoşani, solicită
prin prezenta ca, prin recomandarea dumneavoastă, Guvernul
României să ia măsurile necesare pentru ca acest aşezămînt să
treacă în dependenţa directă administrativă şi bugetară a Ministerului Culturii şi să obţină rangul de Muzeu Naţional, cum
este cazul Muzeului literaturii române, al Muzeului satului, al
Muzeului de artă şi al altor câtorva.
Menţionăm că Ministerul Culturii, în urma unui memoriu detaliat înaintat de noi, s-a arătat pe deplin de acord cu propunerea
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noastră, ale cărei motive nu pot fi decît evidente pentru comisia
dumneavoastă.
Memorialul Eminescu din Ipoteşti este pe cale să-şi extindă
şi să-şi adîncească activitatea, aspirînd să devină atît un centru
naţional de cercetări eminesciene şi de ilustrare sub toate aspectele a operei şi vieţii lui M. Eminescu cît şi un important centru de
cercetări eminesciene.
După ce termină se uită lung la mine, apoi îmi spune că de
data acesta, pentru şi mai multă credibilitate, te-am iscălit pe
tine (în drept) ca director, iar eu am iscălit drept coordonator ştiinţific. Eşti mulţumit? Trebuie să forţăm puţin lucrurile, căci ăştia
habar n-au de ceea ce este aici! Face o pauză lungă, apoi zice:
la întocmiri de acte, te poţi bizui pe mine. Sunt foarte bun. Aşa
era, căci ceea ce pentru mine era un chin imens, pentru el era
un lucru firesc. Aproape banal. Mi-a mărturisit că moşteneşte
„apucătura“ de la tatăl său şi era foarte mândru de asta. (Fără
să vreau, îmi vin în minte versurile lui Petru din volumul Pasărea Phoenix, recitându-i-le: Şi gurile Nilului se umplu/ De parfumul prea răsăritean al soartei mele/ Şi templele vechi prisosesc
de/ Cînturi deşarte,/ De fericite tînguiri/ Şi de rumoarea stinsă/ A
unei mări de lacrimi şi de umbră,/ A unei fugi de Parce uitate/ În
umbra soarelui tatălui meu… Se uită la mine a mirare, cu ochii
sclipitori – Ştii pe de rost din versurile mele? – Doar asta şi «Netrăitul»… – Ştii şi «Netrăitul»?! Mi-o spui? – Cu mare bucurie
– îi răspund şi recit, în timp ce el e atent la nuanţările mele).
Ziua următoare – ZIUA 34 – începe sub auspiciile memoriului întocmit ieri, aşa încât Petru e din ce în ce mai revoltat
pentru că inerţia (fatalitatea?) nu lasă să treacă nici o iniţiativă în legătură cu Memorialul. Dăduse câteva telefoane la Bucureşti, dar nimeni nu vroia să pună umărul. După ce mi-a împărtăşit toate acestea, mi-a mărturisit faptul că înainte de-a veni
la Ipoteşti a înaintat un memoriu Academiei Române: măcar
Pleşu mi-a spus în faţă că nu-l interesează Ipoteştii, ci viitorul muzeu al Ţăranului Român făcut împreună cu Horia Bernea, dar
madam Buşulenga a aruncat memoriul la coş… Nu mi-a dat nici
un răspuns. Propuneam pentru Ipoteşti un adevărat Centru de
studii eminesciene. S-a ales praful… Era profund întristat şi nervos. A mai adăugat că poate odată cu venirea lui se vor mai găsi
şi alţii care să se angajeze… Poate ai tras piciorul, cum se spune
– îi zic, iar el zâmbeşte neîncrezător. Crezi tu? Se uită lung, lung
la mine, contaminându-se de optimismul meu. Îi povestisem
deja cu câtă superioritate eram privit de cei cărora le ofeream
un post la Memorial. Şi să fac naveta? – era răspunsul constant
al preopinenţilor.
Mă zbăteam ca peştele pe uscat, iar ei îmi dădeau cu tifla,
neînţelegând cum din profesor emerit la un liceu etalon al ţării
să fi „decăzut“ la naveta zilnică a… carierelor ipoteştene. Răspunsul constant al majorităţii era de fiecare dată acelaşi. Diferite
erau nuanţele. Cum să fac, bre, naveta la Ipoteşti!?? Ai înebunit?
Adică să faci naveta „la ţară“ (evident, cu dispreţ), când toţi se
zbăteau să obţină un post în oraş, mai ales acum, când toate se
aranjau mult mai uşor şi cu mult mai rapid?! Şi-apoi era prioritară, înaintea unor astfel de fleacuri, obţinerea unui apartament
cu patru camere, în centrul oraşului, aşa cum stăteau „tovarăşii“
înainte!…
Peste ani, când Memorialul avea să devină ceea ce trebuia
să fi fost cu mult mai mult timp înainte, am aflat că aceiaşi „oameni de bine“ se împăunau cu faptul de a fi fost cei care au înfăptuit instituţia ipoteşteană. Unii au luat şi premii pentru ce…
n-au făcut. La astfel de lucruri nu poţi reacţiona; păstrezi stadiul
maiorescian: constaţi şi treci mai departe.
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Astăzi (19 ianuarie) Alina ne invită la masă – ZIUA 35 –, dar
nu ştiu cum se întâmplă că relaţiile dintre cei doi devin din ce
în ce mai tensionate. Eu fac eforturi să nu se deterioreze de-a
binelea. N-ar fi dus la nimic bun. Lui Petru îi sare ţandăra din
orice, dar mai ales atunci când te aştepţi mai puţin. Câteodată
este chiar foarte irascibil. Ar vrea ca lumea să-l înţeleagă şi să-l
asculte necondiţionat. Dar balanţa lui nu era una comună. De
aici conflictele spontane cu cei care întră în contact. Ne întoarcem la Ipoteşti, plănuind până târziu.
În camera lui Petru, de care este aproape mândru, căldură
de sobă, molatecă, plăcută. Un pat, o masă, un dulap, la care
adminis-tratorul instituţiei a adăugat nişte perdele şi un covor
de iută din proprie iniţiativă. Se înfurie când vede perdelele,
apoi mă roagă să dispun să fie date jos, căci nu le suportă. În
camera de alături şi-a improvizat un soi de bucătărie, cu un aragaz mic pus pe o masă, pentru a-şi încălzi din când în când câte
ceva. Cum acolo nu se făcea focul, ea ţinea locul unei camere
frigorifice, unde Petru îşi păstra puţinul produselor sale: un unt,
ceva salam, ceaiuri etc.
Îmi citeşte din volumul în lucru, intitulat Oglinzi. Simt în
noua creaţie rădăcinile din Norii. Pare interesat că-i spun asta
şi îmi cere să-i aduc argumente. O fac, iar argumentele rezistă.
E mulţumit. Se duce la geamantanul cu cărţi şi se întoarce cu
Norii în mână. Da, se poate spune despre un om ca Petru Creţia
că se întoarce cu norii în mână, căci acest om – ca nimeni altul
– a fost în stare să stea într-o mansardă zece ani şi să privească
norii, descriindu-i apoi într-o carte unicat… Înainte de a deschide volumul, îmi mărturiseşte cu nedumerire sinceră cum de
oamenii în general nu privesc cerul, obişnuiţi probabil să meargă cu privirea în pământ, căci (şi citeşte): la munţii cei mari şi la
deşerturi, la tundre, oceane, cataracte sau la imenşii codri de la
miazăzi ajungi mai greu sau poate niciodată, oricît ai da şi ai visa.
Dar cerul, care se amestecă în toate şi hotărăşte şi de frumuseţea
lor, îţi stă la îndemînă zilnic, de oriunde, orşicine-ai fi, cu preţul
unei simple ridicări a ochilor spre el. Şi poţi vedea în el nu numai
centrul sistemului nostru planetar, izvorul luminii, nu numai priveliştea fără pereche a norilor, ci, jumătate de timp, însuşi marele
cosm, lumea tuturor lumilor…
Sunt fascinat de cum citeşte: monoton într-un fel, dar cu
nuanţe ce umplu textul de sensuri. După un timp nedefinit al
tăcerii, îi propun ca în viitorul muzeu să se audă vocea lui, înregistrată pe bandă magnetică. Ştiam cum recită, căci îl auzisem
nopţi de-a rândul, la radio. Îl ascultam adesea, rareori pierdeam
emisiunea. La vremea aceea nici nu-mi trecea prin gând că voi
sta vreodată de vorbă cu o voce… despre care a scris Geo Bogza atât de frumos, cu substanţă şi fără să înflorească nimic. Îi
spun că are un talent natural pentru aceasta, că nu este declamativ (adică un sforăitor!) şi că banda trebuie înregistrată profesionist, în studiourile bucureştene. Ar fi păcat să se piardă aşa
ceva, căci felul tău de a recita pe dinlăuntrul poeziei este rarissim.
E mângâiat. Mă simte sincer şi ca să-mi confirme că am dreptate îmi citeşte tableta lui Geo Bogza, O voce… Îi face plăcere şi
vorbeşte în continuare ca şi cum ar fi vorba despre altcineva.
Faptul mă uimeşte şi mă bucură. Ştie că are acest har şi nu ocoleşte subiectul.
A doua zi urma să am nişte musafiri de la Iaşi, aşa încât am
făcut împreună câteva cumpărături. „Vodcuţa“ (cum o botezase Petru) a trezit un interes deosebit în ziua următoare. Dealtfel,
Petru bea puţin, dar constant. Despre mine zicea că beau ca un
rus.
Discutăm mult timp despre tipuri de actori care au recitat
din Eminescu. Recunoaşte că Ion Caramitru este o excepţie, dar
lui îi place mult mai mult George Vraca, Emil Botta, Dan Nasta,
iar dintre cei tineri, mai degrabă Adrian Pintea. Rămân derutat.
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Pe alocuri suntem în contradicţie, dar nu reacţionează. După
o vreme îl rog să citească ceva din Eminescu. Îmi citeşte şi reciteşte mare parte din sonete. Stăm până târziu, în noapte, dezbătând cu forţa argumentelor despre cum se recită o poezie,
exemplificând din… ipoteşteanul nostru. Are atâtea argumente
şi exemplificări, încât cu greu îi ţii piept. Recit până târziu în
noapte din marea poezie a lumii şi rămâne uimit că ştiu pe de
rost atîta poezie bună.
21 ianuarie 1992. – ZIUA 36 – Aproape toată după-amiaza
discutăm despre cum ar trebui organizat Centrul de studii
eminesco-logice de la Ipoteşti şi cum ar trebui să arate noul
muzeu. Facem planuri. Mă ascultă foarte atent atunci când e
vorba de tehnici ambien-tale muzeistice, prezentându-i o tematică pe măsură. Când îşi dă seama că ştiu aproape la fel de
bine viaţa şi opera lui Eminescu, nu pregetă să mi-o spună. Nu
ocoleşte adevărul: am crezut că eşti şi tu unul dintre muzeografii
cei mulţi care, odată învăţată, «turuie» poezia unui grup şi cu
asta, basta! Mă bucur că nu-i aşa!… Eu mă bucur şi mai mult că
aprecierile vin de la un om ca el.
Dimineaţa ne-a prins discutând despre iubita de la Ipoteşti
şi despre cât de mult a însemnat sătucul ăsta uitat de lume,
în viaţa poetului. Rezonând, îmi propune (cu multă bucurie
şi cu mulţumirea nedisimulată că are cu cine schimba opinii),
alcătuirea unui volum, intitulat Eminescu despre Ipoteşti, care
să conţină toate textele poetice despre Ipoteştii natali. Te prinzi
la un asemenea lucru? Apoi grav: – Să ştii că nu-i uşor! Primesc
cu bucurie, căci este o muncă în limita disponibilităţilor mele,
mărturisindu-i cinstit că nu-mi place să mă angajez la o treabă în care nu cred. Aşa funcţionez eu. Se bucură să audă acest
lucru.
Îmi explică fără emfază cum trebuie să procedezi dacă vrei
să nu laşi loc tuturor „cârcotaşilor“ să-ţi găsească fisuri în ceea
ce redactezi. E simplu – îmi zicea – nu laşi nimic pe dinafară,
dar nimic. Trebuie să epuizezi întregul subiect şi să-l expui tuturor aspectelor în cauză. Trebuie tratat cu claritate şi cu multă ştiinţă. Nu ca ziariştii noştri, care scriu ca se se afle în treabă. Nu-i
vezi? Cum propunerea lui Petru referitoare la o carte despre
Ipoteştii copilăriei lui Eminescu mă incitase, ajuns acasă, m-am
apucat de recitit poeziile, ţintind numai partea ipoteşteană reflectată (direct sau indirect) în opera poetică. (Textele selecate
atunci au fundamentat mai târziu lucrarea cu titlul: Eminescu
– realitate şi sublimare poetică, teză de doctorat, al cărei titlu
a fost dat de profesorul Iosif Cheie-Pantea de la Universitatea
din Timişoara, dar ceea ce stabilisem împreună cu Petru era
altceva, de care nu m-am dezminţit niciodată, simţindu-mă
dator s-o reiau şi s-o organizez în litera şi spiritul a ceea ce am
discutat atunci).
Noi stabilisem lucrul acesta doar pentru poezie. Mai târziu,
lucrând insistent, am extins cercetarea la întreaga operă: dramaturgie, publicistică, corespondenţă, scăpând astfel de urma
complexelor mele faţă de eminescolog. Însă CARTEA, aşa cum
o vedea Petru, va fi rodul altor discuţii şi dispute. Vom vedea.
22 ianuarie. – ZIUA 37 – Hălăduim prin oraş cu diferite treburi. Îl rog să trecem pe la amicul Paul, care este de gardă la spital, dar Petru refuză, mărturisindu-mi că urăşte psihiatrii. Îmi
va spune altă dată povestea, care era legată de un soi de terapie forţată cu şocuri electrice, de amintirea cărora era inoculată şi ura pentru medicii din tagma respectivă.
Ne întoarcem la Ipoteşti, apucându-ne să înşirăm pe hârtie
cam tot ce am avea nevoie la Memorial, în funcţie de sumele
alocate în buget. Se adună o mulţime de lucruri. Mai tăiem din
cele pe care nu le considerăm strict necesare momentului. Tot
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nu ajung banii. Încet, încet părăsim cele materiale şi ne întoarcem la Eminescu. Îmi vorbeşte despre variantele Luceafărului
atât de convingător, argumentat şi fără emfază, încât îi propun
alcătuirea unui volum pe tema dezbătută, unde să se regăsească toate aceste excelente comentarii. E printre puţinele dăţi
când nu mă lasă să termin, căci ştie ce vreau să spun.
A îmbrăţişat ideea rapid şi cu căldură, iar de aici înainte are
grijă să spună tuturor cunoştinţelor că a fost ideea mea. Sunt
mândru, căci doi ani mai târziu, Editura Humanitas i-a tipărit
volumul cu titlul: Constelaţia Luceafărului. Sonetele. Scrisorile,
Editate şi comentate de Petru Creţia. Cartea va purta menţiunea: acest volum a fost realizat în cadrul planului de cercetare al
Centrului Naţional de Studii M. Eminescu, din Ipoteşti.
Astăzi citesc ceea ce cu atâta pasiune şi mândrie am parcurs la apariţia volumului: Eminescu tinde tot mai mult să devină «Eminescu», ceva pus deoparte în lada de zestre a naţiei
şi de care eşti mîndru că se află acolo, ferit de orice întîmplări.
Este însă vremea să se întîmple ceva cu ce ne-a rămas de la el: o
lărgire şi o adîncire a cunoaşterii şi a înţelegerii noastre. Ca orice
mare poet, Eminescu e un poet dificil. Şi cu atît mai dificil cu cît
el singur generează, prin vraja şi prin cîntul versurilor sale, mirajul facilităţii.
Rostul acestor 100 de zile…, desigur, este altul, dar o mostră
de a interpreta poemul eminescian în stil „Petru Creţia“ merită sacrificiul acestor rânduri. Iată un singur exemplu la «Ce e
amorul?»: un prilej este o împrejurare prielnică unui ţel. Însă iubirea nu este un ţel, ci o stare, nu e o împrejurare, ci o durată şi îi
e prielnică nu vreunui folos, ci durerii. A spune că iubirea e «un
lung prilej pentru durere» înseamnă a forţa în chip paradoxal
termenii unei definiţii şi a o transforma din domeniul conceptelor în acela al poeziei, unde sună atît de firesc încît distorsiunea
nici nu se observă. Numai că acestei definiţii dată dintru bun
început nu-i mai răspunde, în cuprinsul poeziei, nici o ilustrare.
Sau poate doar aceea, inexplicabilă, subiacentă, infinit discretă,
că durerea rezidă în dependenţa noastră de cea pe care o iubim,
de tot ce face ea, în primejdia şi teama de fiecare clipă că am putea să fim oricînd răniţi de ea să o pierdem. În această reticenţă
stă farmecul poeziei în versiunea ei finală […]. Toate poemele
din această arie sunt legate între ele, fie chiar textual, fie numai
prin atmosferă, scrise fiind de bună seamă în paralel, trecînd de
la una la alta şi înapoi, luînd de la unul şi dîndu-i altuia, în alte
potriviri, cu alte acorduri, cu altă modulaţie a cîntului. Pentru ca
suma lor să fie un unic cînt amar. Mai mult de atât, greu se mai
poate spune ceva.
Astăzi, 23 ianuarie, – ZIUA 38 –, cu totul întâmplător, aflu
că pe 21 ianuarie a fost ziua lui Petru. Ca şi cum am fi păcătuit
fără să ştim, împreună cu Alina mergem prin magazine şi cumpărăm câte ceva: afară de o sticlă cu vodcă am ţinut să-i facem
cadou o loţiune după bărbierit englezească, purtând o pregnantă aromă de mosc. Ştiam că-i place, încă demult, când a
acceptat să primească de la mine una, mărturisnd că levănţica
este mirosul lui preferat.
Mă întorc la Ipoteşti să îl iau şi pe el. Mergem la Alina. Discutăm, ne „certăm“, dar sunt certuri gen „ploile cu soare“: vin
repede, trec repede, căci am grijă să îndulcesc înţepăturile venite când din partea unuia, când din a celuilalt. Alina intră pe
un teren minat, făcând aluzie la faptul că Petru sărbătorea odată cu Ceauşeştii… Nu-i plac astfel de glume şi i-o retează tăios.
Nu-i plac nici parodiile după Eminescu. Nici nu-i dă prin gând
să marşeze la ele. Priveşte suveran asemenea „gogomănii“. Plecăm la Ipoteşti, îl las acolo, apoi mă întorc acasă. Mai lucrez
atât cât mai pot, apoi mă culc şi dorm buştean până dimineaţă. Nu visez nimic.
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Cu gândul la Eminescu
(ECOURI EMINESCIENE ÎN COLECŢIA DE ARTĂ A MUZEULUI BOTOŞĂNEAN)

La mijloc de iunie, la Botoşani, nimic mai firesc decât să de ilustraţii grafice, între care 26 de planşe cu fotogravuri au
ne-amintim de Eminescu cu sublinierea că nu există pictor, ilustrat ediţia bibliofilă apărută în 1944 la jubileul Societăţii
grafician, sculptor care să fi rămas în afara iubirii de Emi- de Artă Grafică Cartea Românească.
nescu, care să nu fi încercat să-l portretizeze pe Eminescu, să
O ilustrare a Luceafărului, plămădit din Haos şi din Iubire
interpreteze în registrul plastic poemele eminesciene sau să a încercat şi pictorul Eugen Ştefan Bouşcă. La 23 de ani, în
reconstituie, cu mijloacele specifice artei plastice, universul 1937, pictorul a dat primul ciclu de lucrări pe teme eminescopilăriei genialului poet. Unii dintre ei au reuşit, alţii au eşu- ciene: 52 de guaşe la Făt Frumos din Lacrimă urmate de 10
at, pentru că, aşa cum afirma criticul de artă Valentin Ciucă guaşe la ciclul Luceafărul în 1938, 22 din ciclul Strigoii în 1939
„orice încercare de a-l ilustra sau interpreta grafic pe Emi- si alte 10 la Cezara în 1940.
nescu seamănă cu un proiect utopic“.
Ary Murnu a realizat la rându-i ilustraţii la poema LuceaO explicaţie ar fi aceea că dimensiunea filosofică a po- fărul, prima creaţie color în istoria ilustrării lui Eminescu, o
emelor eminesciene, universul profund al liricii sale sunt cromolitografie, apărută pe coperta revistei Luceafărul. Tot
aproape imposibil de surprins cu mijloacele picturii şi grafi- lui îi datorăm şi ilustrarea volumului Poezii apărut în 1929.
cii şi cu toate astea mulţi mânuitori de
Octav Băncilă l-a pictat pe Eminescu
penel s-au simţit obligaţi, încă de la înîmpreună cu Creangă, deschizând parceputul veacului, să se exprime în marcă seria pictorilor botoşăneni care s-au
ginea motivului Eminescu.
apropiat de creaţia eminesciană:
Să-i amintim pe câţiva dintre ei:
Marcel Olinescu care a pictat căteŞtefan Luchian i-a dedicat lui Emiva laviuri cu casa şi împrejurimile Iponescu un desen şi un tablou în ulei
teştilor între 1922 şi 1924; un portret
(care din păcate s-a pierdut) înfăţişând
Eminescu în 1939 iar mai târziu De ce
chipul matur al poetului. Eminescu era
nu-mi vii, Târzie toamnă e acum şi Carpentru el nu numai Poetul cel mai mare
paţii culturii româneşti – o linogravură
al românilor, dar şi gânditorul genial.
de dimensiuni mari reprezentând un
De la Luchian ne-au mai rămas şi două
munte cu vârful Eminescu, ca să aminpasteluri reprezentând chipuri feminitim doar câteva din prolifica creaţie a
ne: În amintirea unui vis frumos lucrare
autorului amintit.
ce face trimitere la poeziile Din valurile
Constantin Piliuţă cu cele 8 ilustravremii şi Melancolie.
ţii color la Genarul de Aurel Chirescu,
Aurel Bordenache a ilustrat ediţia
basm în versuri inspirat de Făt Frumos
de poezii a lui Mihai Eminescu, scenedin Lacrimă şi Florin Niculiu cu ciclule inspirate din universul liric eminesrile Trecut-au anii şi Unde eşti copilărie
cian făcând, la vremea aceea, mulţi cicu pădurea ta cu tot, evocări ale locurititori să lăcrimeze. 24 din cele mai relor natale unde artistul „s-a întâlnit“ cu
Ligia Macovei, Luceafărul,
prezentative poeme eminesciene, cu 58
tuş, 36x26 cm.
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Eminescu şi unde, ca peste tot în spaţiul românesc, pământul respiră eminescian.
Ceva mai recent Brăduţ Covaliu, eminescian prin structura spirituală, Ion Pacea, Ion Grigore, Luky Galaction, Luminiţa Tudor, sunt doar câţiva reprezentanţi ai breslei pictorilor
care au încercat prin portretele realizate (aflate în patrimoniul de artă al muzeului botoşănean) să surprindă: fie dimensiunea romantică a poetului (Luky Galaction); fie măreţia
gândului, o profundă trăire reflexivă, certitudinea împlinirii
destinului poetic (Ion Pacea), fie convingerea că seva vitală
a creaţiei eminesciene provine din străfundurile pământului
românesc (Braduţ Covaliu) sau asemănarea cu sfinţii bizantini desprinşi din frescele medievale (Ion Grigore).
Realizate într-un registru cromatic dominat de ocru, tera
şi nu în ultimul rând nuanţe de albastru, portretele dedicate
lui Eminescu par să sugereze ideea că geniul se situează întotdeauna deasupra firii.
Merită amintite, tot în acest context şi câteva dintre lucrările cu referire la spaţiul creaţiei eminesciene, la universul copilăriei poetului. Peisajul ipoteştean al fericitei copilării,
natura ca expresie a sublimului este prezentă în acuarelele
lui Ion Murariu, un liric înpătimit invitat să expună la Botoşani pe tema Locuri şi itinerarii eminesciene în 1969 şi 1979
(80 respectiv 90 de ani de la moartea poetului). Ca şi la confraţii săi amintiţi mai sus (Piliuţă, Niculiu) şi la Ion Murariu
trimiterile la un poem eminescian sunt rare pentru că ei se
socotesc eminescieni din naştere. Itinerarele eminesciene au,
la Ion Murariu, valoarea unor rememorări nostalgice.
Un spaţiu mai larg se cuvine să acordăm Ligiei Macovei,
artistul care a intrat de timpuriu în universul eminescian şi
căruia i-a dăruit peste 40 de ani. Cunoscută ca ilustratoare a
lui Eminescu, Ligia Macovei este printre puţinii care au convins prin aerul diafan, romantic al compoziţiilor sale.
Artist original şi complex Ligia Macovei (Iulia Ligia Tomescu), de la a cărei naştere se împlinesc, în luna iunie,
100 de ani, a văzut lumina zilei la 18 iunie 1916 la Bucureşti.
Între 1934 – 1939 a urmat cursurile Şcolii de Bell Arte din
Bucureşti, avându-i ca profesori pe Cecilia Cuţescu- Storck,
Jean Al. Steriadi, Corneliu Medrea. Începând cu 1938 lucrările sale au fost expuse în Saloane Oficiale ca şi într-o serie de
expoziţii personale: 1942 Veneţia; 1943 participă la Salonul
Oficial, critica de specialitate recomandând-o pentru expresivitatea formelor din lucrările sale, pentru rafinamentul tehnicii. În 1947 deschide la Bucureşti o expoziţie împreună cu
Lucian Grigorescu şi Mihai Ispir. Au urmat alte expoziţii deschise în ţară: 1961, 1967, 1971 la Bucureşti; 1967 Cluj-Napoca;
1971 Botoşani; şi în străinătate: 1961 Roma; 1965 Viena; 1969
Praga, Bratislava, Budapesta, Teheran; 1970 Florenţa.
A participat la numeroase expoziţii de artă românească (pictură şi grafică) organizate la: Veneţia (Bienalele din
1954,1956,1964); Sofia 1953; Varşovia 1955; Viena 1956;
Moscova 1958; Minsk 1959; Roma şi Havana 1963 Londra şi
Brno 1966; Bologna, Tel-Aviv şi Budapesta 1969 şi la Saloanele UNESCO.
A fost căsătorită cu Pompiliu Macovei care a ocupat numeroase funcţii în diplomaţie şi guvern, pe care l-a însoţit în
numeroasele călătorii în Europa şi Asia, la rândul ei artista
ocupând funcţia de consilier cultural pe lângă misiuni diplomatice din Franţa (1958-1959 şi 1972-1975).
În ţară cea mai mare expoziţie – 500 de lucrări, o deschide în 1986 la Sala Dalles din Bucureşti: pictură, grafică, guaşă, acuarelă, tuşuri colorate şi desene. Alternând acuarela şi
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guaşa Ligia Macovei, a îmbinat de fapt elementele a două
tehnici plastice contemporane: Guaşa, în care foloseşte tonurile mate care-i asigură controlul imediat asupra formei şi
Acuarela care îngăduie transparenţe fine, acorduri suave şi
rafinate, acordând întâietate petei de culoare.
Ligia Macovei a creat timp de mai multe decenii, în egală măsură lucrări de pictură şi grafică, ilustraţii la volume de
Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Nina Cassian, Veronica Porumbacu, Salvadore Quasimodo sau Umberto Saba. A reuşit cel mai bine să sugereze atmosfera romantică a poemelor
eminesciene, apropiindu-se cel mai mult de universul eminescian, fără a avea pretenţia că a surprins esenţa lor. În 1964
artista a dat cea mai impunătoare ediţie ilustrată, dintre ediţiile Eminescu, confirmând faptul că dacă s-ar face un top al
secolului de artă plastică în universul eminescian, Ligia Macovei ar ocupa indiscutabil primul loc. „Desenele destinate a
ilustra opera poetului, în gracilitatea lor elegantă şi imponderabilă, au cuprins zonele inefabiluilui“.(V. Ciucă Vernisaje
elective, Editura. Augusta, Timisoara, p. 234).
Arta Ligiei Macovei se constituie dintr-o suită de poeme
emoţionante. 51 dintre ele au fost achiziţionate de instituţia
botoşăneană în anii 1970/1971, altele, 10 la număr au fost
primite prin transfer de la fostul Oficiu Naţional de Expoziţii
în 1993: Mai am un singur dor, De câte ori iubito, Revedere,
Dorinţa, Melancolie, Frumoasei, Povestea codrului, Prin noaptea lină – viziuni eminesciene despre lume, clarul de lună,
singurătatea în faţa imensităţii mării, scenele dramatice din
Scrisori şi Luceafărul, melancolie, visare, sunt evocate de Ligia
Macovei prin mijloacele specifice graficii: desen cu unduiri
vegetale, o linie sigură şi pură, într-un cuvânt o demonstraţie
de virtuozitate. Cel ce vede Odă (în metru antic), câteva linii,
puţine, foarte puţine, aude parcă o muzică de orgă.
O menţiune şi pentru Spiru Vergulescu, care în luna iunie
a anului 1989, Anul Centenarului Eminescu, vernisa la Botoşani o expoziţie personală- Locuri Eminesciene (deschisă
în ianuarie la Galeriile de artă ale Municipiului Bucureşti) O
parte din aceste lucrări 101 au fost achiziţionate de muzeul
botoşănean pentru ca ulterior, după înfiinţarea Memorialului ipoteştean ele să fie transferate acolo unde le era locul.
Artistul a colindat dea lungul anilor oraşe, bulevarde pentru
a da de o uliţă şi de o casă ajungînd astfel biograful locurilor
eminesciene. Spiru Vergulescu a ilustrat şi volumul Paşii
Poetului apărut în acelaşi an la Botoşani, autori Gellu Dorian
şi Emil Iordachi, cu o prefaţă semnată de acad. Constantin
Ciopraga.
Un loc aparte în structura patrimoniului de artă al instituţiei amintite (Muzeul Judeţean Botoşani) îl ocupă, fără
îndoială tapiseria Ferestre pentru Luceafăr donaţie a Celei
Neamţu, una din cele mai reprezentative creatoare de tapiserie din artele decorative româneşti. Impresionantul triptic închinat lui Eminescu, asociază fazele evolutive pe scara
vieţii poetului: „Inserţia semnăturii Poetului, alăturată unei
cromatici în tonuri evoluînd de la brunul pământului până
la azuriul cerului, sugerează monumentalitatea unui altar de
rezonanţă naţională“ (V. Ciucă Vernisaje elective; ed. Augusta Tim, p. 235).
Şi nu voi încheia înainte de a-mi exprima regretul că aceste lucrări nu şi-au găsit niciodată locul într-o expoziţie permanentă la Botoşani sau Ipoteşti, ele fiind expuse din când
în când în singurul spaţiu disponibil, cel al Galeriilor de Artă
Ştefan Luchian. Evident, nu există nici măcar speranţa că
acest lucru se v-a întâmpla vreodată.
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Brăduţ Covaliu – Eminescu,
u.c., 100 x 75 cm.

Ligia Macovei, Dorinţa,
tuş, 36x25 cm.
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Ion Grigore, Eminescu,
u.p., 81x54 cm.

Ligia Macovei, Trecut-au anii,
u.p., 92x72 cm

Eminescu in aeternum

Vasile SPIRIDON

Diseminarea literaturii seminale

S

Strategiile prin care se manifestă un concept polimorf,
mereu extensibil, precum este acela al „literaturii de scandal“, constau în faptul că scandalul implică existenţa a trei
instanţe: autorul sau emitentul care dă naştere scandalului; destinatarul sau publicul scandalizat; instanţa decizională, reprezentată de o anumită autoritate juridică sau
de legea în stat. Prin urmare, dacă este necesară intervenţia legiuitorului, înseamnă că scandalul presupune transgresarea unor reguli, că implică un „hybris“ de la anumite
practici consacrate de diverse tradiţii culturale sau sociale, de la coduri şi norme încetăţenite. Aflat în dinamica
relaţie cu o anumită perioadă culturală, scandalul are impact variabil cu un public eterogen, cu idei, reacţii şi concepţii distincte.
Literatura considerată a fi de scandal presupune în
primul rând prezenţa unei scrieri nonconformiste al cărei specific i-l certifică aspectul provocator. Desigur că
anumite elemente care ţin de provocarea scandalului (de
obicei, în cazul subiectelor sexuale) pot lesne să facă trimitere la aspectul trivial, licenţios al literaturii populare.
Dar scrierea aceasta nonconformistă se petrece de la un
anumit nivel în sus al conceperii, ţine de o (con)ştiinţă literară, care poate începe de la licenţios şi să ajungă, pe o
scară graduală, până la pornografie.
Orice literatură de scandal, oricât de mare ar fi fost
(scandalul), a sfârşit întotdeauna prin a fi resorbită între
limitele conformismului, unii dintre autorii scandaloşi ai
trecutului devenind mai târziu autori canonici. Dacă punem faţă în faţă ceea ce agreează cei care citesc literatură
cu un ochi de profesionist, astăzi acceptăm nişte scrieri
care altădată erau de neconceput, bunăoară în perioada
anilor '30, ca să nu mai pomenim de ultima parte a secolului al XIX-lea (cazul lui B-.P. Haşdeu, cu a sa Duduca Mamuca, dar marile procese s-au întâmplat în alte părţi, nu
la noi). Trebuie remarcat că, de multe ori, mai scandalos
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decât felul în care s-a scris literatura provocatoare şi agresivă a fost ceea ce s-a scris despre ea dintr-o anumită parte
a spectrului critic (cu atât mai agresivă, cu cât venea din
partea acelora fără niciun fel de background cultural).
Uneori, aprecierile emise asupra anumitor texte par
astăzi de-a dreptul aiuritoare. În cunoscutul „studiu critic“ despre Eminescu, canonicul Al. Grama, din Blajul atât
de îndrăgit de poet, scria în 1891: „Ce ar zice oare Eschil
şi Aristophane, când ar vedea, cum se adapă la noi tinerimea din «Călinul» lui Eminescu, a cărui cuprins este cât
se poate de scandalos şi necurat, descrierile cât se poate
de pornografice şi iritătoare pentru bieata tinerime? De
probă pentru publicul, care nu scie, ce cetesce tinerimea
noastră inocentă din Eminescu, aducem aici numai câteva idei din poema aceasta afurisită a lui. Chiar la început
spune Eminescu tinerimii, cum Călin în dricul nopţii se
sue pre un deal la un castel, rupe gratiile dela fereastra
unei chilii din acel castel şi întră în lăuntru. În lăuntru la
lumina lunei vede o fată durmind după un părete de «ţăsătură de păingin». Atâta nu-i destul poetului nostru, ci
mai spune, cum fetei îi e desprinsă haina, cât «i-s'arată
trupul, alb îngoliciunea-i, curăţia ei de fată», şi cum fetei
«de a vârstei ei căldură fragii sinului i se coc». Nici atâta
nu-i este destul, ci mai spune tinerimii, cum Călin rumpe
pânza, şi apoi vede «a frumseţii haruri goale». Simţul de
pudoare nu ne lasă a mai continua şi a mai spune şi scenele următoare. Eată părinţi Români din toate ţările, ce se
recomandă copiilor voştri spre cetire ca product de geniu, care scrie după estetica emancipată de legile moralei!
Eată pentru cine s'au adunat prin şcoli bani dela copii nevinovaţi, ca să-i ridice monument! Ne cuprind fiori, când
cugetăm la aceea, că chiar şi fecioare române cetesc poesiile acestea. Unde mai e aşa ceva în toată Europa? Numai
pentru-că mulţi, cari n'au cetit pre Eminescu, nu-şi pot
închipui, să fie aşa pornografic şi scandalos, cum am zis
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noi de repeţite ori, am învins pre un momânt simţul de
pudoare, şi am reprodus scena aceasta scandaloasă. Intenţiunea bună însă de a informa publicul ne va scusa“.
Iată cum a înţeles canonicul Grama să canonizeze (mai
curând, să canonească) poemul eminescian, care este de
recitat – ce-i drept, cu alte fragmente – la serbările şcolare. Prin urmare, o creaţie este considerată cu adevărat
scandaloasă doar într-o secvenţă foarte bine circumscrisă
istoric, ştiut fiind că între o operă şi contextul cultural în
care ea apare şi evoluează se creează un dezacord care numai ulterior poate fi de neînţeles. Întotdeauna posteritatea s-a dovedit a fi mai conciliantă în privinţa scandalului
pe care l-a declanşat o scriere. Atât Jurnal de sex (1929),
cât şi Poemul invectivă (1933) ale lui Geo Bogza au constituit, în opinia unor cerberi ideologi tradiţionalişti, devieri
şi abateri grave, prejudiciind morala timpului prin atentatul la pudoare şi coruperea moravurilor.
Ne putem pune întrebări legate de limita ce nu poate fi depăşită de caracterul nonconformist şi scandalos,
iar răspunsul găsit este acela că s-ar putea să nu existe de
fapt nicio limită. Trebuie specificat neapărat că limita nu
este de raportat la individualitate, ci la soci(et)al. Şi aceasta pentru că scrierile respective privesc în primul rând codul cultural, nivelul mentalitar şi orizontul de aşteptare
ale unei societăţi în ansamblul ei, care le va accepta sau
nu (de regulă, nu). Mesajul pornografiei nu este unul artistic, ci de a satisface anumite gusturi: „Căci pornografia
este funciar transgresivă; ea urmăreşte să ofere o vizibilitate maximă unor practici cărora societatea încearcă, dimpotrivă, să le ofere o vizibilitate minimă, ba chiar niciuna
în anumite cazuri“ (Dominique Maingueneau, Literatura
pornografică, Institutul European, 2011, p. 47). Din acest
punct de vedere, scandalul literar nu se poate desfăşura în
spaţiul privat, ci în domeniul public, literatura pornografică obţinând drept de cetate doar subteran.
Disocieri pertinente pe marginea distincţiei erotism–
pornografie a făcut acelaşi Dominique Maingueneau: „Fiecare dintre cele două noţiuni se legitimează, într-adevăr,
prin respingerea celeilalte: eroticul nu încetează să-şi arate
superioritatea prin capacitatea sa de a nu fi pornografic,
în vreme ce pornograficul se prezintă ca un discurs onest
care refuză, ipocrit, să «spună lucrurilor pe ocolite», care
nu are nimic de ascuns. Erotismul este perceput deci la
modul ambivalent: când drept o pornografie ruşinoasă,
care refuză să-şi asume un asemenea nume, când drept
un stadiu la care pornografia n-ar putea accede“ (Ibidem,
p. 38). Aşadar, există complementarităţi: o superioritate
a erotismului, pe de o parte, şi o onestitate a discursului
pornografic, pe de altă parte. Destinaţia este şi ea diferită: dacă erotismul este rezervat artei înalte, elitelor, implicând un anumit rafinament, pornograficul, în schimb,
este adesea asociat cu literatura de masă, apelând frecvent la anumite scenarii şi personaje clişeizate. Opoziţiile
stabilite de teoreticianul francez se dovedesc a fi operaţionale în sistematica lor: „Distincţia dintre pornografie şi
erotism este traversată de o serie de opoziţii, atât în opiniile spontane, cât şi în argumentaţiile elaborate: direct
vs. indirect, masculin vs. feminin, barbar vs. civilizat, frust
vs. rafinat, josnic vs. măreţ, prozaic vs. poetic, cantitate vs.
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calitate, clişeu vs. creativitate, masă vs. elită, comercial vs.
artistic, facil vs. dificil, banal vs. original, univoc vs. plurivoc, materie vs. spirit etc.“ (Ibidem, pp. 38–39)
Există mereu spirite avangardiste care vin să violeze legile ce ţin de atentatul la pudoare, întreprinderea lor începând să devină riscantă şi chiar infracţională din momentul în care se păstrează o mare întârziere între cei care minează terenul şi cei care vin să aprecieze ceea ce au făcut
ei. Această distanţă ar putea să crească atât de mult, încât
nu va putea fi umplută niciodată la nivelele medii ale receptării. Cu greu am putea concede că s-a umplut distanţa dintre scrierile reprezentative ale avangardei istorice
şi înţelegerea lor nu numai de către cititorii de rând, dar
chiar de către cei care citesc literatură cu un ochi versat.
Nonconformismul, licenţele literare, pornografia au
resimţit mereu insuficienţe la nivel formal, întrucât nu
există încă în literatură un vocabular care să ţină de limbaj specializat pentru reprezentarea actului sexual. Situaţie complicată şi de faptul că actul sexual nu se efectuează
întotdeauna în pat (Roland Barthes îşi exprima undeva,
într-unul din cursurile sale, temerea că viitorimea nu va
mai şti cum facem acum – adică în anii '70 ai secolului
trecut – dragoste în pat). Limbajul de „specialitate“ începea să fie creat la noi în anii '40 ai secolului trecut, dar a
venit comunismul şi a cenzurat totul, până şi un inofensiv cuvânt precum „sâni“, ca să nu mai adăugăm pe listă
„pubis“, „orgasm“ sau „ejaculare“. Semicentenar reprimată,
dorinţa de a numi actul sexual, de a-1 descrie, de a urmări
ecourile lui în conştiinţă se manifestă exploziv după 1990,
dezinhibant la nivelul conţinutului şi al expresiei.
Pe fondul mutaţiilor postdecembriste care s-au petrecut în ceea ce priveşte orizontul de aşteptare în noul
context socio-cultural, se impunea o schimbare majoră
de viziune şi atitudine, cerute cu necesitate de evoluţia în
condiţii noi a fenomenului literar. S-a întâmplat astfel o
relansare a literaturii scandaloase, ea scăpând de vizorul
unei simple judecăţi critice unilaterale. Când s-a recăpătat libertatea de exprimare şi tinerii scriitori au început să
scrie literatură deocheată, iar a ieşit cu scandal, pentru că
vocabularul, limbajul conotativ rămăseseră în urmă. Cu
greu se poate îndulci stridenţa existentă pe aceeaşi pagină între cuvintele neaoşe, care nu sunt de (tran)scris,
şi cele ştiinţifice, de regăsit în dicţionar. Unele sunt prea
obscene, celelalte li se par prea banale scriitorilor în intenţia lor, reuşită, de ofensă lingvistică adusă urechilor unui
public sensibil. Cu alte cuvinte, este dificil de ameliorat în
efect contrapunctic discrepanţa dintre vulgarele inserţii
de limbaj şi escapadele lingvistico-literare de fineţe, între
sugestia estetică şi directeţea limbajului frust. Dar tentaţiile literaturii „seminale“ au contribuit, într-o bună măsură,
la emanciparea vocabularului fiziologic.
La limita dintre existenţial, comercial şi mediatic, reorientarea discursului către cititor, în direcţia unei scriituri
care să-şi atragă receptarea, chiar cu orice preţ, este vizibilă mai ales în textele acuzate de vulgaritate, licenţiozitate,
agresivitate şi sfidare a bunului gust. O dată în plus, după
1990, în spectrul larg al literaturii de scandal se încearcă emanciparea şi revalorificarea limbajului iconoclast,
investindindu-se astfel (de puţine ori) literar non-literarul.

Eminescu in aeternum

Petru URSACHE

E

Maeştri ai imaginarului grotesc

Există între Eminescu şi Caragiale o serie de afinităţi elective
(chiar acolo unde te aştepţi mai puţin) pe care istoria literară
nici gând să le sesizeze la vreme. S-a observat cu meticulozitate
exteriorul, imediatul, în relaţiile bune-rele şi îndelungate între
cei doi mari contemporani. Şi ce bucurie pe vajnicul scormonitor de documente care putea să înşire micile neînţelegeri, cum
se ameninţau cu pumnul, ce farse îi făcea pişicherul de nenea
Iancu poetului cu plete lungi, rătăcit prin saloane sau pitit prin
cine ştie ce boscheţi, cu ochii aţintiţi spre lună sau spre cine ştie
ce balcon. Nimic mai contrastant, ni se spunea impardonabil şi
cu ifos, decît între un visător şi un om practic, între un pesimist
căzut în halucinaţiile unor istorii imaginare şi un comersant de
Buzău cu firmă şi faliment în palmă, între un răzvrătit încruntat care se luptă cu toată lumea şi-i înţeapă de satiră pe împuterniciţii zilei, burduşiţi de titluri, decoraţii, de imoralitate şi
un ştrengar care vede peste tot mitici-mititei, se distrează ca la
drăgaică şi-i dă zor că nu luptă cu puterea. Puţin-puţin şi poetul,
grav, sentenţios şi incomod, devine personaj comic, spre hazul
amicului. Nu demult un criticastru, mergând pe panta producătoare de ameţeli a deosebirilor, ni-l livra pe adoratorul de îngeri
cu păr blond şi ochi albaştri drept un alt Rică Venturiano.
Este momentul, măcar acum, în ultimul ceas, să se vadă şi
cealaltă faţă a realităţii; dincolo de aparenţe, Eminescu şi Caragiale erau atât de uniţi în fiinţa lor tainică şi complexă încât putem spune că reprezentau (aproape singurii în epocă) umanitatea românească în forma ei cea mai înaltă, pură şi eroică. Ce-i
unea oare în adâncurile existenţei lor? Simplu: veacul îi unea, cu
toate dezastrele lui, cu răsturnările şi cu prefacerile care au răscolit omenirea, obligând-o să opereze cu criterii nemaiauzite şi
nemaivăzute în valorizarea raporturilor umane. Nu este vorba
de un determinism simplificator, însă agitaţia şi angoasa care
s-au instalat, încet şi sigur pe întinderea secolului, au produs
roade imprevizibile, total nedarwiniste: se adună oameni care
nu se aseamănă, se spun adevăruri pentru a nu fi crezute, se votează legi pentru a fi călcate în picioare, chiar de parlamentari.
Nici spiritele alese nu se mai înţeleg totdeauna, în existenţa lor
cotidiană, dar se bucură de privilegiul de a se regăsi în ficţiunea
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formelor poetice, pentru a vorbi una şi aceeaşi limbă, îndrăgită
chiar şi de zei.
Fireşte, nimeni nu şi-l imaginează pe I.L. Caragiale scriind o
poezie tip Mai am un singur dor; sau comedii cu personaje caricate, pe Eminescu. Fiecare cu înzestrarea şi cu îndemânarea
lui. Există câteva excepţii atât de frapante, încât nu mai întăresc
regula, ci dau la o parte orice logică normală. Este vorba de caricatura politică şi de moravuri, domeniu în care şi Eminescu, şi
Caragiale au excelat deopotrivă. Poetul din Scrisoarea III se ia la
întrecere cu dramaturgul din O scrisoare pierdută, ca să continue competiţia pe terenul articolelor politice, în cazul primului
şi al momentelor, în privinţa celuilalt. Scrisoarea III, ca multe dintre capodoperele eminesciene, interesează nu numai ca formă
finită, armonioasă şi pură, dar şi ca mărturie a unei mari aventuri poetice, a unui efort creator captivant ca spectacol în sine,
în care geniul îşi dă măsura întregii fiinţe. Bătălia pentru forma
frumoasă cere adesea sacrificarea unor segmente experimentale, ele însele de mare valoare. Iată de ce se cuvine să se apeleze
şi la variantele eminesciene: imaginile caricaturate din forma finală a Scrisorii III nu pot fi percepute corect fără raportarea la
anumite pasaje din variante, ca şi la opera lui Caragiale, la presa ilustrată a timpului, la întregul mental artistic al veacului. O
grea răspundere îşi asumă cel ce încearcă să emită judecăţi de
valoare în legătură cu Scrisoarea III. Din păcate, s-a procedat numai simplificator şi şcolăreşte, începând cu G. Panu care n-a înţeles nimic din creaţia poetului, până la autori mai noi, la mult
regretatul Z. Ornea, de pildă.
Discuţia începută aici are ca suport următorul brouillon din
variantele Scrisorii III: Dar ce-i înfund acolo, ce vuiet şi murmură/
De setleva, de mazù, de trag cartea pe faţă/ Ce lege se discută cu
straşnică căldură?/ De foc unul l‘apucă pe cel alt de mustaţă/ Un
ţipăt se aude urât: Scobeică fură/ Cu carte măsluită tâlharul ne
înhaţă/ Şi cine-i roşcovanul buhav în fundul scenii?/ – Scobeică,
ce‘l trimise aci botoşunenii// într‘adevăr vr‘o şase în fundul adunării/ Stau împrejurul mesii ca fii(i) unei secte/ Unu-şi scobeşte
nasul cu unghia ‚n fundul nării/ Din plete-şi scoate altul micuţele insecte/ Scobeică e tăcutul prezdent a discutării/ Şi tuturor
le ‚mparte la frunte mici proiecte/ Şi ei le ţin ascunse în palmă,
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cată chior/ E importantă legea de şic… un stosişor. Sunt şi alte
exemple. Ele dovedesc strădania poetului de a asocia umorul
cu satira, de a supune imaginea caricaturată, expresie a imbecilităţii politice, unui atac verbal necruţător. Personajul vizat cade
victimă în două reprize, o dată prin transpunerea în imagine rizibilă şi grotescă (bulbucaţii ochi de broască), a doua oară prin
abaterea urgiilor satirei asupra-i (Voi sunteţi urmaşii Romei…?,…
cum nu vii tu Ţepeş Doamne!). Deocamdată, varianta se mărgineşte la statutul de reprezentare bufă, ca în scrierile lui I.L. Caragiale: Dar cine-i ceata asta cu nasuri înroşite/ Cu dârele prin
barbă, cu feţele nerase/ Guri mari şi buhăite, musteţile sborşite/
Cu cismele cârpite, cămăşile soioase/ Privirile sunt crunte şi feţele
‚ncruşite/ Cu frunţi mai mici de-un deget, cu cefe roşii groase…/
Ei sunt smântâna lumii…/ Când clopotul auzi ‚vei/ Să ştii că toţi
sunt faţă… s ‚au adunat beţivii./ Acolo prezidentul frizând o faţă
calmă/ Că e cam după masă n ‚ar vrea să se cunoască –/ Şi cum
îi vede astfel pe dragii săi de-a valma/ întoarce: asupra tuturor
scârboşii ochi de broască/ în fund unul mai scârnav îşi suflă nasul ‚n palmă/ Şi de surtuc o şterge, mahmur se uită, cască/ Berlicoco întinde a mână după clopot/ Tăcere pretutindeni, în sală
căte-un şopot.
Mulţimea se agită, vociferează, chipurile arată a fi aprinse
de vicii, trupurile sunt îngroşate ori subţiate, după toate regulile
grotescului. Nu sunt figuri destinate a fi prinse în versuri ori în
proză, ci artelor plastice, desenului, picturii: Ce comèdie-i aceasta? Bine! ştiu c-academie/ E sufficiente-mente rimă la scamatorie/ Ş-aşa dar şi prin urmare, pe Minerva şi Apollo!/ Ctitorul Mitiţă Bosco-l vom numi de-acum încolo,/ Şi turbaţi aplauda-vom
trucurile-i fel de fel:/ Bravo! Secretar perpetu, eternei! sempiternel!/ Şi promit c-o să petrecem bine… A, dar sapristi!/ Domnii
mei, nu cumva care v-aţi jurat a mă prosti?/ Auzi hal de ctitorie?
ctitorie-bosc* rie,/ Alandala coconara! halima, nu istorie!/ Bietul
Dună răposatul, mare-al vremii caraghioz!/ Dac-ar mai trăi, Mitiţă Bosco l-ar lăsa pe jos. Mitiţă Bosco era porecla lui Dim. A.
Sturza, om politic liberal şi secretar al Academiei. Să se reţină
aglomerarea de epitete cu valoare negativă, ca şi jocul de cuvinte Bosco – boscărie – academie. Pasajul nu aparţine lui Eminescu, după cum pare, ci este din epistola Amicului meu Gion
de I.L. Caragiale. Şi următorul este semnat de autorul Năpastei,
deşi, dacă ar fi fost redactat în versuri, iarăşi am fi tentaţi să-l punem pe seama lui Eminescu: Într-o duminică, în ziua de Crăciun,
mitocănimea era ca de regulă în păr la galerie. Se juca „Amicii
falşi“, „Nos Intimes“ a lui Sardou. Se făcuse pe semne abuz de casă;
se vânduseră mai multe bilete decât prescrie regulamentul: erau
peste cinci sute de mitocani sus, înfierbântaţi ca la orice praznic:
vorbeau, râdeau, se certau; şedeau unul peste altul; ţipa unul strivit, ceilalţi făceau chef – ceva nespus. Când să se ridice perdeaua,
unul din loja din dreapta a galeriei începe să strige vesel pe altul
din loja opusă:
– Niţă al Zamfirii! Niţă al Zamfirii văduvii!
– Uite, mă! zice Niţă către altul de lângă el; vezi, nene, mitocanii din Trichileşti şi de pe la Bonaparte a-nceput şi ei să vie la
teatru… Oleu! (Din carnetul unui vechi sufleur).
Se întâmplase ceva nou în secolul acela, în lumea artelor:
triumful caricaturii şi al grotescului, cuprinzând nu numai artele plastice, dar şi formele literare. Aşa-zisul realism de tip balzacian, care s-a revărsat ca un noroi peste tot secolul, nu figura
decât ca un eufemism moştenit din vechi timpuri. Ce înseamnă reprezentări corecte, conforme cu natura cuminte şi blândă?
Mulţimile nu aveau răbdare, cum se vede şi din ultimele citate
din Caragiale. Ele scăpaseră la libertate şi la teatru şi doreau să
se manifeste ca animalele sănătoase, inconştiente şi zburdalnice. Chiar şi puternicii zilei, cei care se bucurau de binefacerile
Constituţiunii, pusă în rol după 1789, 1830, 1848 etc. s-au trezit
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apucaţi de neastâmpărul de a călca în picioare legile fabricate, aprobate şi publicate de ei înşişi. Ce Balzac, ce realism? Aici
trebuia o mână forte, capabilă să înşface aceste animale dezlănţuite, să le pună în faţă propriile diformităţi morale şi să le
readucă în ţarcul legii şi al bunului simţ. Aşa a apărut caricatura ca nou gen al artei, destinat să se afirme viguros în toată
întinderea secolului şi în mai multe domenii ale vieţii culturale.
Nu este vorba numai de a prezenta în culori şi în linii impo
sibile societatea prea zgomotoasă şi căzută în jocurile circare
ale democraţiei burgheze, ci de a stabili măsura estetică a formelor caricate, adică disciplinarea lor într-un orizont de gândire
specific întregii ideologii artistice. Aşa a fost redefinit şi impus
grotescul în imaginarul artistic al epocii; o categorie de sine stătătoare, câştigând interes tot mai larg, adesea în defavoarea frumosului de tip clasicist şi chiar a sublimului. Mari personalităţi
artistice şi literare l-au îmbrăţişat imediat, cu căldură, de la Victor Hugo la Ch. Baudelaire, de la Théophile Gautier la Eugene
Viollet-le-Duc, unii teoretizându-l, alţii aducând elogii geniului
caricaturii şi grotescului, anume francezului Honoré Daumier.
În anii ‚30 ai secolului al XIX-lea, apărea la Paris revista La
Caricature sub direcţia ziaristului Charles Phillipon, un antimonarhist fără leac, neîncetat urmărit de poliţie, sancţionat zdravăn (amenzi, detenţii) pentru caricatura politică. I s-a alăturat
cu entuziasm şi îndârjire Honoré Daumier, tânăr pictor încă
necunoscut, cu aceeaşi fixaţie pe monarhie, ca şi patronul său,
Phillipon. Daumier avea să iasă repede din anonimat prin caricatura politică. Nu-şi lua subiecte oarecare, ci figuri regale, pe
bârdâhănosul Ludovic-Philip şi pe fanfaronul Carol al X-lea, cei
doi suverani care au dus la mai multe revolte populare, ultima
fiind Revoluţia din 1848. Două caricaturi, La Poire (Para) şi Gargantua, reprezentându-l pe Ludovic-Philip, i-au adus gloria lui
Daumier, dar şi închisoarea. A urmat colaborarea de câteva decenii la Charivari, pe limba lui nea Iancu, Tărăboiul, avatarul publicaţiei La Caricature, avându-l ca director pe acelaşi Phillipon.
Cu timpul, mai toate marile oraşe ale Franţei au fost prinse de
patima pentru Tărăboi, adică au apărut pe piaţă publicaţii după
chipul şi asemănarea lui Charivari. Caricatura politică şi de moravuri dezvolta cu succes acţiuni terapeutice, iar societatea începea să intre în normalitate. Daumier culegea toate laudele şi
pe drept, deoarece pusese temeliile unei arte noi, moderne, caricatura şi-şi vedea posteritatea asigurată printre marii cei mari.
Mântuită de fantasmele formelor diforme, societatea franceză
se pregătea, la sfârşit de secol, să se legene dulce în valsuri şi în
toalete belle époque.
Cum spunea o vorbă rea, dar adevărată, pe timpuri: Când
strănuta Parisul, răsuna în Bucureşti. Charivari a făcut pui şi la
Bucureşti. Caricatura se împământenise şi în presa puterii, şi în
cea de opoziţie, nu ca la Paris, doar într-o singură parte. Alături de articolul de fond, ea reprezenta sarea şi piperul presei;
avea surse serioase de alimentaţie, ce n-a visat nici o capitală
europeană: Palatul regal, Parlamentul, Guvernul, Teatrul, Strada, locuri consacrate unde se aduna mitocănimea. Cele două
pasaje decupate din variante eminesciene la Scrisoarea III reprezintă imagini caricaturate ale vieţii parlamentare; altul, semnat de I.L. Caragiale, ne arată starea teatrului, instituţie onorabilă, lăsată un ceas la dispoziţia mulţimii proaste, dar fericite şi
libere de prejudecăţile lumii civilizate. Eminescu şi Caragiale,
asemenea lui Daumier câteva decenii mai înainte, cu ochii pe
mitocani. Poetul ţinea sub observaţie Parlamentul, pentru că-i
ţintea direct pe noii făcători de legi. Ca redactor la Timpul şi
răspunzând de pagina politică, se vedea chiar obligat să asiste
la dezbaterile din Dealul Patriarhiei şi să-i informeze pe cititori.
Aveau mult haz chipurile vorbitorilor, aleşii naţiunii. Îl descoperea şi Maiorescu în Retori, oratori şi limbuţi, în gestica jucată,
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în promisiunile solemne, în dorinţa arzătoare de luptă pentru
binele public. Eminescu poseda permanent un carnet de re
porter, fapt confirmat de multe surse, unde-şi nota amănunte
picante. Acolo, pe dealul mitocanilor din Parlament, se întâlnea, desigur, şi cu alţi presari ori cu caricaturişti de profesie, care
ţineau paginile ilustrate ale ziarelor.
Caragiale frecventa locurile mai proletare, cafenelele, berăriile, sălile de spectacole ieftine şi se amuza cu amici în deplină tovărăşie. Unele scene le transcrie în forma lor brută, vorba vine,
ca la Eminescu din variantele amintite. Uneori, o făcea pe spectatorul nefericit (Atmosferă încărcată), pe justiţiarul (Ofensă
gravă), pe savantul academic (Literatura şi artele române…), lăuda, se înfuria, moraliza, se mira, scontând pe efecte exact contrare. Alteori, imagina mici conflicte sau scornea farse pe care
le juca cu jubilaţie; cu cât farsa părea mai naivă, cu atât ascundea chipuri de charivari. Aşa stau lucrurile în istoria unei epigrame, înfăţişată cu toată dispoziţia umoristică în Cazu-Cuza.
Autorul îşi înştiinţează cititorii, cu prefăcută mirare, că, după ce
a publicat, cu toată solicitudinea, o epigramă a lui D. Teleor, zis
Ţaţa, pentru limba lui prea înţepătoare, Caragiale, pretinde el,
s-ar fi trezit asaltat cu scrisori din public pentru a fi încunoştiinţat că textul mai fusese pus în circulaţie, cu ani în urmă, sub
semnătura unuia Cuza de la Iaşi: Am rămas trăzniţi de nedumerire, zdrobiţi de ruşinea că fuseserăm atât de ignoranţi în istoria
politică şi literară a patriei: să nu ştim că răposatul domnul Cuza,
pe lângă unirea principatelor, împroprietărirea ţăranilor şi secularizarea averilor mănăstirilor secularizate, mai făcuse şi epigrame. Epigrama lui Teleor viza un burghez parvenit. Ea arăta astfel: E lucru natural,/ Iubitul meu amic:/ Cu cât te-nalţi mai sus,/
Cu-atăt te văz mai mic. La Cuza: Te-ai înălţat atât de sus,/ Iubitul
meu amic,/ încât să nu te miri că-mi pari/ De jos atât de mic. Farsa continuă, sub pretextul că originalul nu aparţine nici unuia
dintre cei citaţi, ci unui neamţ, pur şi simplu. Acesta ar fi publicat un text anonim în Fliegende Blatter (Foi volante), revistă la
care I.L. Caragiale mai face trimiteri şi cu alte prilejuri. Schema
umoristică se cunoaşte din O scrisoare pierdută: nu Farfuridi, nu
Brânzovenescu, ci… „al treilea“.
Aşadar, nu era vizat un burghez parvenit, ci însuşi Carol I,
devenit personaj de caricatură şi grotesc. Lunga serie de epigrame din Cazu-Cuza venea în întâmpinarea unui eveniment
politic pentru care se făceau pregătiri costisitoare şi deranjante.
În 1906, urma să se serbeze cu fast împlinirea a 40 de ani de la
urcarea hohenzollernului pe tronul României, devenită regat.
În replică, I.L. Caragiale a dovedit un curaj nebun, întrecându-l
până şi pe celălalt nebun, confratele lui întru tărăboi, Eminescu:
exact atunci a publicat Mare farsor, mari gogomani. Citim: Că-n
loc să poarte o tichie/ Ca un farsor ce este el/ Şi-a pus pe cap cu
fudulie/ O cască mândră de oţel// Şi joacă-joacă prost, da-i iese;/
Stau paf toţi bieţii gogomani./ Paf! Din succese în succese,/ De douăzeci ş-atât de ani! Ca să nu fie nici o îndoială privind obiectul
critic, fostul rege este nominalizat şi înfăţişat în termenii caricaturii Cazu-Cuza: Nobil metal nu e oţelul,/ Dar scump destul, destul de greu…/ Ca rol fu mare mititelul./ Hai, gogomani, la jubileu!
Când România a fost recunoscută ca regat de către marile puteri ale vremii, ca o formă de intrare în Europa, în onoarea aceluiaşi hohenzollern, Eminescu a republicat, tot în replică, Scrisoarea III, spre nemulţumirea generală a junimiştilor, îndeosebi
a lui P. P. Carp. De atunci poetul a intrat sub severă observaţie.
Se disting două formule stilistice în întruchiparea ima
ginarului grotesc, pe care le putem urmări de-a lungul între
gului secol al XlX-lea, fie în direcţia caricaturii politice, fie în aceea a caricaturii morale. Într-un caz artistul selectează un tip, un
acesta (Hegel), după cunoscuta metodă realistă; îl deformează
apoi prin linie şi culoare, pentru a scoate din el un demagog, un
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parvenit, un ticălos etc. Nu se practică tehnica sugestiei, a nuanţei, ca în comedia subtilă, ci se ia realitatea în toată nuditatea ei, demagogia în floare, parvenitismul agresiv, prostia pură.
Adesea, autorul inventează un personaj încărcat cu toate defectele posibile, un calpuzan, pentru a fi invocat în orice împrejurare cerută de interesul momentan, politic sau moral. Daumier îl inventase grafic pe sinistrul Ratapoi, care îl reprezenta
fie pe Ludovic-Philip, fie pe magistratul coborând Marea scară
a Palatului de Justiţie, fie pe individul plin de importanţă acordând premiul de poezie. Caragiale îl avea pe răposatul Duma,
Eminescu pe Cozmiţă, pehlivan de mahala şi trâmbiţaş obişnuit
al bâlciurilor din capitală, îl asocia când cu C. A. Rosetti, când cu
1. Brătianu ori G. Panu, clienţii din articolele politice.
Există printre brouilloanele pregătitoare la Scrisoarea III următorul text: Halvailîul, Durakowski, Avedik, Antoniade/ Zevzecopol,/ Stavros, Mavros, Sucios, Polihroniade/ Mihalovici, Krapusnoiskoi, Ibrailoff şi Perekides/ Pericli şi Bostanovlu, Valcic,
Staicic, Raicic, Made,/ Haimel, Erdöd, Kalpka, Huschke, Fluncker,
Schude, Schmeisig, Schulem,/ Pufke, Moses, Itzig, Zulig, Avercum,
Naftuli, Schmade/ Eşti în ţara berei mîndre, ş-a cîrnaţilor cu piele/
Eşti în sînul şi brigantei de azi Elade,/ La Muscal vei fi, la Turcul
ce domneşte multe neamuri,/ Eşti în patria musteţei iubitoare de
pomade?/ Ba tu eşti în România căpătîiu de venituri/ Unde-a fi
calmuc, iubite, e frumos şi ţi se şade/ Unde cel venit scutitu-i de
orice greu şi datorie/ Ş‘unde viţa cea străveche de Român ce-l sudui bade/ Poartă‘n spatele‘i nătînge pe orişicare’i vine minte/ Să
clocească a lui sămînţă pe-ăst popor ce-i duce‘n spate… Nici o
poetică din lume nu ne ajută să desluşim natura acestei ciudate
scrieri, măcar în aspectele elementare. Ce sunt acestea? Versuri,
inventar de nume? Nici prin gând nu ne trece că, transpusă în
limbaj grafic, această simplă înşirare de nume reprezintă un început de capodoperă. Adevărul iese la suprafaţă printr-o simplă comparaţie. La Daumier (şi nu numai) găsim ceea ce s-ar
putea numi caricatură de grup, o formulă plastică fericită şi
bine aleasă pentru forţa diabolică pe care o asigură grotescului.
Secolul al XIX-lea a prins gustul întrunirilor publice, al aglomerărilor de membri şi de societari. Iată litografia intitulată Publicul salonului, oameni gravi, îmbrăcaţi în negru şi urmărind cu
privirile aţintite, aceleaşi, nediferenţiate o realitate care nu se
arată. Nu licărul de viaţă care particularizează fiecare chip contează, ci ansamblul îngheţat şi sumbru; sau Drama ori Antract,
opere inspirate din lumea teatrului. Ele reprezintă doar mulţimi
de capete săltate, întoarse, prea lungi, prea rotunde, mirate, întrebătoare, totul redus la mişcare, la zgomot. Şi Caragiale îi aduce pe mitocani la teatru, ca fiinţe întoarse la starea de zoo. La
Eminescu, mulţimea este caricată prin reducerea individului la
un nume semnificativ. Tocmai de aceea se afirmă ca o forţă oarbă, cu mult mai agresivă decât în operele lui Daumier ori ale lui
Caragiale, printr-un fel de tăcere ameninţătoare, ca şi prin orgoliul purtat de fiecare în secret, de burghez parvenit, de proprietar, de politician.
Atât I.L. Caragiale cât şi M. Eminescu nu au dat curs, decât
într-un sens secund, formelor caricate la modul grosier, îndeosebi poetul a preferat stilizarea lor, adică rescrierea în direcţia
estetizării, păstrându-le în imaginarul grotesc (bulbucaţii ochi
de broască), doar în notiţe, aşa cum le receptase în spectacolele parlamentarilor. A lăsat la o parte, în formă finală, toate pasajele citate de tipul celor din variante, dar impulsul lor emoţional şi imaginativ s-a păstrat în partea secundă, în arheologia
compoziţiei. Ca formulă de încheiere, nu trebuie să vedem în
Scrisoarea III un simplu pamflet, cum se tot repetă eronat de la
G. Panu încoace, ci o capodoperă care se înscrie în cea mai tânără şi viguroasă categorie estetică a secolului: grotescul.
HYPERION
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FAMILIA - 150
Publicăm în facsimil, scanate din revista „Familia” din iunie 2015, număr aniversar 150, cele douăsprezece
poezii de Mihai Eminescu, de la poezia de debut De-aş avea (1866) pînă la poezia dedicată Amicului J.F.
(1869), publicate de Mihai Eminescu în revista „Familia“ de la Budapesta, condusă de Iosif Vulcan, cel care
i-a dat şi numele de poet chiar de la debutul acestuia. De asemenea, tot în facsimil reproducem articolul Epilog la poezia lui Mihai Eminescu, semnat de Iosif Vulcan în ultimul an de viaţă al poetului. (G.D.)
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Ecouri ale morții lui Mihai Eminescu în presa vremii
Neue Freie Presse din Viena, făcând
necrologul regretatului nostru poet
Eminescu, zice între alte elogii că alături
cu Alecsandri, Eminescu e cel mai
însemnat poet al României şi el a probat
în poeziile sale că limba română, ce
era dispreţuită acum câteva decenii, ca
limbă a ţăranilor, este în stare să satisfacă
exigenţele cele mai înalte şi mai dificile
ale creaţiei literare.
RXXXIII, sâmbătă, 13 iulie 1889, p. 691,
col. 3-4, stil nou
Ziarele din străinătate urmează a
înregistra moartea lui Eminescu. Ultimul
număr din Deutsche Zeitung din Viena
îi consacră un articol; de asemenea şi
Le Courrier du Soir, în ultimu-i număr,
vorbind de moartea lui Eminescu, zice că
România a pierdut un poet, cu care, cu
drept cuvânt, merită să se mândrească.
Idem

subscripţii pentru ridicarea unei statui lui
Eminescu.
*
După cât suntem informaţi, dl. Titu
Maiorescu, e hotărât a scoate după
vacanţă o ediţie în care să fie cuprinse
toate operele lui Eminescu, atât cele
poetice, cât şi cele în proză, precum şi
cele politice publicate în diverse ziare, de
răposatul poet, şi mai cu seamă cele din
Timpul.
RXXXIII, duminică, 14 iulie 1889, p. 695,
col. 3-4, stil nou
Întrunirea ţinută Duminică în saloanele
ziarului Libertatea din Botoşani, în
privinţa ridicării unui bust lui Eminescu,
s-a amânat, după ce s-au luat mai multe
rezoluţii importante. S-a decis ca să se
aleagă un comitet de iniţiativă, s-au
propus câteva mijloace pentru adunarea
fondurilor necesare şi în sfârşit s-a hotărât
să se facă o nouă întrunire, cu invitaţii
speciale. Tot în scopul ridicării unui
bust poetului, dl. avocat Razzi a făcut o
propunere în sânul consiliului comunal
al oraşului Botoşani.
RXXXIII, marţi, 1 iulie 1889, p. 703, col.
2, stil nou

Dl. Scipione Bădescu, publicist din
Botoşani, face cunoscut prin ziarul său,
Curierul român, că a început a scrie o serie
de amintiri adevărate, conţinând vreo 30
de episoade din cele mai interesate din
viaţa lui Eminescu. Aceste articole vor
apărea într-unul din ziarele cotidiane din În curând va apare un memoriu asupra
capitală.
lui Eminescu, care va conţine datele cele
Idem
mai importante şi mai exacte din viaţa
poetului, culese de la o persoană cât se
După cum am anunţat, în săptămâna poate de competentă şi care a fost în
trecută, a apărut un studiu critic asupra relaţii intime cu Eminescu.
lui Eminescu, datorită penei domnului *
Corneliu V. Botez, student al facultăţii de După cât aflăm Consiliul comunal din
drept din capitală, şi redactor al părţii oraşul Botoşani ţine la dispoziţie, trei mii
literare de la Revista literară. Această de lei pentru monumentul ce se va ridica
broşură se vinde în folosul statuii ce se va pe mormântul poetului Eminescu.
ridica lui Eminescu.
*
*
Dl. Filip Marinescu, unul dintre absolvenţii
Totodată comitetul societăţii România şcolii noastre de sculptură, şi admirator al
literară, ne roagă să anunţăm că acest poetului Eminescu, s-a hotărât să formeze
comitet a decis să deschidă liste de bustul acestuia după ultima fotografie,
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în mărime mai mare decât cea naturală.
După cum crede Fântâna Blanduziei, bustul
va fi gata cam peste vreo trei săptămâni.
*
Se scrie că dl. V. Gh. Mortzun, redactorul
părţii literare de la revista Contemporanul
a început a tipări poeziile inedite şi
proza literară, a nefericitului poet. După
cum aflăm acuma, această publicaţie
întreruptă pentru un moment, va apare
în curând şi beneficiul ce va rezulta din
vânzarea acestor volume va fi rezervat
pentru cheltuielile ce vor necesita statuia
sau bustul ce se va ridica lui Eminescu.
RXXXIII, miercuri, 17 iulie 1889, p. 707,
col. 4, stil nou
Sub preşedinţia d-lui. Maiorescu s-a
format un comitet care să facă apel la
tinerimea română pentru a contribui la
facerea unui monument pe mormântul
lui Eminescu. Planul este ca împrejurul
mormântului să se facă un grilaj de fier,
înăuntru să se ridice o stâncă de marmură
şi alături se va planta un tei. Se va face un
apel şi către tinerimea română de peste
munţi, astfel către Bănăţeni va face apel
dl. V. Mândreanu.
RXXXIII, joi, 1 iulie 1889, p. 703, col. 2,
stil nou
A apărut fasciculul VII, anul al cincilea din
mult cunoscuta Romaenische Revue din
Viena sub direcţiunea d-lui. dr. Corneliu
Diaconovici.
*
Romaenische Revue, anunţând moartea
lui Eminescu, spune că poporul român
trebuie să-l jelească, căci a pierdut pe unul
dintre cei mai mari fii ai săi. «Cu el n-a pierit
numai omul, deşi nesfârşita comoară a
poporului român, căci Eminescu a fost
o odraslă genială a acestuia şiun uriaş al
cugetării.»
*
Tot în ultimul Romaenische Revue se află
publicate în traducere următoarele trei
poezii ale lui Eminescu: Diana, Veneţia
(sonet) şi Glossa.
Eminescu in aeternum
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RXXXIII, duminică, 21 iulie 1889, p. 723,
col. 3, stil nou
Mâine ne vom întruni în Botoşani,
membrii comitetului ales ad-hoc, pentru
a lua o decizie definitivă în privinţa
ridicării unui bust lui Eminescu.
Idem
Revista olteană ce apare în Craiova, publică
în ultimul număr (No. 4) Sărmanul Dionis,
nuvelă de Mihai Eminescu
RXXXIII, miercuri, 24 iulie 1889, p. 735,
col. 4, stil nou
Convorbirile literare, revista în care
Eminescu şi-a publicat mai toate poeziile
sale, publică sub iscălitura directorului
ei, dl. Iacob Negruzzi, un necrolog şi
o biografie asupra vieţii marelui poet.
Domnul Negruzzi îşi termină astfel
articolul domniei sale: „Cu Eminescu s-a
stins un mare poet naţional, original în
toate felurile; noi pierdem un amic iubit
şi un conlucrător din acei a cărui geniu a
aruncat o lumină vie asupra publicaţiei
noastre, iar ca om dispare o figură
extraordinară, din cele mai interesante şi
mai simpatice.“
*
Dl. dr. Şuţu pleacă azi la Paris spre a
participa la congresul de «medicină
mintală» fiind delegat din partea
colegiului medical al Eforiei spitalelor. Cât
va lipsi, dl. dr. Tomescu va da consultaţii
la institut în toate zilele de la 10 la 11 ore
şi de la 3 la 5 ore.
RXXXIII, joi, 25 iulie 1889, p. 736, col. 3,
stil nou
Se deschide pe seama ministerului de
interne un credit extraordinar de 3000
lei, asupra exerciţiului 1889-1890, pentru
cheltuieli de înmormântare a decedaţilor
Constantin Brăiloiu, fost ministru şi
deputat şi Mihai Eminescu, poet.
RXXXIII, vineri, 25 august 1889, p. 855,
col. 3, stil nou
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Denis DE ROUGEMONT

JURNALUL UNEI EPOCI
1926-1946

I – SENTIMENTUL
EUROPEI CENTRALE

L

Un acord fără final

La ieşirea din Paris, trenul local ce-şi poartă încărcătura de somnambuli cu ochii iritaţi de fum, cu feţele
ascunse în ziarele de seară, e depăşit uneori, încet, de
rapidul de Bretagne. Această lungă trecere luminoasă
a vacanţelor, dâră de speranţe eliberate lunecând lângă
noi, le dă celor lăsaţi în urmă un sentiment confuz de
exil şi plăcere pe care am crezut adesea că-l regăsesc
în ochii vecinilor mei. La fel am vibrat, alteori, la trecerea trenurilor rapide ale Europei Centrale; dar nu cu
aceeaşi jubilaţie nostalgică, ci cu un scurt frison care
accentua densitatea tulbure a atmosferei. În reveriile mele, ecoul expresului Mitropa în valea Innsbrück
evocă un „Sturm und Drang“ gonind cu o sută de kilometri la oră.
*
Europa Centrală e una din acele realităţi care se
recunosc mai întâi după vibraţia lor specială. E suficient pentru a trezi amintirea. Apar atunci imagini campestre, acoperişurile ţuguiate ale unui burg dintr-o vale
verde, plină de livezi – Suabia, Turingia, viaţa burgheză,
dar fără lăcomie; urmează contrastul unui lanţ muntos central cu brazi şi lacuri ascunse, inimă neagră şi
frământată a continentului – acel ţinut abrupt dintre
München, Salzburg şi Praga, decor voluptuos şi lugubru al atâtor drame hrănite de singurătate; apoi câmpii care se pierd în stepe – exces şi nostalgie.
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Oraşele se nasc încet în aceste câmpii ce nu sunt
nicăieri „provincia“. Ele comprimă viaţa din ţinutul
lor, îi dau formula vizibilă, mici capitale cu rădăcini
solide. S-a întâmplat totuşi ca unele, urmând frenezia
timpului, să încerce să existe de sine stătător. Renunţând la parcurile ce le asociau cu câmpia, se înconjoară cu uzine şi sunt cuprinse rapid de febra caracteristică a organismelor umane izolate de viaţa vegetală.
Astfel, Berlinul îşi reglementează circulaţia fermenţilor de tristeţi intelectuale pe o mică suprafaţă minerală în care viaţa se descompune virulent. Stuttgart, în
schimb, mai modern, plantează arbori, lasă spaţii între
case pe dealurile sale, se deschide şi redevine un oraş
la ţară; şi totodată un centru spiritual.
Se nasc diversităţi, hrănite unele din altele, contraste
ce nu se echilibrează niciodată, violenţă şi melancolie, peisaje-stări sufleteşti care impun pe rând cinismul sau bonomia, totul scăldat într-o nostalgie fără
leac, cea a unui mare acord complex ce-şi caută zadarnic încheierea.

Titanismul şi metamorfoza

„Metamorfoză“ şi „paradox“ sunt poate
cuvintele-cheie ale Europei sentimentale. De ce e nevoie
ca limba noastră, în virtutea unei convenţii care ar trebui revizuită, să le traducă prin „exces“ şi „confuzie“?
E foarte clar că, în mintea unui burghez cartezian, termenul „exces“ înseamnă ceva ce se cade persiflat din
principiu. Dar o traducere exactă nu ar servi în fond
decât pentru a deplasa pretextul unei neînţelegeri şi
mai tenace. Când vorbim despre paradox, omul de pe
stradă se gândeşte la cafeaua de dimineaţă, în timp ce
primul Docktor phil. sosit citează conceptul de ironie
la Jean Paul, dialectica la Hegel, şi poate pasiunea la
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Kierkegaard. Atunci însă, acelaşi domn vorbeşte de
„ceţuri nordice“!
Printre trăsăturile curente ale mentalităţii germanice, cele mai evidente sunt determinate de morala titanismului. Aceasta însă implică realitatea metamorfozei. Celelalte trăsături ţin de un sentimentalism particular, sinteză „paradoxală“ şi niciodată suficientă, de
vis şi de real. A ignora, a nesocoti aceste realităţi spirituale înseamnă a ignora, a nesocoti o viziune despre lume care în viitor se poate traduce în argumente
sângeroase. Iar dacă există domenii în care, în epoca
noastră, suntem îndreptăţiţi să deplângem sărăcia de
nuanţe şi decizia, chiar brutală, aici în schimb putem
sesiza cel mai bine originile ascunse ale unui fenomen
cu efecte în toate planurile, inclusiv cel al războiului.
E bine totuşi să facem o precizare, folosind măcar
un exemplu.
Germanul, se spune, este brutal; francezul, abil.
Două trăsături de caracter ale căror manifestări curente,
în domeniul sentimentului şi al raporturilor sociale,
sunt foarte enervante pentru celălalt. Enervare pe
care-o manifestă prin acuzaţii reciproce de minciună
cronică.
În fapt, brutalitatea pare falsă, pentru că impune
o ordine arbitrară cu preţul unei dezordini. Germanul
însă nu percepe acest gen de iluzie: adevărul fiind pentru el ceea ce se impune, îl confundă destul de firesc
cu ceea ce impune el. Confuzie legată de tendinţa cea
mai profundă a sufletului german, care îl duce la crearea voluntară, titanică, a realului.
Iluzia lui devine adevăr de îndată ce o vrea destul
de intens.
Pe de altă parte, abilitatea pare falsă, pentru că foloseşte minciuna ca pe o armă firească. Brutalitatea cel
puţin este loială, chiar şi în excesele sale. Pe când abilitatea îşi maschează, îşi neagă minciunile. Ceea ce, pentru francez, nu poate prezenta decât inconveniente pur
practice, strict limitate la victimă. Căci rămâne subînţeles şi bine înţeles că, în sine, adevărul este imuabil, că o minciună ocazională nu-l afectează defel; că
această minciună, în definitiv, nu schimbă nimic. Cu
alte cuvinte, minciuna franceză nu ţine de mit. Ea nu
creează, nici nu falsifică nimic esenţial din realitate.
Sistemul D [1] nu este un sistem filozofic.
Astfel s-ar contura, dacă lărgim analiza, două
„naturi“ fundamentale şi divergente, ale căror manifestări pot fi găsite uşor în domeniile cele mai variate
ale fiinţei. Nu e vorba aici de o generalizare facilă, ci
mai curând o încercare de a stabili un specific. Cred,
ca şi voi, că pentru mulţi germani şi francezi distincţia făcută mai sus nu înseamnă nimic: e chiar probabil
că ei formează majoritatea, puţini oameni sunt tipici
pentru ceva. Nu-i mai puţin adevărat că anumite feluri
de gândire sunt realizabile doar în cadrul unui ansamblu organic de moravuri, climat şi ambiţii colective,
ansamblu care, independent de realităţile economice
şi politice, pot fi numite, aici, Germania, iar dincolo,
Franţa. Că un Empedocle, un Zarathustra, genii tita1 Système D, (Débrouille) sistemul celor care se descurcă mereu.
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nice, au devenit mituri germanice prin excelenţă – şi că
un francez a conceput cel dintâi, ca să se laude, ideea
că s-a născut abil.

Paradoxul sentimentului

O rumoare îndepărtată şi continuă, o auzim numai
atunci când încetează, sau creşte brusc. La fel pulsaţia
în noi a sângelui care curge; la fel respiraţia. Percepem
doar senzaţia a ceea ce e discontinuu.
Simţim doar ceea ce ne părăseşte, sau ne surprinde,
sau, în adâncul fiinţei, ne sfâşie şi ne resuscitează. La
originea sentimentului, găsim invariabil o contradicţie internă, o separaţie, ceva ce lipseşte şi ceva ce vine
să umple acest gol. O angoasă care este o chemare, şi
care îşi creează un răspuns – în van.
Sentimentul măsoară o deficienţă a fiinţei. Aici
însă, două interpretări devin posibile. Prima consideră
această deficienţă inerentă oricărei realităţi umane; e
însăşi marca validităţii sale, dovada omenescului, s-ar
spune. (Numim inumană fiinţa care nu simte nimic.)
În a doua interpretare, e doar un defect ce trebuie vindecat prin mijloace potrivite, printr-o politică sau o
morală. În prima, deficienţa e considerată esenţială;
în cealaltă, un accident nefericit.
Astfel se disting, poate, conceptul creştin şi conceptul antic de om; la fel, într-o anume măsură, conceptul
germanic şi conceptul latin. Paradoxul uman îmbracă o
valoare metafizică în ochii filozofului modern, în timp
ce pentru moralistul latin păstrează semnificaţia unui
accident social reductibil la ordinea impusă. Trecând
la limita sentimentului, acolo unde capătă valoare de
act sau de judecată, putem reprezenta opoziţia celor
două viziuni despre lume prin aceea, mai precisă, dintre două concepţii ale tragicului. Lumea latină cunoaşte
un tragic cu tăişuri de piatră cioplită: conflicte de acţiuni, fapte sau drepturi; Europa Centrală, acele lucruri
sfâşietoare ce provoacă în suflet un vuiet de vânt mortal şi mângâietor; o calitate metafizică şi pasionată a
„imposibilului“ – care în acest sens, cu adevărat, nu
este un cuvânt francez.
Sub acest aspect, lumea Europei Centrale e mai creştină decât lumea latină – dacă avem în vedere modurile ei de a simţi şi gândi –, fiind fundamental antitetică, sfâşiată („sfâşietoare“) şi fondată pe această viziune a realităţii umane: viaţa e lipsă şi compensare a
acestei lipse; viaţa înseamnă contradicţii şi depăşirea
acestor contradicţii[2]. Lumea latină, ca atare, fiind o
lume a unităţii (în fapt, a unificării cu orice preţ), este
o lume „secularizată“ până în cele mai intime feluri de
a suferi ale sale. Căci nu acceptă suferinţa ca o condiţie a conştiinţei realului, ci o respinge ca pe semnul
unei abateri de la lege.
Există o contrapondere. Cel obsedat de simţul păcatului – adică al realităţii umane – rezistă rareori ispitei de a cultiva păcatul. Căci astfel îşi imaginează că
2 Hegel ar fi prin excelenţă filozoful Europei Centrale. El a încercat să dezvăluie în Istorie ecuaţia existenţei unui suflet german.
Însă a vrut ca momentele sale să fie succesive: era un mod de a o rezolva. Şi tocmai această „rezolvare“ va fi combătută de Kierkegaard.
La Kierkegaard, dialectica redevine simultană, ireductibilă, vie…
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realitatea lui spirituală va fi mai vie, sufletul lui mai
angajat în tragicul esenţial. Calcul greşit, ca orice calcul al sufletului: păcatul e real doar pentru cine vrea să
scape de el. Orice delectare îşi distruge obiectul, iar în
curând distruge până şi simţurile pe care le stăpânea.
Sentimentalismul, de îndată ce devine delectare a sentimentelor, generează o laşitate unică în faţa vieţii. Născut dintr-o întârziere în actualizare, el se poate transforma atunci într-un refuz cronic. Sub acest aspect,
lumea latină, lume a spontaneităţii, este la rândul ei
mai curajoasă şi, pe scurt, mai creştină decât lumea
Europei Centrale.

Inteligenţa sentimentală

Sentimentul: o amânare, un regret. Dar şi o revenire iubitoare, o privire sprijinită pe sine: şi iată că se
naşte conştiinţa, adică o stare de intensitate mortală a
vieţii. Căci conştiinţa de a trăi implică o reflecţie concretă care exaltă viaţa; şi în acelaşi timp o judecată abstractă, care-o ucide.
Sentimentalismul nu e deloc opusul raţionalismului (dar noi ne sprijinim pe clasificări de manual). Este
chiar uimitor să constatăm în ce măsură aceste două
atitudini ale spiritului sunt similare. Amândouă îşi au
originea într-o perpetuă şi anxioasă nevoie de a spune
lucrurile, parcă pentru a le controla şi totodată a ne
delecta[3] cu ele. Acestei situaţii i-am putea opune, în
locul taciturnei reflecţii romane, turnura de spirit sentenţioasă şi sintetică a spiritului hindus. Şi nu e nicidecum ceva prea teoretic. Într-adevăr, să privim devenirea dialectică a gândirii germane de după Goethe:
această gândire va cere de la Orient, din instinct, nu
doar revanşa, ci şi moartea şi evoluţia sa.
O altă dovadă a acestei identităţi formale ar putea
sta în următoarea observaţie: la sfârşitul adolescenţei,
omul devine în acelaşi timp mai puţin abstract şi mai
puţin sentimental; acest lucru e marcat printr-o trăsătură unică: el devine mai concret în gândurile sale.
Rămâne legat de real, în ceea ce imaginează; la fel, în
ceea ce vrea. Se simte mai puţin înclinat să generalizeze, şi îşi limitează dorinţa la imediat. – La limita
puterii, se află reacţia goetheană. În acest sens, Goethe
este anti-german, sau, cum spunea Curtius, primul
clasic german. Mai mult decât Nietzsche, tipul omului sfâşiat, care glorifică instinctul pierdut, ca un adevărat sentimental.
Instinctul duce la plăcerea prin act; sentimentul, la
melancolie, prin refuzul actului. Rezultă că senzualitatea germanică este mai conştientă (adică în acelaşi
timp mai sumbră şi mai senzuală) decât cea latină. Ea
se transformă în sentimente în măsura în care refuză
să se împlinească total. Italianul face dragoste şi nu
stă la discuţii. Germanul nu face dragoste şi din asta
scoate o metafizică. Nu vreau să spun că metafizica
3 Să ne gândim la efuziunile prolixe ale lui Jean Paul sau ale lui
Hölderlin din Hyperion; şi, pe de altă parte, la mania de expunere
sistematică şi statistică a profesorilor germani. Alt exemplu: toţi romanticii germani sunt hrăniţi de teoriile lui Spinoza.
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germană e fiica timidităţii sexuale: e clar că, dacă ar
fi de stabilit o filiaţie de la una la alta, aş opta pentru
contrariu. În realitate, cele două fenomene ţin, încă
o dată, de o aceeaşi stare sufletească. S-o numim ar
însemna să numim unul dintre motivele profunde ale
lumii germanice.
Mă tem însă că unii vor căuta, în aceste remarci,
nu ştiu ce apărare a unui Occident latin căruia, tocmai, îi respingem idealul orgolios şi perfecţiunea sterilizantă. Inteligenţa latină ar avea doar de câştigat dacă
s-ar lăsa amăgită şi prinsă în jocul sentimentelor. Ea îşi
pierde ardoarea ordonând doar idei, prea supuse prin
natura lor şi lipsite de eleganţă. Temându-se că va fi
amăgită, ea şi-a pierdut gustul de a risca, de a descoperi. Iar neputinţa de care suferă deja nu e nici măcar
compensată de o reală conştientizare. Căci acesta este
triumful sentimentului: în fapt, el este mai real decât
senzaţia. Dorinţa şi regretul sunt mai sigure decât plăcerea. Pot susţine şi singure, în sânul lor, reflecţia. Mai
mult, o aţâţă, o însufleţesc şi îi dau strălucire, pe când
plăcerea fie fuge de ea, fie o ucide.
Senzualitatea adoră prostia. Dar inteligenţa adevărată e totdeauna sentimentală.
*
Europa sentimentului, patrie a lentorii – încă un
paradis pierdut! Era ultimul nostru lux, ultima noastră gravitate. Îţi permitea, încă, să-ţi trăieşti viaţa. Dar
oamenii îşi cumpără maşini de curse ca să ardă etapele
unui destin pe care îl presimt absurd. Nimic, de-acum
înainte, nu va putea să ne redea liniştea şi lentoarea
lucrurilor. Ultime refugii, mari hanuri din Suabia unde,
după o beţie, se cântau coruri de Schubert – iar oamenii vorbeau rar şi puţin –, aş vrea acum să caut secretul bunăvoinţei voastre.
Contribuţie la arheologia stărilor sufleteşti.
Europa sentimentului este Europa noastră de care ne
despărţim. Ea nu mai trăieşte decât în sufletele noastre, şi o purtăm în noi ca amintirea unei seri din adolescenţă, pe pajiştea unde fetele se depărtează cântând.
Şi iată noaptea amintirii, noapte scurtă de august
cu amintiri din copilăria noastră. O seară a Semnelor,
când vulpile au ieşit la liziera pădurii, vulpi pe care
nu le văzusem niciodată, iar furtuna îşi aduna norii.
Mama a spus: „Va începe să plouă. Du-te să-ţi întâmpini tatăl şi dă-i această pelerină.“ Când l-am găsit în
noaptea care se lăsa, tata m-a îmbrăţişat. Cădeau primele picături de ploaie, tunetul bubuia în depărtare,
dar nu-mi mai era teamă.
Cu toate astea, am văzut lacrimi în ochii lui, începuse războiul.
Noapte scurtă de august, momentul să ne amintim
puţin. În curând se vor ivi zorile reci. Atunci vom intra
în bucuria năvalnică a Luminii depline, când vom păşi
cu bunătatea rămasă încă în inimi, mai inutilă ca oricând, dominatoare şi umilită.
Chevreuse, 1932
Traducere de Emanoil Marcu.
În pregătire pentru Editura HUMANITAS.

Universalis

Leo BUTNARU

Daniil Harms: Totul e
teatru. Unde e biserica?

D

Drept motto la creaţia lui Daniil Harms ar putea servi
o mărturisire pe care scriitorul o încredinţa jurnalului
său în 31 octombrie 1937 (avea să mai trăiască doar
vreo 5 ani, până în a doua zi de februarie 1942): „Pe
mine existenţa mă interesează numai în înfăţişările
ei stupide. Eroismul, patosul, cutezanţa, etica, igiena,
moralitatea, tandreţea şi hazardul – astea sunt cuvinte
pe care nu le pot suporta, însă eu înţeleg şi respect pe
deplin: extazul şi admiraţia, pasiunea şi sobrietatea,
desfrâul şi pudoarea, tristeţea şi suferinţa, bucuria şi
râsetul“. Poate că tocmai din această dihotomie intrinsecă, specifică firii şi talentului său, din respectivul
raport „simetric“ cu sine însuşi şi cu propria sa creaţie, dar şi cu lumea, porniră ruptura, dezacordul (şi
dezacordarea), distrugerea existenţei înţepenite în clişee şi nedreptăţi, dislocate întru a fi transferate şi reinterpretate (reanalizate) în absurd – din toate s-au filat
captivantele scrieri ale lui Daniil Harms. Este chiar
ceea ce un creator sensibil simte nu doar mai acut
decât alţii, ci şi cu mult înaintea acestora, prevăzând
tragicele urmări a ceea ce mocneşte, latent, în societate, în destinul uman, în – concomitent – generalitatea şi infinitudinea de particularizări, individualizări
ale acestuia. Urgisirile vieţii, nerozia şi, oarecum escamotat, lipsa de sens deveniră nu doar fundal pe care
se proiectează-desfăşoară acţiunile absurde din poemele şi piesele harmsiene, ci chiar cauzele ce zămisliră aberaţia, ilogicul, elucubraţiile, paradoxul alimentate de o stare de fapt agresiv-halucinantă; alimentate/ întreţinute (ca pe nişte… ţiitoare!) de regimul
totalitar. Şi tocmai împotriva dezechilibrului general,
social-uman, Harms scria în răspăr cu lipsa de sens a
absurdităţii!
Ca şi alţi colegi ai săi, Daniil Harms este atent la
creaţia lui Nikolai Vasilievici Gogol, de la care însuşeşte, întru sinteze personale, atât în poezia, cât şi în
dramaturgia sa, procedee ce constau în crearea/ propunerea unei noi realităţi elaborate prin intermediul
diverselor elemente artistice, inclusiv scenice (mai
multe poeme de proporţii ale lui Harms au o factură
dramaturgică), ce permit amplificarea distanţei dintre realitatea obiectivă, lumea spirituală şi lumea prezentată de facto. Este un altfel de model al lumii care,
în urma accentuării elementelor de diferenţă, pierde
trăsăturile formelor de viaţă socio-umane tradiţionale,
recognoscibile în mod automat; acest altfel de model
prozodic posedă calităţi conceptuale aparte, nemaiîntâlnite. Prin urmare, concepţia coexistenţei a „două
realităţi“ devine predominantă în edificare unui atare,
nou, model al lumii, creatorul ei – poetul, dramaturgul
– asumându-şi intenţia/ pretenţia/ scopul de a pune
în evidenţă sinteza dinte vizibil (obiectiv, material) şi
invizibil (spiritual) în tabloul general artistic, filosofic al
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lumii, care exista şi
se afirma în contextul unui experiment
social de uluitoare
amploare, având de
resort impetuoasele
impulsuri novatoare, astfel că atât
conceptul elaborat, cât şi hazardul
momentului duceau
arta spre ruptura cu
experienţa culturală
a trecutului.
Daniil Harms a fost reprezentantul faimoasei (şi…
nenorocoasei!) Asociaţie a Artei Reale (OBERIU) care
activa în Petrogradul, fost Sankt-Petersburg, rebotezat deja în Leningrad (anii 1926-1930). Pentru a înţelege creaţia sa şi a colegilor săi de crez artistic (A. Vvedenski, N. Zaboloţki, K. Vaghinov, I. Bahterev ş.a.), adevăraţi corifei ai avangardismului rus – să amintim că,
în mare, dânşii au dezvoltat şi încheiat căutările futurismului, tinzând să cunoască în adevăru-i nud viaţa,
pe care să o reflecte printr-un limbaj artistic în permanent proces de răsplămădire. Obiectivele lor gnostice
erau realizate prin „descojirea“ limbajului cotidian şi a
limbii literare tradiţionale de conotaţiilor existenţiale,
uzuale şi simbolice, Manifestul OBERIU îndemnând
cititorul/ spectatorul să privească obiectul (subiectul)
cu ochii goi (golîmi glazami), spre a-l vedea „pentru
prima oară curăţat de vetusta spoială literară aurită“.
Principiul „privitului amplificat“ (rassşirennogo smotrenia) presupunea larga introducere în poetică a fantasticului şi grotescului, anularea logicii formale prin
înlocuirea ei cu cea numită „ţisfinitnaia“ – adică, un
gen de „logică“ ce nu cunoaşte/ recunoaşte rigorile
„bunei măsuri“, presupunând principiul combinaţiunilor, montajului liber în compoziţie şi dezvoltarea
transraţionalităţii (zaum’-ului) în limbaj.
Unii exegeţi nordici îi consideră pe oberiu-ţi (sau „îi
propun“ pentru a fi omologaţi) drept creatorii poeticii
absurdului în arta europeană. Daniil Harms, incontestabil afin tatălui lui Turnavitu, Urmuz, era în căutarea celei de-a cincea – adevăratei – semnificaţii a oricărui obiect, respingând rând pe rând celelalte patru
semnificaţii obişnuite, „de lucru“: geometrică, utilitară,
emoţională şi estetică. Pentru adepţii artei reale izvorul înnoirii semantice se află în formele extra-estetice
ale conştientului, dar şi ale subliminalului, precum ar
fi poezia diletantă din secolul XIX, conştiinţa infantilă,
cultura rusă tradiţională şi cea duhovnicească, printre numele pe care şi le atribuiau oberiu-ţii fiind şi cel
de cinari, ce se trăgea din cinul duhovnicesc; în aceHYPERION
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eaşi ordine de idei înscriindu-se şi o altă denominaţie
– vestitorii. Vestitori mereu ameninţaţi, supuşi pericolului imanent, în vremurile în care „maşina de cuvinte“
resimte acut cum „plânge sacadat maşina de tocat“,
ca să citez un celebru monostih al lui Daniil Harms.
Bineînţeles, au şi ruşii protocroniştii lor, precum
i-am avut şi, probabil, îi mai avem noi. Dânşii susţin
că poemul lui Velimir Hlebnikov „Ispitirea“, publicat în
martie 1908, ar fi precedat întregul proces literar avangardist european. Mai încoace, răsună voci şi se scrie
că Hlebnikov şi cu Harms ar fi fost părinţii teatrului
absurdului înainte de Ionescu şi Becket. Noi însă nu
vom intra în discuţii rutinare şi … protocronare, constatând doar că, într-adevăr, unele texte ale lui Hlebnikov şi Harms pot fi luate drept mostre ale teatrului
absurdului, însă cu un specific aparte. Ele vehiculează o
informaţie intensă, densă (să nu zicem maximă, pentru
că maxim e prima treaptă spre definitiv), obţinută graţie noutăţii ideatice sau doar sugestiv-ideatice a mesajului sau… antimesajului exprimat(e). Plus inserţiile
zaumi’ (transraţionale) care fac ca, prin diferenţierea,
pe alocuri, categorică a limbajului literar de limbajul
obişnuit, cotidian, acesta să fie receptat ca descriind/
presupunând doar nişte legităţi prezumtive, cu dereglări semantice învecinate haoticului. Dar, în mare, în
centrul operelor se află totuşi sensul şi nu „organele
sfărâmate“, haosul lipsei de sens, formă, ordine.
Aidoma futuriştilor, şi oberiu-ţii, cinarii nu o singură dată au uimit asistenţa. Spre exemplu, la o seară de
creaţie de la Casa Pedagogilor din Leningrad, Harms şi
cu Vvedenski au intrat în sală purtând în loc de pălării
un fel de abajururi roşii. Pe obraji aveau desenate festoane. Se apropie de masa la care se aflau participanţii la manifestare şi se întind pe covor. Stau culcaţi şi
ascultă, din când în când aplaudă. Altădată, la o manifestare similară, Harms, fumându-şi pipa şi citind un
lung poem, făcea naveta pe fundalul unui dulap (probabil, dulap îndrăgostit, ca al lui Emil Brumaru) ce se
afla în centrul scenei. Din vreme în vreme se oprea din
lectură, pentru a lansa cercuri de fum. În acelaşi timp,
un pompier îndemna publicul să aplaude. Apoi apărea
Vvedenski, desfăcând o coală de hârtie, pentru a-şi citi
textul. În acest moment Harms se afla deja pe dulap,
continuând să tragă din pipă. (Să ne amintim iar de
izvoarele performance-ului atât de agreat de postmodernişti; dacă aţi observat, unele clipuri plasate sub
această marcă au sute de mii de vizitatori internauţi.)
Astfel poeţii avangardei îşi jucau propriul teatru şi
în viaţa de toate zilele. În concordanţă chiar cu o profesiune de credinţă, dacă ne gândim că unul din personajele din poemul-piesă „Ku, Şciu, Tardik, Ananan“ al
lui Daniil Harms spune: „pentru mine totul înseamnă
teatru / iar teatrul e ca pământul/ pentru ca pe el oamenii să păşească/ cu picioare adevărate/ să cânte să sufle
să vorbească/ să apară înaintea noastră…/ arlechinul
băşică moţată…“ Şi tot acolo, o frază-concept memorabilă: „Totul e teatru. Unde e biserica?“ – e de meditat la acest tandem instituţional – nu? Plus elementele
de circ care nu le erau străine avangardiştilor, asezonate cu slogane gen: „Versurile nu sunt plăcinte, noi
nu suntem scrumbii“ etc.
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Elementele de circ, excentrice, făceau legătura între
futurism şi OBERIU, mişcare literară, protagoniştii
căreia se declarau adepţi ai artei reale, însă în acest
caz „realul“ fiind unul… sărit de pe fix, putând fi luat
fără dubii între ghilimele, pentru a nu se confunda cu
sensul său rigid, de dicţionar, deoarece în „realul/ realitatea“ lui Harms şi a colegilor săi e foarte multă…
irealitate, e mult absurd, limbaj paralel, transraţional.
Apoi s-ar părea că textele autorilor din Asociaţia Artei Reale sunt departe de politică, însă autorităţile bolşevice extrag (deloc… nemotivat) din ele o
critică acută la adresa noii ideologii, noului mod de
viaţă impuse de sus. Ceea ce trebuia considerat tocmai viaţă normală, atât Harms, precum şi Vvedensli
sau Terentev, o prezintă ca absurditate coşmarescă ce
nu se lasă înţeleasă de logică. Iar o atare orientare nu
e prezentă doar în textele pur dramatice, ci şi în dramatizarea unor poeme lirice, unele din mostre fiind
prezente şi în acest volum. Ele reprezintă drame prozodice minimaliste.
Uimitor, dar arta reală anunţată de protagoniştii Oberiu se dovedi că, în realitate, nu are nimic în
comun cu… realismul… socialist… Ceasul experimentelor în creaţia artistică este oprit. Avangardismul –
prohibit. Teritoriul poetic cu toate experienţele sale,
spaţiul (scenic) al formei permise e tot mai restrâns,
sufocant. Se închide cercul în jurul artei, devenind…
brâu de fier; se strânge cercul în jurul avangardiştilor,
aceştia fiind siliţi să renunţe la ceea ce dădea un sens
vieţii, vocaţiei lor. Unii dintre ex-obereu-ţi îşi pot câştiga existenţa doar în câmpul literaturii pentru copii
sau scriind scheciuri pentru teatrele de reviste. Iar
după ce Daniile Harms publică poemul „Un om a ieşit
din casă“ lui pur şi simplu i se ridică dreptul la semnătură. Se înteţesc zângănitul zăvoarelor de închisoare
şi scrâşnetul morţii.
Începând cu anul 1928, Daniil Harms deja nu-şi
mai dactilografia textele. La ce bun, dacă era inutil
să le prezinte vreunei redacţii? Nu i le-ar fi publicat
nimeni. Însă, din fericire, a dactilografia nu e sinonim
deplin (nici pe departe!) cu a scrie. În jurnalul său intim
Harms se auto-îmbărbătează, îşi dă din abundenţă sfaturi sieşi de a nu abandona, de a nu renunţa! Apoi, îi
plăcea mult să viseze. În somn şi aievea. Şi, numaidecât, în scris. Visul era nu doar cea mai benefică formă
în care eroul liric şi personajele teatrale ale lui Harms
îşi tezaurizau dorinţele, aspiraţiile, iluziile, ci şi fericita
posibilitate de a suda acea tragică ruptură din interiorul existenţei, din realitate. Încât vreun subtil exeget
are motive să constate cu deplin adevăr: absurditatea
subiectelor nu poate fi pusă la îndoială, însă la fel de
neîndoielnic e că ele au ieşit de sub pana lui Harms în
timpurile în care ceea ce părea absurd devenise realitate (sadea şi… sadică!). Dar nu numai atunci, cândva,
în epocă etc… Deoarece textele avangardei trebuie înţelese (şi traduse…–„supuse“) printr-o reinterpretare –
uneori – esenţial-contemporaneizatoare, să zicem astfel. Iar prezentul volum selectiv din poezia – poezie
şi din poezia dramat(urgi)că a lui Daniil Harms confirmă din plin tocmai actualitatea, contemporaneitatea creaţiei acestui excepţional autor.
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Daniil HARMS

Lui Serghei Esenin

cu acesta după mamă
cu el de-a berbeleacul
se sărută-mbrăţişat
din ochi aruncând clătite

ah tu tinda mea tu tindă
oare eu cu gâştele-mpletesc
a venit la mine Esenin
şi cu el patru mojici

iar cu verile îl scuipă
cu albă scândură te-aşează
voi ajunge până la Kliuiev3
să mă reped îndărăt

şi de la ce e bucuria
bat cu lingurile
mişcându-şi degetele
alean şi tristeţe

cu cearşaful pentru patrie
pentru mama stângă
lângă subţire copac
după nasturele Dunei

cum mergeam noi tot mergeam
de la prag la Chişinău1
am scuipat trei săptămâni
pierzându-ne portofelul

l-a certat fetişcana
mireasă îndrăzneaţă
iar Serioja copăcel
spre piept nu i se înclină

tu Serioja lavoar primitiv
plebe şi fluieraş
te-ai pornit cu vânătoare
cred că nu unde e cazul

spre piept nu i se înclină
nici cu gogoriţa nici cu seara
toarnă presară alături
mai întâi ceva fluierat.
14.I.1926

CAPACUL MORŢII

pentru tine oare din scorojitură
armă baionetă
nu eşti chiar aşa Serioja
nu eşti astfel
prin-de
ştiuci ciuciu
sideful scarlatinei
de după poartă prind a sufla
Vater Unser – Lieber Gott2
eu am dansat cu vultanii
în jurul copacului în cercuri
picioarele tropăiau dansau
în jurul copacului în cercuri
udă-mă gurarule
în galoş şi în căldare
ieşi din spate de la ceafă
pe lângă uşile-ncuiate
gâşte au cântat gâgâit
până în noapte au ciripit
cum vegheam mă întrebam
cine cântă şi repară sprâncene
dar pe duşumea întâia
a foşnit cu penele
mai întâi ca fluieratul
parcă prin hopurele
a turnat a presărat
nu credea cu lebede
a hârşâit aripile
clănţănea din dinţi
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______
1. Serghei Esenin a vizitat Chişinăul, precum scria:
„În 1917 a avut loc prima mea căsătorie cu Z. N. Raih.
În 1918 m-am despărţit de ea, iar după aceasta începu
viaţa mea de rătăcitor, ca şi cea a tuturor rosienilor din
perioada anilor 1918–21. În acest răstimp am fost în
Turkmenistan, Caucaz, Persia, Crimeea, Basarabia, în
stepele Orenburgului, pe ţărmurile Murmanskului, în
Arhanghelskoe şi Solovki“.
2. În germană în original: Tatăl nostru – Scump Dumnezeu.
3. Este vorba de poetul Nikolai Kliuiev (1864-1937)
care a scris poeme cu tematică rustică, de mare intensitate emotivă, afin lui Esenin. A fost împuşcat în Gulag.

***

Cum ostaşul ce merge-n campanie
găseşte gândurile Atamanului său
se naşte vrajba pentru prieten.
A cerului lacom zor de-a linchi
ale pervazurilor icnete
şi zădărnicie întru-a vrăji.
Cum copilul caută vesela
fără vină şi fără judecată
trage păpuşica de moţ
la fel de reţinut şi mărunt val
se răspândeşte în zâmbet blajin
al feţelor celor morţi percal.
Însă norii entuziasmaţi
urlă, pipăie şi se holbează
HYPERION
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ochii iepurelui care doarme
şi cu un minut mai târziu
trece-un căluţ, în urma lui
duce cadavru umflat, brudiu
şi-aici geamurile câte puţin
mai încleind al doilea picior
s-au umplut de oameni fiecare
au plâns mult buştean şi foişor
despre pierderea necunoscută
chiar şi de ramuri în cădelniţare
III.1926

***

Iakov Leibus, pictor de meserie,
era în berărie. Şi eu acolo eram.
El mi-a zis: tu eşti un pateu?
I-am răspuns: jumătate.
24.XI.1926

***

Discuţia a doi conducători de-armată
se arunca precum bila grea din gură
obrazul se aprinsese de încordare
când cel de-al doilea a rostit
cu oarece lipsă de măsură
că de n-ar fi mofturile comandanţilor
jocul ar fi de-a dreptul mizerabil
noi toţi am alerga unul după altul
ascunzând drapele sub muncel.
Şi brusc răspunsul s-a răspândit în cercuri
îndreptându-şi puful mustăţilor
comandantul de campanie mai
dădea din mâini hăt din umeri
de se părea că fugind astfel va muri
şi acolo din vârful muntelui vocea-i cădea
cuvântarea lui la picioare strălucea
de n-ar fi fost mofturile comandantului
nu se mai putea evita înfrângerea.
Şi dintr-o dată au prins a căra arme
sute de mii jumătate de munte
două sute de bâte căpşoare albe
tunuri vidme
topoare ascuţite.

Da celea au fost vremi de luptă
peste câmp un cazac trecea
iar în şaua lui căpriţa Manika
albă ţintată-n frunte se legăna.
1926 sau 1927

LUI A. I. VVEDENSKI

Într-o cadă hazlie prietenul cădea
Peretele în jurul său se rotea
O vacă minunată înota
Peste casă strada sus trecea
Şi-amicul pe nisip pe după ploaie
Umbla în ciorapi prin odaie
Dând ca scamatorul peste cadă
Ba cu stânga ba cu mâna dreaptă
După care se arunca în pat buimac
Când deja în baltă cânta un pitpalac
Ciripea cu căciuliţa şi urla
Deja amicul nu-mi mai era în vană
Ci altundeva.
5.III.1927

***

Cetăţeană unde crezi că te afli?
Ce ai în mână?
Aseară cu tine
o habă
ne-am dat pe patine
pe râul ciufulit.
Tu priveai la peştii de tablă
te jucai cu părul negru corbiu
spunând: fără tine
mi-a fost înmânată dulcea pruncie
iar ai venit tu păpuşo
ceri certificat şi căsătorie
s-a scurs un an şi tu te-ai resemnat
îmbolnăvindu-te te-ai internat în baracă
paznicul cu mâinile lungi uşurel
te-a urcat în bicisnicul pat
tu îl priveai avid în faţă fără puteri
privirea să ţi-o rupi de la el
V.1927

***

Vizitiul se răcea.
Frâul lucea.
Un beţişor stângaci săpa nisipul.
Ah cabra cabra matrioşka
ah după scoarţă privighetoarea s-a istovit.
Şi eroul nostru spre damă s-a înclinat
şoptindu-i la obraz salut vecino
iar caii o iau din loc
zboară ca anii
aruncând praf spre pavilion pustiu
drumul s-a clintit înspre picioare
noi strigam: la dreapta! încoace!
Roteşte ţine întoarce!
Cuvintele zburau precum lăstunii.
19.VIII.1927
Traducere de Leo BUTNARU
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Mica biografie domestică

Pe vremea cînd aveau vîrsta Liviei Lucan-Arjoca (la debutul cu Ruj pe icoane – Livia Roşca), optzecistele, pe atunci
în plină floare, pozau în „fete rele“, care de care mai cinice şi
mai indispuse de (şi la) idilice. Sarcasmul le ţinea loc de entuziasm, cinismul loc de candoare şi ghearele loc de tandreţe.
Orice putea fi bănuit de – şi orice putea fi presimţit ca – sentimental sau domestic le irita numaidecît şi era supus pe loc
unui tratament de permutare în grotesc. Se scria pe atunci, în
toată adunarea poetică feminină, numai cu vitrion englezesc
şi cu un fel de sadism imaginativ, luat/preluat de la Angela
Marinescu. Notaţiile se voiau (şi la destule şi erau) acute,
violente şi tăioase, iar imaginarul juca în agravare grotescă,
pe un fond deceptiv incitat la exasperări de toate felurile şi
la fulminanţe ale mîniei. Nu putea fi nimic „estetic“ fără a fi
mai întîi grotesc, traumatic şi convulsiv, de nu de-a binelea
iritant şi repulsiv. În special izomorfia erotică era descompusă, cu voluptate maculativă, în senzaţii strict chimice şi
hormonale, cu program de a scoate din dragoste orice componentă mai spirituală şi mai „sentimentală“; era un proiect
de profanare adusă tuturor idealelor, idilicelor şi candidelor,
percepute, toate, ca fals literar şi ca himere inventate; motivaţia unui comportament atît de sarcastic era, cu siguranţă,
adîncă şi autentică, avînd în vedere condiţia umană alterată
şi alienată ireparabil de comunism. La sadismul epocii, poetele răspundeau cu o viziune masochistă.
Dar orice ar fi făcut optzecistele în materie de ofensă
şi provocare, ele au fost doar nişte timide începătoare faţă
de valul post-optzecist pe care au venit Elena Vlădăreanu,
Ruxandra Novac şi mai toate celelalte fete care erau în cîrdăşie vizionară cu ele. Lucrurile începute în optzecism au
fost duse acum pînă la capăt (de nu dincolo de el, măcar
uneori) şi emanciparea de toate iluziile (dar şi tanu-urile)
a devenit ameninţător de provocatoare. Confesiunea, din
exasperată şi iritată, a devenit exhibiţionistă, iar imnele de
amor au ajuns la stilistica pură a terfelirii, uneori cu îndrăzneli „dada“ greu de imaginat ca practici reale. „Pozitivele“ –
fie din viaţă, fie doar din literatură – au devenit toate clişee
numaidecît iritabile şi detestabile; momentul primului val
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de post-optzeciste e momentul de apogeu – de nu chiar de
extaz – al grotescului liric. E nevoie de un stomac zdravăn
pentru a trece prin acest episod din lirica noastră „feminină“
(altă iritare optzecistă şi, mai ales, post-optzecistă, pornită
pe exorcizarea condiţiei şi pe trans-sexualizare, tot după
indicaţiile Angelei Marinescu).
Era imperativă, după atîta lirism de profanare, după
parada de măruntaie excitate şi expuse în fotografii groteşti,
o retragere de pe frontul provocator şi o reculegere în sentimentul concret, în sentimentul imediat şi chiar în domesticitatea sentimentală. Fuseseră prea multe pandalii pentru
ca senzualitatea şi psihismul feminin să nu obosească şi să
nu simtă nevoia unui pansament de tandreţe şi calinerie. E
ceea ce s-a şi întîmplat cu al doilea val post-optzecist, revenit la mica biografie, la cotidianul ca atare (nu la cel himeric), unul de secvenţe ce pendulează între deceptiv şi euforic, între nostalgic (se scriu multe amintiri din copilărie, de
poeţi/poete abia ieşiţi din copilărie) şi traumatic, dar care
nu-şi recuză slăbiciunile sentimentale. Printre primele poetese care au regăsit naturaleţea feminităţii s-a numărat şi
Livia Roşca, al cărei Ruj pe icoane din 2006 era un scenariu
biografico-senzual, o biografie făcută din momente şi construită în felul unui bildungslirism. O schiţă biografică suspendată în pragul maternităţii (şi al maturităţii), lăsînd deschisă perspectiva peripeţiilor viitoare.
Acestea şi fac materia recentului 1+1 >2 (Editura Charmides, Bistriţa, 2016), ca şi cum poezia Liviei Lucan-Arjoca
ar aştepta să treacă mai întîi prin faţa ei biografia poetei. Mai
întîi defilarea biografică, abia apoi consemnarea poetică a
incidentelor domestice. Poezia e, aşadar, premeditat, după,
nu înainte, cum pretindea marele legislator al modernităţii;
ea chiar ritmează „acţiunea“, nu o precede şi nu o provoacă;
şi o ritmează în mărunte incidente casnice, cu o scriitură de
candid minimalism şi pe un fond de tandreţe familială imediată. Dacă nu-i o poezie fericită, e, în orice caz, una tonică,
un angajament umanist cald şi vibrant în candoarea şi spontaneitatea lui. Euforia „maternă“ domină, cu tandreţea ei –
şi infuză şi manifestă, nucleul „sentimental“ (dar nu mi-ar fi
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trebuit ghilimele) al volumului şi se răspîndeşte ca o căldură
prin toate poemele. Scenele cu Andrei şi Alex sunt, de fapt,
revelatorul tandreţii substanţiale din miezul atitudinii poetice, turnesolul care evidenţiază dimensiunea compasională
a poeziei şi disponibilitatea ei imediat compasivă şi empatică.
Copiii sunt funcţii de euforizare şi incantaţie a realităţii, de
transfer al simplei notaţii realiste (cu care Livia se apără de
idilisme) într-un registru de fascinaţie alertată (căci unele
alerte anxioase străbat, ca o undă de nelinişte, acest univers
de sentimente eminent tandre): „Un verde incredibil/ ca ochii
lui Andrei/ în care se vedeau copacii/ şi în mijlocul acestui
verde/ călugăriţele de la Dragomirna/ cu obrajii roşii/ înfăşurate în haine negre/ şi tinere/ tinere ca prima oră a dimineţii/ stăteau cerc şi curăţau cartofii de muguri/ cu sacii în
spate/ coborau/ într-un beci negru de piatră, / de parcă şi-ar
fi trecut/ frăgezimea/ din lumea asta în/ lumea cealaltă“. De
regulă, „evenimentul“ e notat „realist“, ca decupat în concizie, dar tot de regulă survine în pozitivizarea unui registru de

analogii care-l racordează la o imaginaţie fulgurantă şi primăvăratică. Asta fie că e vorba de naraţiuni domestice, fie
că e vorba de peripeţii de stare: „Aici ar putea începe/ iadul/
sau raiul/ fix aici te aştept/ ca un câmp de floarea soarelui/
prima rază a dimineţii“. Mecanismul imaginativ e, aproape
cu stricteţe, cel analogic, dovadă că Livia pune întotdeauna
realul în ecuaţie imaginativă şi-i strămută marginile în evanescenţă sau himeric; ori, cînd ecuaţia stării e deceptivă (dar
nu cu emfază), le împinge în acuitatea elegiacă: „Aniversările
nu mai contează/ suntem ca un ţărm erodat/ şi plaja noastră se îngustează/ fără/ ca noi să simţim/ cât de puţin mai
avem/ până ajungem sub ape/ şi / între timp / corpurile se
pot închide/ corpurile pot fi morminte/ timpul însuşi / e un
pistol încărcat/ pe care-l ţinem la tâmplă.“ Un mic jurnal de
stări (cu încărcătură preponderent erotică şi de un senzualism contras) şi un mic jurnal de evenimente casnice – cam
acesta e portativul acestui volum de tonice şi de incantaţii
domestice. O poezie de vrajă insidioasă, pe scurt.

Ioan HOLBAN

I

Cel peregrin şi transilvan

Într-un cuvânt de introducere – Metopă –, publicat cu
masiva antologie de autor Lucruri şi stele (2003), Aurel
Rău face câteva precizări interesante şi importante în
perspectiva definirii poziţiei scriitorului român contemporan faţă de propria-i operă şi, prin reflex, faţă de
o anume percepere a câmpului cultural; nu sunt puţine
cazuri, după 1990, când diverşi prozatori şi poeţi, uneori dintre cei mai importanţi, au (re)tipărit cărţi sau au
făcut antologii de autor forţând datarea textelor şi, implicit, contextualizarea lor, cu beneficiul căutat, cel mai adesea, în schiţa unui profil dacă nu de „disident“, cel puţin
de opozant tăcut la un regim de care, în fond le-a fost
frică sau care, nu de puţine ori, i-au favorizat: sunt destule cărţi cu „poezii cenzurate“ sau jurnale contrafăcute,
creând imaginea falsă a unor sertare pline cu texte subversive în vremea fostului regim. Nu e mai puţin adevărat că, mai ales, poeţii au fost nevoiţi să se recupereze, în
etape, după cum au permis vremurile; astfel, în anii ’70,
poeţi deja consacraţi „recuperau“ în noile cărţi texte refuzate la tipar în anii ’50 (sau nici măcar propuse de teama
diverselor necazuri pe care le-ar fi putut avea cu autorităţile), pentru ca, după 1990, să apară alte cărţi cu alte texte
„căzute“ prin sita cenzurii din anii ’80. Fenomenul e real,
dar ceea ce contează o modul în care se face această recuperare; cu mult zgomot şi inflamări de iacobini demagogi sau cu discreţie, aproape şoptit, cum se întâmplă cu
Aurel Rău (un „oficial“ al vremurilor dinainte, în fond:
absolvent al Şcolii de Literatură, redactor-şef la revista
„Steaua“, timp de patru decenii, deputat în Marea Adunare Naţională, delegat la diverse reuniuni literare peste
tot în lume etc.): „Ai ales, ai ales; ce-ai scris, ai scris. Nu-şi
au raţiunea datări exterioare, iar modificările, puţine, câte
se impun, nu denaturează, dacă în raport cu ezitări din
căutările prime, adesea plutiri prin ciorne ori caiete, prelungiri unui prezent. În principiu, în fiecare cărămidă
viază imaginea edificiului; dar obsesia de o imagine, în
plan valoric, nimic nu poate schimba cu ajustări cosme-
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tice retroactive, dincolo de lucrul adevărat, cât l-a dat Dumnezeu, fie şi în stihare
sărace de «vremuri
sărace»; ci, limba
română, cu ascunsele ei căi, atestări şi
atestate…“, scrie Aurel Rău, refuzând ajustările cosmetice
retroactive, datările exterioare, poziţionându-se într-un
raport cinstit, onest – atât de rar astăzi – cu propriul text
şi cu opera sa.
În fapt, cea mai importantă (dureroasă?) operaţie efectuată de autor pe propria-i bibliografie este eliminarea din
sumarul antologiei amintite a volumului de debut, Mesteacănul (1953), pentru a plasa începutul la locul său în biografie: cartea dinspre mijlocul obsedantului deceniu şase e
debutul editorial permis, dar începutul se află – ne învaţă
sumarul antologiei – în nişte Caiete datate „1947-1949“.
Temele predilecte ale acestor prime poeme sunt istoria
şi satul transilvan; un aer de vechime, de arhaicitate pluteşte peste textele adolescentului din Caiete (vremea lor
e a liceului de la Năsăud, Bistriţa şi Cluj): „otrava vieţii“
se bea din cupe de lut „ca dacii“, satul e adâncit în „seculare rugăciuni“ ca „un schit în creier de munţi“, iar poetul
ascultă „trecutul sub ramuri de copac“. Poezia lui Aurel
Rău e încă de pe acum o poveste cu pământ şi cer a satului
pe unde adie fraza lui Lucian Blaga, unul dintre „modelele“
declarate: şi pentru Aurel Rău veşnicia s-a născut la sat:
„Noapte,/ Cerul mocneşte ca un foc ud printre tăciuni,/
stelele ard./ Satul, în seculare rugăciuni adâncit/ ca un
schit în creier de munţi,/ adie cu aripi lungi sufletele celor
fără de somn./ Pământul, de paşi bătucit/ şi schimonosit
din strămoşi,/ mereu, în nopţi, întinde spre cer/ braţe de
plopi, chemător./ Lucrurile toate s-au umplut de tihnă/
şi oameni crescuţi înspre zări/ stau în zăpezi, cu degetul
dus la buze mirat./ Totul pare a fi o poveste cu pământ/
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şi cer,/ o poveste uitată, pe care apele o spun“ (Pastel). În
acest peisaj de început de lume, în povestea cu pământ şi
cer, în care stelele „ţin sfat cu casele satului“, apar avertizorii altei lumi pentru că, iată, în pofida aşteptărilor, satul
lui Aurel Rău din Caiete are prea puţin din lirica tradiţională ardelenească; aici apar „palizi strigoi“, ora e „temută“,
cu „mişcări ciudate“, noaptea o stearpă, grădina doarme
moartă, copacii sunt nişte monştri treziţi „într-un pustiu“,
ramurile sunt seci, frunzele, defuncte, iar oamenii sunt
fantome şi abis, dormind un „somn arhaic“ de dincolo
de vreme: „Odată, într-o toamnă, era o noapte stearpă,/
Un vânt de poluri, rece, cânta încet pe-o harfă./ Eu stam
ascuns în noapte sub creanga unui pom,/ Grădina dormea moartă, ca orişicare om./ Un logograf citeşte de vremile de ieri./ Trecutul mi-l descrie în graiul unor meri./
Copacii, nişte monştri treziţi într-un pustiu,/ Grăiesc de
mersul lumii, deşi grăi nu ştiu./ Din ramuri seci, uscate,
cad frunzele defuncte./ Oricât de hămesite, durerile-s
cărunte./ Cad fără păs, se-ngână cu anii-mi tineri, lin./
Ca plânsetul de mumă cu morţi-n ţintirim./ Ard stele
mari pe boltă, se-mbracă-n violet./ Sfârşesc pe rând şi ele,
stingându-se-n colet./ Şi tremură, ca varga, oceane, gheţuri mari/ – Roşite lung de soare – pe codri de stejari…/
Tot natul, îmi dau seama, numai prin ţări de vis!/ Compuşi de mâini de Parce, fantome sunt şi-abis./ Dorm toţi,
un somn arhaic i-a-nvăluit şi tac./ Când eu ascult trecutul sub ramuri de copac“ (Dezvăluiri).
Începutul din Caiete a rămas acolo timp de mai bine
de şaizeci de ani întrucât, din păcate, cărarea ce părea deschisă de acele texte s-a obturat, i s-a pus semnul „interzis“
pentru a urma alt drum, acela permis şi pietruit de „viziunea“ ideologiei literare, apendice a celei politice, impusă
de Şcoala de Literatură a vremii. În Focurile sacre (1956),
Unde apele vorbesc cu pământul (1961) şi, parţial, în
Jocul de-a stelele (1963), se schimbă radical tonalitatea şi cromatica: „Verzuie, tivită cu-argint,/ Străluce pe
stâncă sihastru./ Şi-o boare pe sus adiind/ O clatină-n
cerul albastru./ În pacea severei lumini,/ În aspra tăcere
din veacuri,/ Evocă ai şesului crini? Şi nuferii calmi de pe
lacuri./ Bătrânele roci în popas/ Privire-i trimit idolatră/
Că singură-n toamnă-a rămas/ Şi încă mai arde în piatră./ Se mişcă atât de uimit,/ Atât de intens străluceşte,/
Că muntele-ntreg, de granit,/ Învie prin ea şi trăieşte“
(Floarea reginei). Suntem departe, tocmai într-un câmp
cultural bine curăţat de cenzură şi de preceptele ideologiei; tonurile sumbre au rămas ascunse în Caiete, acum
sufletul stă sus „cu frunza, cu soarele, cu cerul înaltul“.
Textele acestor cărţi fac parte din ceea ce aş numi ciclul
„România pitorească“: sunt ilustrate, vederi şi reportaje
lirice, rod al unor călătorii „de documentare“, specifice
(şi obligatorii) în epocă pentru (mai ales) tinerii scriitori. Poetul călătoreşte în Munţii Neamţului şi trimite o
Vedere de pe Ceahlău, unde apar chipuri ale unor negustori elini, chiote de luptători geţi, ciobani cu turme de oi
şi, printre ei, autorul Mioriţei, domnitori, plăieşi, glasuri
haiduceşti şi, mai cu seamă, barajul de la Bicaz, despre
care, la vremea lor, au scris aproape toţi scriitorii vremii,
începând cu Radu Cosaşu (în Lumină!, Energii şi Nopţile tovarăşilor mei): prozatorii şi, cu deosebire, poeţii îi
„duc cântarea peste veac“. Reportaje lirice (Sosirea constructorilor), figuri din istorie (Ştefan cel Mare care nu
era încă şi Sfânt pentru că, în acest caz, n-ar mai fi fost
„agreat“ de cenzura vremii) şi din (i)realitatea imediată
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(„inginerul de drumuri“, de pildă, cu greşelile lui de exprimare – „Drumul care-l vezi, el l-a făcut!“, exclamă plin
de admiraţie „glasul nu ştiu cui“ –, dar cu ochii care vor
să cuprindă, desigur, „zborul unui şoim“), imaginea unei
mănăstiri „conforme“ pentru că acolo schivnicii „îndură
calvarul monoton“, vremea „curge inutil“, iar „sfinţii lui
Tonitza“ se plictisesc – totul se supune unui mecanism
simplu: „Bistriţa îmi spune că noi amândoi/ Reflectăm
câte ceva/ şi plutim mai departe./ Îndepărtat mă uit cum
munţii Bicazului/ Din apele ei/ trec la mine-n carte/ Sub
fumurile fabricii de ciment…“: realitatea cosmetizată în
ilustrate trece în carte pură şi simplă. Un singur poem se
poate reţine din Focurile sacre, o „pată lirică“ într-un
album cu imagini convenţionale: „În codri răzleţite, fără
de timp, sihastre,/ Ele-şi vorbesc prin surde clopotniţe-n
amurg./ Şi-o-ngrijorare-s-clopotele-care-curg…/ Trec
înspre turle umbre mari şi-albastre“ (Biserici).
În volumul din 1961, Unde apele vorbesc cu pământul, poezia rămâne aceeaşi, se schimbă doar destinaţia;
nu mai sunt Munţii Neamţului, acum e Delta Dunării şi,
o dată cu ea, apar câteva urme de lirism autentic: Delta
e o silabisire calmă de spaţii vegetale“, figurile şi locurile invocate au un „ce“ misterios (regii tenebroşi ai Sciţiei, pescarul Carpov, „femeile grece“, Razelm, Dunărea
Veche şi sarmaţii „în blănuri de urşi“, un prânz la cherhana cu borş brun, saramură, nisetru, păstrugă, pui de
somn, calcan şi vin roşu „1001“, o insulă de plaur, sturioni,
fata pescarului bătrân, o moară de vânt şi Melié, fata cu
cozile lungi „de sub cerul stepei“, farul de la Sulina „singur
deasupra apelor“). Jocul de-a stelele poate fi considerat
placa turnantă a poeziei lui Aurel Rău pentru că atunci,
în 1963, imaginarul începe să spargă crusta lucioasă a
ilustratelor şi vederilor din cărţile anterioare; călătoriile sunt acum drumuri de seară „cu mulţi prieteni“, în
căutarea fetelor din „ferestrele oraşelor“ şi a vinului care
„râde prin cupele tinereţii“, iar poetul pare că reînnoadă
legături cu mugurii poeziei din Caiete: chiar dacă sunt
prezente şi aici nu puţine imagini convenţionale (arborii de sub Munţii Rodnei, oraşul „din patria mea“ unde
poetul „stă de vorbă cu oamenii pământului“, teii înfloriţi care „răspândesc în aer cuvinte din Eminescu“, casa
lui Crişan, cel alături de Horia şi Cloşca, cetatea Sighişoarei“ etc.), o „torţă de smoală şi câlţi“ vesteşte trecerea
nelumească a tatălui prin orele nopţii „singure“, când, în
dreptul lunii „se aşezau nori vineţi“, iar stâna din câmp e
„alcătuită din taine“, poetul îşi caută portretul „în arborii
cu coaja crăpată“, săniile încearcă un „fior straniu“ şi luna
pe câmp e „ca o haită de lupi“: dacă ar lipsi două neologisme tocmai intrate în limba română în acei ani – simpatetic şi inoperant –, Dor ar fi chiar un frumos poem de
dragoste: „Mi-e dor să se legene talia ta/ Ca o iarbă înaltă
din nou lângă mine./ Mi-e dor să te‑ntorci, când te voi
striga,/ Printre arbori mari şi amurguri line./ Mi-e dor,
pe un drum de pământ, cu ploi,/ Când îţi vorbesc, să-mi
aleg cuvintele/ În aşteptarea surdă ca-n amândoi/ Să-şi
îndure ora sfintele/ Pogorâri de ramuri care se-ntreţes/
În timp ce luna simpatetică străbate./ Mi-e dor să fie mult
vânt, mult şes,/ Şi printr-un abur, peste singurătate/ Să
treacă trenurile fără noi,/ Şi răscrucile drumurilor – inoperante…/ Şi îţi aminteşti? Pentru paşii tăi goi/ Eu să tot
despart nişte plante…“.
Recuperarea lirismului, începută încă timid în 1961,
continuă în volumul Pe înaltele reliefuri (1967), unde,
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iată, apar „craii lunari“, peisajele se esenţializează, se
reia povestea cu pământ şi cer din Caiete („Iar pământul, pământul cu ziduri şi drumuri ninse,/ Cu lămpaşele
sale mii,/ Cu vocile lui de cuarţ, cu statuile lui în creştere/ Şi cu droaia de mări şi râuri –/ Atât de nesigur în
apusul de soare/ Şi-n răsăritul de soare! Fără nici o rădăcină,/ Frânghie, sau orice punct de sprijin/ O stea-n cer şi
el“), decorul e în alb dar şi în negru („Negru cer, negru./
Negru înapoi şi înainte,/ deasupra şi dedesupt./ Şi albe,
spre ţinte neadormite,/ stele: planete şi sori./ Şi-n rest,
chiar nimic“), iar fiinţa îşi duce „perechea de maluri“
printre creste „sub măguri şi prin câmpii“. Poemul programatic, unde se identifică noua etapă, cu reluarea unor
legături ce păreau definitiv pierdute şi cu regăsirea cărării părăsite pentru drumul pietruit de la începutul anilor
’50, rămâne Febre: „doar închipuirea, c-un chiot, scapă./
Se smulge din mine, şi-n salt nebun,/ de runică, asiatică
iapă,/ până pe câmpuri nu se opreşte,/ unde adoarme-n
zăpezi./ Până pe verzi şi umbrite livezi/ unde sub fântâni/
nevrotică, însetată se-ntinde/ jucând prin veacuri şi săptămâni…“. Pe înaltele reliefuri e cartea în care închipuirea c-un chiot scapă: câtă dorinţă de revanşă şi ce voluptate a eliberării din corsetul albumelor cu vederi comandate trebuie să fi trăit poetul care, trecut prin ciurul şi
dârmonul obsedantului deceniu, crede că scapă în spaţiul tuturor libertăţilor estetice. E vremea febrei recuperă
rilor, cum o arată în chip explicit cartea din 1969, Zeii
asediaţi. Cum spuneam, poetul român al veacului XX a
fost pus, adesea, în situaţia de a-şi recupera trecutul; pe
Aurel Rău, în 1969, vremurile îl lasă să recupereze ceea
ce a „căzut“ din cărţile vechi şi să redobândească ceea ce
i-a fost interzis; poate, în primul rând, după atâta zgomot strident, tăcerea, „cosmicul şal care înveleşte planeta“. Majoritatea poemelor din Zeii asediaţi este datată
în anii ’50 (la fel cum se vor petrece lucrurile cu volumul
Zodiac din 1991, care recuperează ceea ce s-a pierdut în
1987, cu sumarul din Ritualuri); cum ar fi arătat, în 1953,
proletcultiatul Mesteacăn fără poeziile evident comandate, dar cu Lecţia de ştiinţe sociale („Baterea apei în
piuă/ Noaptea şi până la ziuă./ Baterea apei în scoc,/ Baterea tâmpă pe loc./ Baterea baterii-n bateri./ Combateri,
răzbateri…“) ori cu acest Sonet: „Voi scrie versuri drepte
şi exacte/ În care, beat de rime, voi ritma/ Tot ce mulţimea prezumată vrea/ Să nemurim din vajnicele-i fapte./
Şi ca un fluviu, mii de cataracte/ Voi arcui în revărsarea
mea –/ Încât prin pieţi dement le voi scanda,/ Fiind pentru aceasta foarte apte./ Veni-vor bineînţeles contracte/
Şi cărţi la edituri şi presă grea/ Şi faimă şi medalii cinci
ori şapte./ Dar când la foc, în seri târzii, cu stea,/ Şi lângă
suflet, le voi spune-n şoapte,/ Streine şi cam triste vor
stătea…“? Cum vor fi fost, în 1956, Focurile sacre, cu un
poem despre tristeţea vagoanelor de marfă sau chiar şi cu
o poezie „patriotică“ decentă precum Când şi când („Privind îndelung aceşti munţi frumoşi/ aşezaţi de Dumnezeu
la obârşiile mult/ încercatei mele ţări şi având în suflet/ o
încordare clară ca lumina-ntr-un iezer/ şi auzul fiindu-mi
sfânt lemn pentru viori/ sau vale adâncă unde fragi radiali
se clatină/ în aer şi pietrele albe de dedesubt/ par turme
de oi cu tălăngile-mpiedecate“)? Toată drama generaţiei
lui Aurel Rău se adună în acest poem din 1957, posibil
doar peste un deceniu: „Pierd, pierd ceva! Oare vara, ce
pleacă,/ Oare ploaia, cu verde lumină căzând?/ S-ar spune
că urc… Dar colina săracă/ Liturgic scaieţii şi-i scutură-n
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vânt./ Cineva mă îndeamnă să stau, să aştept;/ Prin lume
sunt paşi care fug, care latră…/ Pierd, pierd ceva. Ceru-i
şters, plat şi drept./ Şi cărarea se sparge în zidul de piatră“ (Presimţire). Aici, în presimţirea pierderii a „ceva“,
se află poeţii timpului, de la Dan Deşliu, Mihai Beniuc,
Maria Banuş şi Nina Cassian, până la A.E. Baconsky, Victor Felea, Aurel Gurghianu, Haralambie Ţugui, Nicolae
Ţaţomir şi Horia Zilieru: (pre)simţirea poeziei mereu amânate până la o dată pe care nimeni nu o putea aproxima.
Tot ce a fost înainte de Zeii asediaţi e al trecutului;
Turn cu ceas (1971) e viitorul poeziei lui Aurel Rău, lucrul
său poetic adevărat „cât l-a dat Dumnezeu“, cum spune în
amintita Metopă. Poetul recâştigă aici arhaicitatea, misterul şi fiorul unei istorii a Evului Mediu – o temă, apoi,
de largă circulaţie în poezia şi proza noastră –, e atent şi
sensibil la „zvonul cosmic“ şi la un strigăt „ce stă să zgâlţâie luna“, reia, în sfârşit, povestea veche a satului transilvan, unde, stând pe un „întins neţărm“, seara, primeşte în
casa de oaspeţi „păduri, ţări străine, oraşe“ la masa tăcerii şi la cina cea de taină. Există, însă, o anume dimensiune a lirismului din acest volum, care îl singularizează
în ansamblul poeziei lui Aurel Rău; pentru prima (dar
şi ultima) dată, poetul încearcă, este tentat să-şi treacă
imaginarul într-un scenariu mitologic. Două sunt textele
acestei tentative; în primul, Patruzeci de ani, Aurel rău
pune alături simboluri şi referenţi din mitologiile Orientului (apropiat şi îndepărtat), ratând, însă, conexiunea cu
mitologia noastră: „Am fost în deşertul Ţin./ Am aruncat pe drum armele, sfeşnicele/ şi podoabele femeilor, ca
să trecem/ cu bine pustiul Ţin./ Şi mult ne-a fost dor de
cântec;/ şi se iveau ca fantasme prin marginile memoriei/ acordurile de harfe din vechiul templu./ Şi am ieşit
din iadul Ţin./ Prorocii au îmbătrânit şi au murit rând
pe rând,/ copiii s-au făcut mari şi au râs de bătrâni/ şi cu
teama de fiare, ce ne pândeau din tot locul/ şi cu somnul prin ţarini, ne-am deprins./ Acum, se va cere să dăm
lupta./ Păsări cântă fără tăgadă prin arborii/ promişi./
Arde muntele Nebo/ în claruri. Înfrânt este «Regele/ Mardonului, regele Haşorului»/ şi «Regele Dorului, din plaiul
Dor»“: poetul adună, într-o viziune integratoare, „deşertul Ţin“, purtând numele ultimei dinastii manciuriene din
China, Quing, cu Nebo, numele muntelui din Moab, pe
care a murit Moise şi cu Mardon (Mardonios), generalul
persan, duşman al grecilor. Poemul ar fi rămas o simplă
tentativă eşuată, o „pată de culoare“, dacă Aurel Rău n-ar
fi perseverat în acelaşi volum, imaginând acum cunoscutul (din Focurile sacre) drum „care leagă două provincii“,
între Munţii Rodnei şi Călimani, pândit de erinii, fiinţele
răzbunătoare din mitologia greacă, pedepsind încălcarea
legilor tradiţiei şi vărsarea de sânge: „Între munţii Rodnei şi Călimani/ pe un drum care leagă provincii/ trec din
când în când./ Trec fără să ştiu,/ cum nu ştie/ podul de
lemn din răscruce/ că la-ntoarcere-l iau cu mine./ Deasupra, orizontale ploi de stele/ migrând în sens contrar;/
jos, piatra, căruţe cu mici lămpaşe/ şi corul antic al vântului./ Între timp, inima-şi aminteşte:/ de oameni care
umblă să scoată aurul/ ca sobolii, pe subt pământ;/ de
oştiri ce roiesc în toate zările,/ se ucid, mai înalţă câte-o
cetate/ şi sfârşesc uitându-şi graiul şi banii/ prin muncele
fără nume./ Atât de înalt şi atât de stins/ un dangăt prelung de clopot –/ Invocă sau plâng pe cineva…/ O pasăre
doarme pe-o piatră scrisă,/ moara mănâncă râul./ Pururi.
Şi pururi o casă albă/ ce mai stă între două ape./ Un tânăr
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cu ochii iluminaţi/ privind încordat să surprindă clipa/
când luceafărul schimbă garda./ Nu-l abat ploile dinspre
măguri,/ zăpada cu diamante,/ strigările tainice ale cărnii./ Va sfârşi prin a birui?/ Îl vor smulge din acest privilegiu unic/ pândirile turburi ale eriniilor,/ anii/ şi nepăsarea?/ Îl iau iar cu mine la întoarcere?/ Salvăm de fapt
ceva?“ (Iubire fără limită). Furiile, eriniile pândind „turburi“ sunt oamenii care umblă să scoată aurul, oştirile
care roiesc în toate zările, ucid, înalţă cetăţi şi se pierd
în uitare – figuri din memoria tânărului cu ochii iluminaţi, un „personaj“ singular în lirica lui Aurel Rău; ilustrata s-a spart, decorul de carton lucios s-a risipit, lăsând
locul eriniilor, turcilor care nu mai sunt învinşii lui Ştefan
cel Mare, ci „turcii vântului“, lângă turnul cu ceas, care e
un „turn getic“ cu mult peste „coifurile rotunde de clopotniţi venind din Asia prin Bizanţ“.
Dacă tentaţia trecerii poeziei în scenariu mitologic
este repede părăsită, esenţializarea expresiei lirismului
continuă, finalizându-se în Micropoeme (1975; 1980),
unde Aurel Rău ajunge la esenţe, cum poetul japonez în
haiku-urile sale: „Ochii deschişi cât meridianele/ aprinşi
cât o galaxie/ dureros de fixaţi asupra punctului/ unde
arde mocnit un astru“ (Condiţie). Realul este supus acupuncturii, iar imaginarul adoptă fiinţe precum vâlfele:
„Omul de bostan l-am cioplit./ L-am scobit şi l-am lustruit./ Lumânarea, prin gură, prin ochi, prin nas,/ stă cu
vâlfele la taifas./ Dar vâlfele sunt pe dealuri, la foc puţin./
Cu el cum îmi luminez,/ se face inima gheaţă în huhurez,/ imperii se duc şi vin“ (Omul de bostan). Aici, vechea
poveste cu pământ şi cer se fragmentează în scenete, unde
apar personaje stranii (regina care vede cu sânii, oamenii
de bostan) şi figuri de ceară ale unor imperii care se duc
şi vin: „Regele nou alerga prin cimbru,/ regina-l vedea
cu sânii,/ Perdeaua bluzei pierdea semnul răului/ care-n
nori de catran pândea./ Regele îi putea prinde mâinile/
şi gleznele, ca-n lasouri./ Dar ea vede numai cu sânii,/ îl
crede încă-ntre fulgere“ (Baba-oarba); „Femeia râdea
şi se dezgolea/ printre firele invizibile./ Nu-ntreba unde
duce drumul,/ află singur, îşi amintea/ sau făurea el dictonul. Cireşii,/ înfloriţi…“ (Scenetă de primăvară); „Fiecare zi e un dar pentru înţelept/ O de ar trece aceste zile
proaste/ aceste şapte vaci slabe. Bărbatul de ceară/ şi
femeia de ceară/ care lucesc în muzeul de ceară al capitalelor/ au ştiut n-au ştiut“ (Şapte vaci slabe). Istoria –
tema predilectă şi metafora obsedantă a poeziei lui Aurel
Rău – e acum aceea a unor „ginţi dispărute şi fără scriere“,
a agatârşilor, de exemplu, iar poezia – vechea ilustrată
lucioasă – e un misterios dans cu măşti sau un neliniştitor
joc de copii: „— Cimil, cimil, moartea mi-i soră./ — Unde
ai dat da ea?/ — Pe-un drum nebătut./ Avea ochi de iezer
şi mâini de lut./ — Avea bot de leu,/ Mânca dintr-un blid
cu Dumnezeu./ — Mergea şi venea,/ Zicea că ne schimbă
pe toţi în stea“ (Vechi joc de copii din munţi). Micropoemele reprezintă punctul cel mai înalt valoric al poeziei lui Aurel Rău; diferenţele specifice faţă de etapa anterioară a lirismului se văd atât în ansamblul construcţiei
temelor şi motivelor poetice, cât şi în amănuntul stilistic:
e, altfel spus, distanţa care separă un poem de dragoste
precum Dar din volumul Jocul de-a stelele, lung, măcinat de retorisme şi neologisme proprii altor limbaje şi o
„esenţă“ în felul unui celebru text al lui Nichita Stănescu:
„Dacă am sta pe o creangă/ Şi nimeni nu ne-ar vedea/ Şi
ar ninge încet numai pentru noi/ Dar mai ştii?“ (Ciripit).
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Într-un fragment din Mişcarea de revoluţie (1985),
Aurel Rău omagiază ceea ce el numeşte poemul obiect,
bun „doar pentru privit“; se află aici, în fond, un principiu poetic pe care nici un experiment liric din toate câte
s-au succedat în cei peste şaizeci de ani câţi au trecut de la
primele versuri din Caiete, nu l-a putut nărui; Aurel Rău
se întoarce mereu la ilustrată, la ceea ce se vede şi poate
trece „în cărţile mele“. Din acest punct de vedere, nimic nu
se schimbă de la Focurile sacre până la Cuvinte deasupra vămii (1978), Omul de zăpadă (1978), Septentrion
(1980), Versuri (1982), Ritualuri (1987) şi chiar Zodiac
(1991), Gutui japonez (1996), Seară cu versuri în lectura autorilor (1997), Piatra scrisă (2002). Ilustratele,
noile vederi sunt ale călătoriilor unui alt peregrin transilvan – modelul pe care îl identifică-n chipul cel mai exact
lirica lui Aurel Rău. Programul său? Iată-l în Septentrion:
„Toată seara aţi şuşotit, aţi curs spre sud, tăinuind cu acoperişurile, cu hornurile, aţi desenat litere,/ acum eu trebuie să mă culc,/ vă scriu oricum acest răvaş, pe care-l leg
în vârful nucului, ba al plopilor jumuliţi de vânt,/ să mai
şi citiţi./ În felul acesta, de fapt, nu dorm, sunt cu voi în
adieri,/ deasupra râului, între Orion şi Pleiade, la drum./
A fost bun, n-a fost bun, programul, în deltă, în munţi,/
lângă lacuri, în văi, pe Baltica-n sus/ pe unde globul, ca un
dovleac (sau ca o pară, după Columb), încărunţeşte până
la alb (vezi bătrânii urşi)?/ Şi ambianţa, prielnică iubirii?
reproducerea, în formă?/ vă întoarceţi sporiţi, înghiontiţi
destul, de noile generaţii?/ Pierderi sensibile/ în condiţiile vânatului, dar şi legilor de protecţie?/ Într-un cuvânt,
v-a plăcut, v-a plăcut la vikingi, la slavi, la sarmaţi, la germani, la daci?/ Stă în picioare, intact, calendarul vostru,
mereu, ca şi/ ieri, de faraoni, de felahi, de scribi?/ E un
noroc, un blestem, să nu depinzi de samsari, de/ strămoşi, de urmaşi, de vameşi răi?/ Toată seara aţi şuşotit,
aţi curs spre sud, aţi schimbat/ impresii printr-un albastru ideal./ Semnele stelelor, în scădere, hieroglife! nu complică, în/ textul nou, de palimpsest, dinspre zori?/ Oricum nu-l voi descifra, aşa că nu ezitaţi, scrieţi, răspundeţi, deasupra hornurilor, caselor, sus, sus, în unghiuri,
în romburi, în dreptunghiuri, în line elipse până, săgeţi
în arcul Istrului, aveţi fortul Balcanilor în faţă, cunoscut,
şi lunecaţi din Septentrion/ şi mă lăsaţi părăsit şi amorţit şi fericit… să primesc iarna“.
Peregrinul transilvan – „cel peregrin şi transilvan“,
cum îşi spune într-un poem din ultima carte, Piatra
scrisă (2002) – călătoreşte în toată lumea şi trece în text
ceea ce vede, după „reţeta“ cunoscută încă din primele
volume; cum, altădată, Munţii Bicazului, trec în Cuvinte
deasupra vămii locuri şi figuri pariziene, pusta ungară,
Raguza, podul turcesc de la Mostar, Sarajevo„ plaja de
la Knokke-le-Zoute, purtându-şi peste tot „maica noastră tristeţea“. Asia, călătorind cu Spătarul Milescu prin
pâclele Siberiei spre ţara Chitailor, cămilele de lângă râul
Orhen, Dresda şi malul Rinului, Baltica, Veneţia, Japonia (evocată, mai târziu, şi mai pe larg într-un volum din
1996, Gutui japonez), Grecia, Polonia cu regii Iagelloni,
Samarkand, Portugalia, Scoţia, New York, Cuba, câmpia
Mesopotamiei, Roma – peste tot pe unde îl vor fi dus pe
redactorul-şef al revistei „Steaua“ congresele de poezie.
Analizând această dimensiune a poeziei, Dumitru Micu
îl plasează pe Aurel Rău în descendenţa lui Ion Pillat: „Cu
toate deosebirile prozodice şi în pofida notei personale,
poeziile cu imagini de peste mări şi ţări sunt aproximativ
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de genul celor din perioada parnasiană a lui Ion Pillat,
unde fiind, de altminteri, inspirate de ţinuturi şi localităţi
vizitate cu gândul şi de autorul Visărilor păgâne, invocat nominal. De altfel, poeticul realizat frecvent în versurile lui Rău e, în esenţă, de tip parnasian. Emoţia e încătuşată în descripţie“. Spre deosebire de Ion Pillat şi, apoi,
de Adrian Maniu, Aurel Rău nu e un pictural, nu reproduce priveliştea, ci o închide într-un sentiment, o stare
sau o senzaţie; nu se poate călători după jurnalul liric de
drum al lui Aurel Rău, nici în Irak, la Mosul, de exemplu
(„… Şi câmpiile Asire/ Am mai trecut pe aici, vaste nopţi,/
Pe-această piatră voi zidi biserica mea/ românească/ în
Mosul./ Aripi subţiri, generoase prin tării,/ un bufnet
surd sumbru lune./ Se încreţeşte pământul ca o mare,/
se-nvolburează stins inima“ – Biserică în Mosul), cum
nici la Strasbourg: „Cu flămânzii, cu pleava Europei,/ pactizând în această pace./ Îşi află, iată, poziţia, în sacul cărnii,/ comodă, oasele stoarse/ de-atâtea graniţi. În scaunele de papură/ de-a-dreptul sufletul se afundă,/ sustras
pieirii. Şi primele adieri/ care şterg faşa stelelor,/ primele
tropote ale soarelui încă departe/ le simt Sfinţii gârbovi,/
cavalerii turnaţi în fier şi rozul femeilor/ subţiri, din vitralii“ (Catedrala din Strasbourg): mai degrabă, cu soldaţii români, la Mosul ori cu europarlamentarii la Strasbourg, ar zice un glumeţ, în tonul liricii lui Aurel Rău care
se însoţeşte cu umorul în notaţiile sale lirice de călătorie.
Ultimele volume, începând cu Septentrion (1980) şi
încheind cu Piatra scrisă (2002) sunt ale satului şi oraşului din Ardeal. Pe de o parte, regăsim ştiuta lirică a rădăcinilor, în buna tradiţie a poeziei transilvane; mai referenţial decât alte volume, Septentrion e cartea satului căruia
poetul „îi aduce prinos“, locul unde „baladele-s colinzi“
şi unde personajele lirice sunt veacul, cetatea, strămoşii,
urmaşii, dar şi cartea despărţirii de trecut, ca în această
amară, ironică, până la urmă, comică dacă n-ar fi tristă
Romanţă veche: „Ce-i vom cere poetului/ să citească/ e
sâmbătă seara,/ va urma bineînţeles dans,/ s-au îmbrăcat în taft fetele,/ dar ce să citească poetul ca să fim/ şi
unii şi alţii/ chit?/ Să citească despre Coreea/ să citească
despre Plan/ să citească despre Stalin/ să citească despre
Vietnam/ să citească despre chiaburi/ să citească despre pace/ să citească despre trecutul/ blestemat/ S-au
îmbrăcat în taft fetele,/ s-au strâns în pâlc băieţii,/ lampa
arde cu pară –/ un petromax./ Dar ce va citi poetul,/ va
citi nu va citi,/ ce să citească poetul ca să fim/ în leat/ ca
un răsărit?/ Să citească despre Coreea/ să citească despre Plan/ să citească despre Stalin/ să citească despre
Vietnam/ să citească despre chiaburi/ să citească despre
pace/ să citească despre trecutul/ blestemat“. Dar poate
cartea-efigie a satului transilvan, în poezia lui Aurel Rău,
este Mişcarea de revoluţie (1985). Legătura cu Vatra şi
cu toate ale sale constituie însăşi condiţia scrierii poemului pentru că resursele lui se află definitiv acolo: „Am
venit să-mi văd părinţii în sat./ Mama vrea să-mi dea un
covor./ Tata vrea să-mi dea pământuri, grădini./ Deasupra,
stelele – martori./ Mamă, lasă-mi dreptul să cred că mai
pot/ să-l iau/ încă cinci mii de ani;/ Tată, lasă-mi dreptul
să cred că nime-n lume/ nu-mi ia/ şi nu-ţi ia nimic./ Eu
am venit pentru acest poem./ Toţi leali şi deodată, podul.
Caii reali şi zeii/ potcoavelor/ care joacă leapşa cu munţii…“ (Cu părinţii în sat în căruţă noaptea).
Interesează în locul unde stelele sunt martori atât o
figură din istorie, ca un temei, cum este aceea des invocată
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a lui Iancu de Hunedoara, dar, mai ales, mitologia locului, în sfârşit trecută într-un scenariu liric, trans-figurând
imaginarul poetic. Mai întâi e mielul alb, despre care
Artur Gorovei, în Credinţi şi superstiţii ale poporului
român, notează că „acela care vede primăvara un miel alb
va avea parte de noroc, bogăţie şi fericire“; Aurel Rău trece
în carte sensul credinţei celor din sat: „Dacă vezi un miel
alb – şi eu am văzut –/ vei avea un an bun./ Era primul
pe care-l vedeam, pe un drum de munţi./ «Un miel!», au
înflorit voci, şi-atunci mi-am întors/ capul, şi l-am văzut.
Era alb./ Era primul, şi alb, în an./ Arătaţi-ne, cât se mai
poate, numai miei albi./ Şi pentru toţi să fie şi primii./ Şi
cu toţii să aveţi ani/ cum am eu: buni,/ când vorbesc despre un miel alb“ (Miel alb). Apoi sunt moşii de vară, despre care Romulus Vulcănescu spune că aparţin unui trecut mitic şi sacral, dar ei renasc la anumite momente ale
anului pentru a întări lanţul neîntrerupt al generaţiilor;
Aurel Rău trece în carte această semnificaţie a moşilor de
vară: „Neobservaţi trec Moşii cei de vară/ Şi toată ziua
veste n-am avut/ De arătarea lor dintru-nceput,/ Că-s vii
şi-s printre noi, din glii afară./ N-am aprins foc în prag,
de drum spre casă,/ Un strop din cupe n-am vărsat, sorbind;/ Dar stelele tăceri, prinzând să iasă,/ Îi pun din nou
pe drum de mărgărint“ (Moşii de vară). În sfârşit sunt Sânzienele în a căror zi oamenii culeg flori de sânziene cu care
împodobesc porţile, ferestrele, streşinele caselor pentru
a-i apăra de agresiunea zânelor rele şi a duhurilor necurate; tot Romulus Vulcănescu sintetizează în Mitologie
română („Fetele fug pe deal sau la munte, culeg şi împletesc cununi, se întorc cu ele în fugă în sat şi aruncă cununile pe casă, pentru a observa dacă s-au agăţat de hornuri.
Dacă cununile se agaţă de hornuri, fetele se vor mărita
chiar în anul menit. A doua zi, dis-de-dimineaţă, cetele
de feciori străbat satele cu struţuri de sânziene la pălărie,
în semn că au căzut cununiţele de sânziene pe hornuri la
casele fetelor care-i interesează.“) ceea ce Aurel Rău trece
în poem: „Doamne, azi, Sânzienele, acasă –/ Când azvârlim cununi de flori pe casă/ Cu inimi strânse: – a noastră să nu cadă,/ Fiori jur-împrejur stau să ne vadă/ Ca-n
loje împăraţii la teatru!/ Suntem imenşi, de-o şchioapă,
suntem patru,/ Şi se-nserează; cad din stele-n stele./ Cine
greşeşte cade-n cer cu ele“ (Sânziene).
Vă voi face o poezie – acesta este versul emblematic pentru desluşirea mecanismului liricii lui Aurel Rău.
„Scamatorul“ face poezii „cu destinaţie“, transferând în
vers ceea ce a văzut şi a auzit în sat „în deltă, în munţi,
lângă lacuri şi văi, pe Baltica-n sus“, cum spunea în Septentrion. Dacă Mişcarea de revoluţie e cartea-efigie a
satului, Ritualuri (1987) este cartea oraşului care nu e o
replică, nu e cel expresionist, tentacular, ameninţător; e
doar un spaţiu în deriziune pe care numai „florile dalbe“
din colindele „împrumutate“ de la sat şi vânzătorii de vise
îl „umplu de sacru“: aceleaşi fotografii la minut, cu idola
trizarea decorului: „De ce v-am idolatrizat, decoruri,/ prin
care umbra să mi-o văd trecând/ mi-a fost sortit; şi pactizări, amoruri,/ prin toate câte sunt cu frunza-n vânt?/
Să văd doar fleşa ar fi trebuit,/ nu poala turnurilor leneş
trasă/ prin pieţe, despărţiri la infinit/ pe nume-al meu,
care-mi serveşti drept casă“ (Decoruri).
Recuperând, uneori, baladescul generaţiei sale în forma
unor colinde adaptate, Aurel Rău rămâne un poet al decorului, al drumurilor şi satului transilvan în ceea ce are el
esenţial: în povestea de pământ şi cer, de lucruri şi stele.
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Valentin COŞEREANU

Nimeni nu strigă, toţi şuşotesc

A

Arde, fugi. Vin apele revărsate, o tai pe un loc mai înalt,
unde să nu ajungă puhoaiele. E furtună, închizi geamurile casei şi pui lucrurile din curte la adăpost[…]. E
cutremur, stai în cadrul uşii, nu te repezi pe casa scărilor, şi încerci […]o rugăciune.
Reacţionăm rapid la pericolele evidente şi nu le conştientizăm adesea ori le bagatelizăm pe cele nevăzute,
care ne afectează în timp, an cu an, din natură, alimentaţie şi relaţiile cu semenii.
Printr-un vechi experiment, s-a demonstrat că o
broască aruncată într-o oală cu apă fiartă sare afară din
ea. Dacă broasca este pusă în acelaşi vas, pe foc, în care
iniţial se găseşte apă rece, iar temperatura apei creşte
progresiv, broasca o să sfârşească fiartă. Psihologii au
numit acest comportament sindromul broaştei fierte.
Nu cred că e deloc deplasat să compar România cu
broasca. Ţara aceasta se află în situaţia în care apa este
aproape de punctul de fierbere. Nu-mi dau seama câţi
sesizează pericolul, nici la câţi le pasă. Cu o clasă politică
aproape aneantizată[…],(cu politicieni n.n.) homunculi
fără relevanţă, fără idei, fără prestanţă, cu economia şi
serviciile vitale încăpute pe mâna unor entităţi care au
atâta preocupare sinceră pentru acest neam câtă am şi
eu pentru locuitorii din Togo, cu structurile de informaţii cu puteri extrem de mari, cu mersul culturii parazitat de găşti atente doar la promovarea lor, cu o presă
decredibilizată, cu pământul vândut fitecui, cu o justiţie şi armată de operetă, suntem în pragul colapsului
ca ţară. S-a ajuns aici pas cu pas.
Să zicem că broasca-i broască, fără inteligenţă,
proastă. Dar şi noi suntem proşti în proporţie de masă?
Când am citit pe internet acest text al lui Alexandru Petria, cu greu m-am putut abţine să nu strig că am
fost plagiat, din moment ce, cu o noapte înainte, frământasem aceleaşi idei, întrucât făceau parte din tema
pe care mi-am propus-o şi care se intitulează NIMENI
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NU STRIGĂ, TOŢI ŞUŞOTESC! În fapt, un elogiu adus
poeziei angajate, temă de care poeţii de după 1989 s-au
lepădat, ca şi cum ar fi o mare ruşine să fii patriot ori să
iei atitudine, încât am rămas surprins când mi-a ieşit în
cale poezia lui Răzvan Ducan, poetul din Târnăveni, de
a cărui existenţă nu ştiam până la volumul dedicat lui
Eminescu, intitulat Poporul de proşti versus Eminescu,
în care Poetul naţional n-a mai fost niciodată abordat
astfel. Un timbru liric sonor, cu o viziune realistă asupra
esenţelor vieţii, cu priviri scrutătoare în/şi prin materia
lumii, căutând sensuri noi, folosind un limbaj profesional, uneori surprinzător de potrivit în ilustrarea unei
idei, îndrăzneţ cu temele poetice pe care le abordează
original, unic în felul lui […], discursul lui Răzvan Ducan
este unul care atinge […] puncte sociale cu bătaie lungă,
spre ceea ce reprezintă Eminescu în popor. […] Răzvan
Ducan e, în această carte, mai răzvrătit ca niciodată,
pentru că, vorbind despre Eminescu, vorbeşte […] despre poet în general şi despre condiţia lui în societate […].
Ironia lui Răzvan Ducan este tristă, purtând cu ea suferinţa de veacuri: „la ce bun poeţii“?[1].
De aici a pornit totul. Citind şi recitind apoi volumele
Strigăt din curba lui Gauss[2], Poezii. Poeme[3] şi Chiriaş
într-o revoltă[4], au început să mă bântuie gânduri despre rosturile poeziei în lumea în care trăim, dar şi care-i
rostuirea ei în general, în condiţiile societăţii de astăzi?
În timp ce parcurgeam textul mi-am dat seama că mi

1 Elena Cîmpan, Pledoarie pentru Eminescu sau viaţa şi opera lui
Eminescu pre versuri tocmită, în Răsunetul, Cotidianul bistriţenilor de
oriunde, din 27.09.2013.
2 Răzvan Ducan, Strigăt din curba lui Gauss, Poeme, Editura Nicos, 2015.
3 Răzvan Ducan, Darie Ducan, Poezii. Poeme, Editura Vatra Veche, 2015.
4 Răzvan Ducan, Chiriaş într-o revoltă, Editura Vatra Veche,
2016.
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s-a întâmplat ca atunci când, după ce te frământă un
subiect şi intri într-o bibliotecă, în scurt timp dai – în
noianul de cărţi etajate şi supraetajate −, chiar peste cea
care îţi trebuie. Aşa s-a întâmplat să-mi iasă în cale şi textul maicii Benedicta, − Zoe Dumitrescu-Buşulenga, un
text (printre ultimele), care mi-a atras atenţia în mod cu
totul special: Poezia ţine […] de partea cea mai intimă
a fiinţei noastre. Poezia echivalează aproape cu o rugăciune. În poezie te cufunzi pentru a te întoarce cu frumuseţe. În rugăciune intri pentru a te integra absolutului. Dar atunci, m-am întrebat, poezia angajată/manifest unde îşi are locul, căci segmentul acesta nu pare să
intre în „definiţia“ profesoarei? Sau nu intră decât în
măsura în care eul intim are această preocupare rarisimă în abordările postmodernismului? Sigur că d-na
Buşulenga mergea mai sus, în cerurile 'nalte ale metafizicii; era deja la Văratec şi îmbrăcase haina monahală
a credinţei nedisimulate, căci nu o obligase nimeni să
se izoleze de lume, la monahii.
Din acest punct de vedere, poezia lui Răzvan Ducan
este o excepţie. Una pozitivă, din care se înţelege că poetul, contemporanul nostru, nu se chinuie să scrie aşa.
La el revolta este autentică. Problematica existenţială se
îmbină fericit cu revolta nedisimulată a adâncimii versului. Postmodernii, dintr-un complex (frică?) de a nu
li se reproşa cumva că adie în versurile lor oarece vântişor al trecutului regim, fug ca dracul de tămâie când
e vorba de o asemenea abordare, chiar dacă revolta ar
trebui să fie omniprezentă în timpurile pe care le traversăm. Şi sper să le traversăm mai repede…
Despre rosturile poeziei în general, trebuie spus că
ea a pornit ab initio tocmai pentru ca societatea, omenirea să se întoarcă în frumuseţe, dar ea, poezia, nu şi-a
uitat niciodată rosturile ei angajate; de la epigramă şi
până la marile epopei ale lumii, începând cu cea a lui
Ghilgameş, cu a Iliadei şi Odiseei, a Cântecului despre
oastea lui Igor sau cea nordică a lui Väinämoinen din
Kalevala, toate au urmat instinctele poetice ale naţiei,
cântând angajat (şi firesc) faptele vremilor respective.
Atitudinea marilor poeţi ai lumii, de la Homer şi până
în zilele noastre a fost una angajată, chiar şi atunci când
un persan ca Omar Khayyam sau un chinez ca Li Tai
Pe abordau cu preponderenţă tema iubirii – să zicem.
Rar mi s-a întâmplat ca la lectura unei poezii să am
aproape tot timpul în faţă imaginea celebrului tablou
al lui Munch (Strigătul), iar în paralel, Ţipătul lui Mircia Dumitrescu, aşa cum s-a petrecut pe tot parcursul
lecturii acestor poezii. Mai trebuie să mărturisesc faptul că după răsfoirea primelor două volume, la o cană
cu vin, într-o seară, când conversaţia s-a întâmplat să se
lege mai abitir decât altă dată, am citit aproape la întâmplare câteva dintre aceste poezii unui prieten. Prietenul
meu nu este literat, dar a intrat rapid în rezonanţă cu
temele poemelor, teme pe care noi înşine le-am rotit pe
toate feţele în alte seri şi în alt fel de împrejurări. Faptul m-a bucurat nespus şi m-a făcut să mă gândesc că
poezia nu se adresează numai iniţiaţilor, ci deopotrivă,
pe niveluri de înţelegere, tuturor celor dispuşi s-o parcurgă şi eventual s-o înţeleagă. Despre înţelegerea poeziei e mult de discutat şi constituie un capitol aparte,
care nu priveşte tema noastră. Se poate spune doar că în
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locul neghioabei întrebări din sistemul nostru şcolar ce
a vrut poetul să spună în poezia… cutare, ar fi de dorit
să se pună mai degrabă problema perceperii respectivului autor şi a operei sale…
Timpurile s-au schimbat, arta a evoluat în nebănuite
trepte, iar despre înţelegerea poeziei (în sensul mai sus
arătat, dar mai ales în poezia modernă) n-ar mai fi cazul
unei înţelegeri în sensul clasic al cuvântului. Poate mai
degrabă să ne pătrundem de ea, aşa cum stăm în faţa
unei picturi moderne. Să fie doar o stare şi nimic mai
mult. Dacă empatizezi, bine, dacă nu, îţi cauţi de drum.
Şi-atunci mă-ntreb: de ce să le fie ruşine domnilor Sarsailă autorii de poezia (hai să-i zicem) angajată, pentru
că şi această faţetă este inclusă în întreg rostul poeziei?
Orgoliul de a scrie numai pentru tine şi pentru „iniţiaţii“ de pe internet, cum se întâmplă în zilele noastre,
aduce binişor a paranoia, a nesiguranţă şi superficialitate, dar mai ales a ne-talent. (Sigur că s-a făcut şi din
paranoia artă, dar şi acea stare s-a adresat unui public,
nu a murit nimeni cu ea în braţe; sau dacă a murit, starea respectivă nu este decât apanajul nebuniei, în sensul
cel mai concret al cuvântului). Această stare de lucruri
nu o mai comentăm. Constatăm şi trecem mai departe.
Poezia are nevoie de corespondenţă biunivocă, altfel
rolul ei se duce pe apa sâmbetei, iar arta în general nu
şi-ar mai avea rostul.
Au trecut douăzeci şi cinci de ani de la schimbarea
vechiului regim şi, în condiţiile date, nimeni nu strigă,
toţi şuşotesc pe unde apucă: pe la colţuri, prin crâşme,
în familie, dar nu unde trebuie. Dar mai ales, NU OFICIAL! Nimeni nu pune degetul pe rană, aşa cum ar fi
firesc. Toţi se feresc, toţi sunt şovăielnici. Majoritatea:
laşi, slabi şi proşti. Spun asta fără ocolişuri. Iar dacă laşi
proştii să ajungă la putere, atunci constaţi, aşa cum a
făcut-o istoricul italian Carlo Cipolla, prostia proliferează (şi încă rapid – adăugăm): istoria ne arată că, în
orice perioadă, o ţară progresează atunci când la conducere sunt suficient de mulţi oameni deştepţi, care să anihileze proştii activi şi să nu le permită să distrugă ceea
ce au creat deştepţii. Ori, situaţia la noi este taman pe
dos: când preşedintele Camerei Deputaţilor afirmă că el
este coleg cu Mihai Viteazul, un parlamentar spune despre programul partidului său că ţine 24 din 24 şi câteodată şi noaptea, atunci este chiar noaptea – vorba unui
realizator de televiziune, noaptea minţii!
Norocul nostru este că din abisul tăcerii depline,
se ridică din când în când câte o voce care să adune
tot năduful celorlalţi care tac mâlc în vinovăţia lor, sau
doar şuşotesc (adesea provocator), fără să ia o atitudine
tranşantă, oficial, fără ascunzişuri, ci deschis. Aşadar, o
revoltă despre tot şi toate câte se întâmplă în societatea noastră slugărnicită şi ticăloşită până peste margini
străbate întreaga poezie a lui Răzvan Ducan. Aproape
nimic nu-i scapă din ceea ce ne priveşte pe toţi, dar despre care o lume întreagă tace, din comoditate, din frică
sau din interes… Şi când spun aceasta, mă gândesc mai
ales la guvernanţi şi parlamentari, pe care (culmea!) tot
noi i-am ales şi care ar trebui, dacă nu să ia atitudine,
atunci măcar să îndrepte ce-i strâmb şi nedrept, nu să
doarmă în fotoliile lor comode după o noapte de orgii,
în compania târfelor de lux pe care-şi cheltuiesc ciu-

Eseu

bucurile grase. La ei, ciubucul e cu mult mai substanţial decât haraciul dat sultanilor în timpurile de ocară.
Nici n-au cum să se manifeste altfel, căci în loc să controleze instituţiile din subordine, ei recunosc cu nonşalanţă faptul că mai degrabă ei sunt controlaţi (!). Sunt
şantajabili, aşadar, căci umblă cu sacu-n spate, vopsit
pe dinafară cu praf de cretă pentru a prosti proştii, dar
cu toate astea, unghiile mâţelor ascunse-n sac se văd
atât de tare, încât poţi jura că nu sunt ale unei pisici, ci
ale unui tigru…
Şi-atunci, să nu te-ntrebi care mai e rostul poetului în societate, când toţi se-ntrec în a mânui cuvinte,
doar cuvinte, nu idei, şi-acelea într-un suficient limbaj
minimalist? Nu unul dintre rosturile poetului în societate este acela pe care şi l-a asumat Răzvan Ducan?
Din păcate, e valabilă şi reciproca; astăzi poetul şi poezia nu mai interesează preopinenţii mai sus încondeiaţi. Nu mai interesează aproape pe nimeni. Poeţii şi
criticii se citesc între ei şi cam atât. Creatorii sunt trecuţi cu vederea; ca şi cum n-ar fiinţa, căci „aleşii“ nu
sunt cultivaţi, dar sunt în schimb teribil de vicleni (căci
nu numai de prostie e vorba), iar aceasta îşi face efectul cu vârf şi îndesat. Să sperăm că le vor da dreptate
generaţiile viitoare! Asta îmi aduce aminte de o întâmplare: după 1989, când lui Ion Druţă, scriitorul de peste
Prut, i s-au acordat onoruri la Chişinău, a spus cu amărăciune că ar fi avut nevoie de ele când era în floarea şi
nu la apogeul vârstei. Şi avea dreptate.
Întorcându-ne la poezie, Răzvan Ducan spune, radiografiind societatea în care băltim, că Slugărnicia-i calitatea primă,/ Gradele de aplecare-n şale,/ Cât de bine
lingi undea-i scuipat/ E criteriul pentru promovare.
Nimic nu e uitat ori şters cu buretele, căci mangafalele
conducătoare Stau în clasoare de obedienţă/ Şi se încăţălesc în interese de clan,/ Fac sex în grup partidele la
noi/ Şi se închină doar la zeul Ban// Ne conduc timbrele,
mamă,/ Capete „de bour“ ne-conjoară,/ Chiar şi Cultura
e la honvezi dată,/ Şi Eminescu-i omorât a doua oară!
În ţara vândută de români pe „mărunţişuri“ de sute de
hectare, oamenii zilei În politică văd oportunitatea,/
Statutul fiind prilejul oferit/ De-a-şi îngrăşa conturile
proprii/ Punându-le pe ale ţării la slăbit. (poezie cu titlu
semnificativ şi de supremă revoltă: „Ba pe-a mă-tii!!“),
aşa încât nouă, celor mulţi, nu ne rămâne decât pământul de sub propria unghie,/ ultima mostră de pământ
românesc/ pe care politicienii nu au vândut-o încă. Ca
atare, punând întrebarea: ce ne aşteaptă?, răspunsul e
frust şi la obiect: o existenţă-n pielea goală/ Cu decoraţii mâncate de molii/ Ne aşteaptă, după ce-au vândut/ Ţara „de dor“ şi „de glorii“. Viitorul copiilor noştri
e pus şi el sub semnul întrebării, căci va veni o vreme
de restrişte/ Când căutaţi la zestrea de pământ,/ Ne-or
bate-obrazul generaţiile noi/ Că ţara ce-au primit-o e
doar vânt.
În ţara în care parlamentarii (cu foarte, foarte puţine
excepţii) nu sunt altceva decât murăturile zbârcite ale
societăţii, puse pe patru ani la borcan, din care netede
ies la suprafaţă numai câteva, dar şi acelea compromise
de zeama băloasă a ceea ce trebuia să le susţină, o voce
ca a lui Răzvan Ducan trebuie să îndemne la aruncarea „murăturilor“ vechi şi urât mirositoare şi la punerea
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altora, până când nu e prea târziu şi nu vor împuţi cu
mirosul lor orice colţişor al ţării acesteia bogate, pe care
au râvnit-o şi au muls-o toţi cei puternici tocmai pentru
că am avut printre noi cozi de topor, laşităţi şi interese
pe care nu le-am stârpit din rădăcină atunci când trebuia. I-am lăsat să conducă şi să ne conducă. Rezultatul
de ieri, ca şi cel de azi? Pădurile-s tăiate, munţii-s daţi,/
Ţinuturi întregi sunt retrocedate,/ imaculaţi în tribunale, hoţi cu ştaif/ Sunt „maculaţi“ cu funcţii şi palate.
Dar poetul nu se opreşte la atât; el surprinde exact
atitudinea umilinţei naţiei doar pentru a trece puntea.
Tinicheaua aceasta de a te face frate cu dracul a rămas
în firea şi fibra naţiei, ieşind la iveală din când în când
şi zornăind întocmai ca nişte cutii de conserve goale,
legate de maşina cutăror căsătoriţi, aşa cum vedem în
filmele americane proaste; şi-atunci, Când ni se pune
încă-un sac în spate,/ Nu-l scuturăm, ci mulţumim frumos,/ Şi parc-am cere chiar o zgardă/ De cum ne gudurim pe lâg-un os. Ba mai mult: Ne certăm cu sonorul la
televizor,/ Protestăm la imaginea ce ne intră-n casă,/
popor viteaz în camera lui mică,/ Stând între perne, cu
perdeaua trasă.
Şi lucrurile nu se opresc aici: atunci când reacţiile
oamenilor sunt cele arătate mai sus, sigur că proştii care
ne conduc apasă pedala până la refuz, pentru că au găsit
momentul propice, ajungându-se la un apogeu al situaţiei care frizează absurdul: pot să revendice în instanţă
şi pietrele voastre de la rinichi./ Pot să demonstreze ştiinţific că acestea, strat cu strat,/ au acelaşi A.D.N. cu
munţii peste care sunt proprietari./ Şi să arate că aţi
băut deliberat multă apă,/ ca să le furaţi din munţii,
pentru care au acuma hârtii. Ironia merge şi ea până la
absurd, căci spre finalul poeziei se spune: Vor fi şi pietre
de rinichi nereperate./ Puţine, dar vor fi./ Acestea vor fi
depuse sub sticlă la Bucureşti,/ la MUZEUL DEZNĂDEJDII NAŢIONALE/ (muzeu realizat cu fonduri europene nerambursabile),/ unde viitorii noştri copii,/ veniţi
în vizită cu doamna învăţătoare,/ vor vedea în carne şi
oase/ ignoranţa şi neimplicarea civică a părinţilor lor.
Sigur, poetul aduce aminte, aşa ca în Curbura Carpaţilor, de demnitatea vremurilor de altă dată: Iniţial,
munţii Carpaţi erau liniari,/ înalţi, semeţi, frumoşi şi
clari./ În ei era un popor de oameni vii/ ce modela viitorul pentru copii. Dar acestea sunt accente rare şi subţiri. Acum, poporul de molâi nu mai are poeţi care să-şi
arunce buzduganele de versuri în porţi, nu, au devenit
şi ei becisnici, dorind să-şi conserve traiul convenabil.
Şi ca să demonstreze – vorba lui Schiller – că împotriva
prostiei, chiar şi zeii sunt neputincioşi, Răzvan Ducan
ne arată cum Oamenii merg la biserici cu convingerea
ascunsă/ că intră în maşini de spălat păcate, dar apele
înaltului au o cu totul altă menire şi/ la fel de dalmaţieni ies precum au intrat, lucru care-mi aduce aminte
de un fapt petrecut aievea, la Ipoteşti, când o enoriaşă
convinsă mă îndemna să intru-n biserică, încercând să
mă convingă de faptul că îmi va uşura sufletul greu de
zilele în care eram tot timpul pe drumuri, înfăptuind,
la Ipoteşti, ceea ce nu-i terminat nici acum… Şi cum
în faţa insistenţelor cedează tot omul cu bun simţ, dispărut cu totul din societatea românească, am intrat
acolo unde fusesem îndemnat; am rezistat douăzeci
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de minute, iar la ieşire, întrebat fiind cum a fost, i-am
răspuns cu sinceritate (spre dezamăgirea tuturor celor
ce-ntâmplător ascultau): în afară de faptul că dascălul
nu ştie să citească, iar popa nu ştie să vorbească, totul
a fost bine…
Unde-i umanismul culturii de-altă dată? Unde? Umanismul culturii – spune Zoe Dumitrescu-Buşulenga −
se sprijină pe lectură, nu pe imagini fugitive. Pierderea
obişnuinţei lecturii este pericolul cel mai mare care ameninţă planeta, pentru că slăbeşte intelectul. Chiar şi eu,
după ce am stat cinci ani în Italia, la întoarcere a trebuit să pun mâna pe Eminescu şi pe Sadoveanu, ca să-mi
refac limba. Aşadar, d-na Buşulenga a simţit nevoia să-şi
refacă limba numai după cinci ani!, dar noi, cei care ne
luptăm cu acest lucru de douăzeci şi cinci, cum să ne
simţim? Şi ce să facem? Sigur, trebuie să facem ceea ce
Răzvan Ducan şi încă puţini ca el fac deja, dar cât contează o picătură în marele ocean al prostiei, vicleniei,
lăcomiei şi (mai ales) al cinismului omenesc? Şi mă tem
că lucrul acesta nu este întâmplător; că cei care vor să
se ajungă la această situaţie ştiu bine că societatea are
nevoie de sclavi şi de sclavie, nu de cultură (cultura
îţi deschide mintea şi nu de aceasta-i nevoie!), o sclavie cu mult mai perfidă decât cea despre care am învăţat la şcoală. Poetul simte nevoia să ia apărarea limbii
române, aşa cum puţini au făcut-o în ultimii douăzeci
şi cinci de ani; el ia peste picior englezirea limbii, şi-a
manelismului exprimării, punând în loc o limbă ziditoare de biserici, În care spusele au unghiuri teşite/ Şi
de aceea nu zgârie sau irită timpane,/ Unde propoziţiile curg melodioase,/ Cu înţelesuri de-aşezat în rame.
Şi ca un memento adus din timpul lui Émile Zola,
nou şi necesar J’accuse, poetul merge până acolo încât
are curajul să se ridice împotriva nedreptăţilor supreme
făcute sub pavăza „ocrotirii neamului“, când, în fapt,
noi suntem perdanţii, nu câştigătorii. E aspru curajul
poetului: Ne-au spus de la început că ne dau voie/ să
ne păstrăm pipetele şi degetarele,/ dar mai puţin gazul
metan, furnalele, vapoarele// Ne-au spus de la început
că putem/ să continuăm un rost sub soare,/ dar fără
păduri, fără aur şi fără sare// Ne-au spus de la început
că ne dau voie/ să avem o ţară-nfloritoare,/ cu prosperitatea dată prin strecurătoare. Nu e uitat nici exodul
a trei milioane de români (licenţiaţi sau nu) care şi-au
lăsat acasă copii cu cheile la gât, în faţa unui bloc cenuşiu, cu tencuiala căzută, dezolant nu numai la o fugitivă privire, ci chiar în interiorul lui, cu ghena comună
şi cu şobolanii mişunând prin gunoaie… Căpşunarii şi
îngrijitoarele din aziluri au plecat să trimită bani celor
rămaşi de izbelişte, copii care-ntre timp au căzut ademeniţi în plasa etnobotanicelor şi a substanţei trase pe
nas şi-atunci te întrebi la ce mai folosesc banii trimişi?
La destrămarea familiilor, poate… La ce ne foloseşte
că forţaţi (şi îndemnaţi!), Ne pleacă materia cenuşie,/
Ne pleacă „Greierele şi furnica“ din poezie./ Ne pleacă
fără întors, principalele resurse,/ Prin şcolarizări şi prin
burse? Lumea românească (dar nu numai) este surprinsă
ca-ntr-o apocalipsă modernă; ea este un recviem pentru Sodoma şi Gomora, unde Bărbaţi îşi caută iubiţi pe
Internet,/ Îşi dau rendez-vous lesbiene,/ Cineva-i pasiv
şi cineva-i activ,/ Nefirescu-i fără anateme.
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Parlamentarii, dacă-i auziţi, vorbesc între ei
adresându-se cu excelenţă (!), dar cum să-i zici excelenţă unui om care a crescut toată viaţa oi sau are o
fermă de vaci din care şi-a plătit locul în Parlament,
iar când se întoarce la locul de muncă îţi strigă: Eu sunt
decât (sic!) senator al României, deci faci ce-ţi spun eu,
deci altfel zbori din postul tău amărât, animalule!!!,
căci fiecare se adresează cu apelativele obişnuite de la
care a plecat şi cu care era învăţat… Sigur, sunt printre
„excelenţele“ trimise de noi în Parlament care ajung şi
Doctori în co doi şi ca co trei, […] Subjugaţi de cartoane
pompoase,/ Umflaţi în penele c.v.-ului parodie,/ Dau
copy paste la copy paste,/ Şi licenţa-n contumacie. S-au
înmulţit „doctorii“, după revoluţia de carton din ţară, ca
ciupercile după ploaie, încât nu mai poţi trage un vânt
natural când îţi vine, că strâmbi nasul unui doctor în
te miri ce… Le este cunoscut mirosul, căci în ascuns ei
ştiu de unde au plecat, dar brusc au şi uitat! Când nu
pun girofarul ca să se-npăuneze, căci nu suportă vulgul, Chiar şi pe stradă te loveşti de ei,/ Doctori în sus şi
doctori în jos:/ − În ce sunteţi doctor, domnule ministru?/ − În Hopa Mitică şi-n fapta pe dos!
Noi Tindem să devină moartă limba noastră vie,/ S-o
vorbim în şoaptă, doar pe înserat/ Şi o limbă nouă să
ne doarmă-n pat. Dacă se va ajunge la aşa ceva, atunci
poeţi, luaţi-vă lumea-n cap şi căutaţi-vă alt loc pe planetă, atâta timp cât se va mai găsi unul, căci nu peste
mult timp veţi fi alungaţi nu de pe teritoriul în care v-aţi
izolat, ci din propriul vostru lexic! Şi-atunci veţi înţelege (căci la început nu vi se va impune, dar mai târziu îşi vor aduce aminte – nici o grijă! – de limba latină
şi vă vor spune cu perfidie, ştiind că ei sunt câştigătorii, dura lex, sed lex! Sigur că se vor găsi destui care să
participe la uniformizarea limbii noastre şi s-o încastreze în alta, mai comercială, mai convenabilă, care să
nu aibă atâtea sensuri, căci sensurile dau subtilitate şi
cu subtilitatea unde ajungem? Subtilitatea e subversivă.
E mai subversivă decât limbajul direct, căci acela poate
fi interzis prin lege, cum spuneam, iar pentru subtilitate e nevoie de intelect, de cultură, de deschidere spre
lume! Dar nu, n-avem nevoie de aşa ceva! Avem nevoie
de animale de muncă, de statui de slănină, mari amatori de fast-food-uri şi de vin care nu a văzut struguri,
imbecilizaţi şi îndoctrinaţi de imaginea mincinoasă şi
manipulatoare a televizorului… Iar alţii, pe care nu i-am
numit, vor ajuta cu sârg la toate acestea, căci îşi vor lua
şeile cailor morţi şi-ngropaţi,/ păstrate după butoaiele
cu palincă/ şi le vor pune pe spinarea celor care vor să
le-asculte frustrările, pe care Eminescu, săracul om de
geniu, nu le-a suportat şi s-a revoltat, iar unii, astăzi,
îl bagă-n debara sub pretextul că altfel noi nu putem
intra în Europa, încât, după atâta timp, durerea şi ruşinea noastră e infinit mai mare.
Cât a suferit omul acesta pentru ca noi să spălăm
cu dero podelele istoriei în care ne-am născut, terfelind memoria vie a martirilor noştri. Sigur, acum nu
mai avem dragobetele, avem valentine’s day, nevrând să
accepte că, deşi gândac neînsemnat/ Căruia însă, iubirea de patrie îi e altar, oricum nu prea-l bagă în seamă,
căci uite ce bulgăr mare împinge, de bălegar! Şi toate pentru că Hoţul a fost legiferat ca om cinstit,/ Omul cinstit,
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ca prost naţional. Nimic nu mai e de mirare, căci poeţii înşişi, împărţiţi şi dezbinaţi de orgolii mărunte, privesc timid mai mult ca o dorinţă/ de a-şi conserva traiul convenabil…, în schimb, se concentrează nemernicia,/ Diluându-se-n acelaşi timp omenia./ Bunul simţ
a devenit o corvoadă,/ La care nimeni nu mai stă la
coadă. Suntem doctori copy paste. Halal! N-aş fi crezut
vreodată că aş putea striga împreună cu poetul: e atâta
moarte-n jurul meu,/ de cred că nu mă mai iubeşte Dumnezeu!, căci nici prin cap, cât de vag, nu-i trecea bunicii
că voi ajunge să Trăiesc într-un blog,/ unde vecinul din
scară din Cipru/ se ceartă cu vecinul de pe Nipru,/ pentru cartelele de la intrare,/ semantică pe codul de bare.
Atunci, iarăşi, nici prin gând nu-mi trecea să spun odată
cu tine că În rest e mult zgomot de fond,/ pe bila asta
fudulă,/ numită mapamond, dimpotrivă, mapamondul
îmi punea probleme adânci, care-mi urneau mintea să
înoate în ape adânci şi-n ape tulburi şi-n limpezimi de
gând, iar oamenii de pe el erau ca-n poveste, aproape
Feţi-Frumoşi, iar povestea era adevărată, nu preacurvită de cei pe care, neavând un cuvânt mai greu, mai
încăpător, i-am numit mai sus cinici.
Cum să nu strigi? Cum să nu-ţi dai seama că eşti
chiriaş într-o revoltă? Iar despre Eminescu, din nou,
cui Să ceară voie să strălucească?/ Şi permisiunea cui
să o câştige/ Când tot ce-a scris îl legitimează/ Şi n-are
nevoie de catalige? Sigur, poetul are dreptate atunci
când afirmă cu tărie că nu ştii înţepătură de ţânţar,/
Să fi rămas în istorie, dar ştiţi cum e: tot pic cu pic, ei
reuşesc să crească din nimic, iar picătura, ca la chinezi,
naşte iezi, apoi amorezi, apoi capre de grija cărora nu mai
ştiu pe unde să scoată cămaşa vecinii… Astăzi, fiii celor
cu stele pe umăr din trecut au şi ei la rândul lor stele;
numai că ale lor sunt invizibile, ca cerneala simpatică.
Sunt cei care au lins clanţele pe la uşile cui nu trebuie
şi au schimbat foaia în funcţie de cine ajunge la putere.
De ce conştiinţa (câtă le-a mai rămas pe fundul scoarţei cerebrale) nu le estompează avântul? De ce, în loc să
tacă şi să clădească ceva, lucrează numai la demolări?
Şi nu la demolări mărunte, nu, se aruncă la cele maiestuoase, cu vârfuri înalte şi cu ornamentaţii pe care nu
vor să le înţeleagă? De ce când pleacă-n străinătate pledează vinovat în numele culturii române, botezând-o o
cultură minoră (???), pe când poetul, păstrându-şi crezul, Prin satele şi oraşele româneşti/ A dus sare şi piper,/
A catalizat cunoaşterea istoriei neamului,/ iar Limbii
române i-a fost grănicer.? De ce? De ce nu-şi dau seama
(căci de bun simţ, cum spuneam, n-au nevoie, nu-l vor
nici ca o umbră), de ce?, ca patrafirul istoriei neamului
să-l îngroape în hulă şi-apoi în uitare? Puţin le pasă de
ceilalţi, numai lor şi nimănui altcuiva să le fie bine, iar
pentru asta trădează, mint, omoară, scriu verzi şi uscate
ca să se pună bine cu cine trebuie, indiferent cât de ticălos este acel cineva… Copy paste pe orice aţă/ Care te
trage în faţă,/ Copy Paste pe un omor/ S-apari la televizor/ Copy Paste pe-un rol ingrat,/ Violând sau violat.
Şi-atunci, cum poţi să şuşoteşti pe la colţuri, când
strigătul, fără să vrei, îţi iese din gât? În ce altă ţară europeană ambasadorii îşi încalcă flagrant statutul diplomatic în ţara unde-au fost trimişi, devenind arbitrii a
ceea ce se-ntâmplă cu legile ţării (nu cu un lucru neîn-
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semnat), ajungând să firitisească un popor întreg, spunând că ar fi bine să fie mulţumiţi că aici e linişte şi nu
se trage de pe acoperiş, ca la Beirut? În ce ţară li se permite aşa ceva fără să devină, cum e regula pretutindeni,
persona non grata? Tăcem, în loc să afirmăm odată cu
poetul: La mine, acasă, în casa mea, eu nu dau nimănui socoteală,/ La mine, acasă, dacă vreau, umblu în
pielea goală.// Şi aceasta pentru că e dreptul meu, ca
la mine acasă,/ Niciun fel de şoarece, sub nici un motiv,
să nu-mi joace pe /masă.
Citesc într-o revistă relatarea lui Stejărel Olaru[5] despre faptul că un cimitir al soldaţilor români din Transnistria a fost nivelat şi transformat în cimitir al soldaţilor sovietici, iar la întrebarea pusă legitim de Magda
Ursache – au protestat guvernanţii? –, răspunsul e uluitor: spre ruşinea autorităţilor noastre, nu s-au găsit bani
pentru un cimitir al celor căzuţi în războiul sovietic (!!).
Ne raliem revoltei autoarei, referitor la atitudinea poeţilor douămiişti, când aceştia spun că nu mai servesc
istorioare despre eroi, slavă şi morminte! Nu, adăugăm
noi, acum se caută cu obstinaţie cuvinte de la marginea
vocabularului, cu cât mai scabroase, cu atât mai bine,
iar artiştii plastici pun penisul pe harta ţării şi organizează expoziţii în străinătate. Şi-atunci, mă-ntreb în ce
ţară (fie ea şi una care provine din fostele ţări socialiste) un guvern permite un asemenea sacrilegiu, adoptând apoi o atitudine cu totul nedemnă, iar explicaţia
de compromis e cea mai umilitoare cu putinţă: n-am
avut fonduri destule să mutăm cimitirul şi oasele eroilor; e ca atunci când un personaj dintr-o piesă absurdă
se află pe scenă, recitându-şi monologul în faţa spectatorilor, iar de sus, un manipulator al luminilor şi al
ştăngilor, împins de nevoi, se slobozeşte în capul actorului, iar acesta, în loc să se revolte, îl scuză pe Cel de
sus că îl doare burta şi are diaree! Ce fel de conducători
îşi alege poporul acesta? E un blestem? E suficienţă? De
ce, ne întrebăm odată cu poetul, nu Sunt singurul care
am dreptul să pun şi să adun masa acasă,/ Şi numai eu,
singur, am dreptul să stau în cap de masă?
Şi luând exemplul lui, ne întrebăm iarăşi: Vom rămâne
în pielea goală/ şi ne vom certa pe medalii,/ pe amendamente, pe ordonanţe, pe carii// În schimb, constatăm cu
durere/ că la noi nici Ana nu mai are mere,/ iar copiii,
încă din clasa zero,/ uită jertfa ei pe ritm de manele cântate de Nero? Oare în manipularea istoriei, în superficialitatea şi suficienţa unei generaţii needucate, clefăind la masa unui nimic cotidian, în care modelele sunt
ascunse, trecute sub tăcere, se-ascunde viitorul? Oare
să mor în mijlocul unei generaţii care are drept exemplu o elevă ce tocmai şi-a dat examenul de bacalaureat şi
care, intervievată, spune că anul acesta au fost subiecte
uşoare, foarte uşoare: arta poetică la Tudor Arghezi şi
Lucian Blaga… – Şi tu ce ţi-ai ales? (întreabă reporterul) – Nichita Stănescu, răspunde senin eleva, cu gândul la cea mai recentă melodie cântată în Italia de maneliştii Guţă şi Salam…
J’ACCUSE!!!
5 Magda Ursache, O lege liberticidă, în Hyperion, an 34, nr. 1-23/2016, p. 167.
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Câteva cuvinte despre o lume din
care frumuseţea poeziei nu dispare

P

Poezia este o ţară aparte, iar în această ţară sunt locuri
în care muzica are o linie melodică deosebită, şi delicată, şi aspră şi tumultoasă şi calină. Un astfel de „loc“
este gazelul. Felul în care e apreciată/ percepută frumuseţea ţine şi de gust, de rafinament, dar şi de un anume
tip de cunoaştere.
Deşi, în secole, a suferit schimbări semnificative (în
timp cuvântul ajungând şi să denumească varii tipuri de
versificare de la un loc la altul, cu nuanţări de tot felul[1])
care au fost interpretate/ discutate, în timp, gazelul, în
accepţiunea lui „de bază“, să spunem general „convenită“ înseamnă şi un mod de a te apropia de frumuseţe
prin poezie, prin muzicalitatea limbii.
Una dintre formele fixe de poezie ale Orientului
care a fost practicată intens de înainte vreme de autori
dintr-un spaţiu întins (reprezentat de limbi/ culturi ca: arabă, persană, turcă, urdu, punjabi ş.a.) este
gazelul. Sunt nume mari ale poeziei
Orientului care au scris gazel. Au
fost şi autori din Occident, care, din
diverse motive, şi-au încercat pana
astfel – de la noi din ţară amintim
două nume de referinţă Mihai Eminescu şi George Coşbuc.
Specialiştii consideră că gazelul
nu are un „echivalent“ cu adevărat
1 Thomas Bauer (în The Arabic ghazal: Formal and thematic aspects of a problematic genre) scrie că putea, în perioade
şi locuri diferite, denumi diverse tipuri de
poeme, de la satiră la, în vremurile Abasizilor, un „epigramă în două versuri ori, desigur, poem de dragoste etc.
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în poezia „europeană/ occidentală“, din foarte multe
puncte de vedere. Mas’ud Farzaad, una dintre vocile
autorizate în poezia (gazelurile) lui Hafez, considera că
sonetul ar putea fi, poate, cel mai aproape.
Sunt multe „reguli“ „de bază“ pentru gazel[2], cu variaţiuni în ce priveşte numele de la o limbă la alta, şi ţin
de termeni ca: mısrā (hemistih), beyt (cuplet, distih,
alcătuit din două misrā‘), matla‘ – distih de la început,
makta – de la final, qāfya/ în turcă – kāfiye (rima) sau
radīf (turcii pronunţă „redif“) (un cuvânt independent,
ori o frază/ un sufix care se adaugă în mod repetat la fiecare rimă) opţional, dar întâlnit destul de des. Asta pentru că se consideră că ar da şi o anume muzicalitate, dar
şi o coerenţă în plus unor versuri care, altfel, poate că ar
fi mai puţin legate. Unii teoreticieni iranieni cred că, de
fapt, radīf a fost la bază una dintre
„regulile suplimentare“ (eltezāms),
creată/ permisă de teoria rimei persane, şi poate fi folosită la mai orice
poem[3].
2 Între cărţile despre structura poeziei din lumea arabă şi persană am consultat şi: Julie Meisami, Structure and Meaning in Medieval Arabic and Persian Lyric
Poetry: Orient Pearls, RoutledgeCurzon,
London, 2003. Julie Meisami este, între altele, co-editoarea unei lucrări de referinţă
în domeniu, în care se regăsesc multe informaţii utile: editori: Julie Scott Meisami,
Paul Starkey, Encyclopedia of Arabic Literature, Routlege, London and New York, 2
vols. 1998
3 În acest sens, Encyclopaedia Iranica exemplifică din cartea lui Šams-al-Dīn
Rāzī, Mo’jam, pp. 258-61.
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Gazelul „tehnic“ spun specialiştii este caracterizat/
marcat în special de menţionarea pseudonimului poetului (takalossa), de regulă în ultimul distih, pasaj numit
maqṭaʿ sau maḵlasá. Maqta este scris în ton mai personal: poetul, vorbind adesea despre sine la persoana
a treia, îşi exprimă aici gânduri, convingeri religioase/
filosofice, roagă să fie crezut, să-i fie înţelese sentimentele etc. Regula maqta nu a fost respectată ades. După
unii, a fost mai mult un „atribut“ al perioadei de început, poate pentru a conferi greutatea numelui poetului
unui poem, poate din alte motive. E un poem scurt[4],
uneori având mai mult de 12 „cuplete“. Mai putem, discuta despre tef‘ile – picior, ori „metrii“ folosiţi în gazel
şi, desigur, de un întreg „glosar“ de simboluri[5] ori de
tropi/ figuri de stil/ elemente de tehnică poetică (ca:
teşbīh – comparaţia, kināye – metonimia, tekrīr – repetiţia, hiperbola etc.
Gazelul este ca o floare rară azi, deşi a avut o trecere
aparte înainte vreme. Se mai scrie, dar mult, mult mai
puţin decât altădată.
Ţările în care altădată se scria gazel au trecut prin
schimbări politice, sociale ş.a. semnificative, care au dus
la altele şi în literatură.
Istoria a făcut ca pe teritoriul României să sălăşluiască peste secole şi etnici turci, tătari ş.a. Unul dintre
aceştia este Emin Emel, care semnează acest volum, în
unele privinţe cu caracter de unicat – din câte ştim, nici
un autor român nu a mai publicat un volum de gazel.
Emin Emel a mai publicat un volum, în limba turcă
– Divan Esintisi, care cuprinde gazeluri şi rubaiate[6].
Autoarea a fost profesor de turcă, poate printre primii sau chiar primul din Dobrogea de după perioada de
întrerupere a studiilor în această limbă în ţara noastră
(1957-1972). Între altele, a publicat şi o carte despre literatura turcă în evoluţia ei, de la începuturi până la al doilea război mondial[7], la care am colaborat, de asemenea.

Discutând cu autoarea, am ajuns la ideea publicării
acestui volum în ediţie bilingvă din mai multe motive. Primul a fost, evident, punerea faţă în faţă a versiunii „originale“, scrisă în limba turcă, apoi a versiunii române, ulterioare. Este interesant de urmărit (deşi versiunea română
aparţine tot autoarei celeia în turcă) de către cunoscătorii celor două limbi, mai ales, dar nu numai, cum se face
„trecerea“. Şi în acest caz sunt situaţii în care „traducerea“/ „trecerea“ dintr-o limbă în alta pur şi simplu nu
are cum să fie la fel, uneori nu doar din motivul negăsirii unor „echivalenţe“, cât şi al unor aspecte care ţin de
istoria/ de mentalitatea care stă în spatele unei expresii/ unui citat sau pur şi simplu de tehnica poetică ş.a.
Putem privi poeziile din volum şi ca pe o adiere venind
dinspre o altfel de grădină, una în care în loc de flori
înfloresc gândurile despre frumuseţe, despre „puterea,
nobleţea poeziei“, despre sufletul aplecat spre înţelegerea celuilalt. Putem spune că este şi un delicat omagiu adus frumuseţii gazelului. De altfel, autoarea scrie
în poemele sale că „Nu vrem să ne limităm doar la poezia zilei“, pentru că trebuie să cunoaştem şi să înţelegem
şi „farmecul şi valoarea gazelului“, care „degajă linişte,
armonie, muzică“.
Nu sunt poeme de „dragoste pasională“ în volum,
chiar dacă apare şi ideea iubirii, dar exprimată mai mult
cu delicateţe, relativ la sentimentul în sine decât ca o
patimă pentru cineva anume, care orbeşte minţile, fără a
avea, aşadar, o „ţintă“ evidentă declarată („Scriu în taină
poezii din suflet despre dragoste,/ Să mă destăinui, să mă
impun, este imposibil“ sau „Dragostea e un chin, asta o
ştim bine/ Ne face să uităm de noi, ştim bine“). Asta deşi
apare un „el“, fără a fi numit explicit, şi, scrie autoarea,
„cugetul a ales munca, iar sufletul iubirea“. Şi, pentru
a-şi destăinui sentimentele, şi pentru că nu poate „lupta
cu destinul“, scrie Emin Emel, „versul este confidentul“.
Întâlnim însă poeme închinate gazelului (care este
„baza literaturii divanî[8]“, „trandafirul distins al poeziei“), poeziei în genere, poeţilor – „sculptorii de cuvinte
şi expresii muzicale“. Sau poeme închinate unor monumente ale trecutului din Asia Mică, Efes ş.a., personaje
ale vremurilor de mult apuse, cum ar fi Mevlana[9] ori
Bayan Mümtaz, soţia celebrului Şah Jahan care i-a dăruit
acesteia, şi, astfel, tuturor îndrăgostiţilor lumii, „povestea“ cu numele Taj Mahal. Alte poeme vorbesc despre
cum să-ţi trăieşti frumos viaţa, cu onoare („onoarea este
lumina asupra sănătăţii“) în sănătate şi fizică, şi morală, şi

4 Gazelul a fost definit şi ca colecţie de „cuplete“ (poeme de
câte două versuri), în care e cel puţin o matla, o maqta; toate cupletele au acelaşi metru, aceleaşi kāfiye şi radif.
5 Am avut diverse discuţii despre asta şi în Turcia şi în alte locuri,
am consultat mai multe studii care abordează din varii perspective aceste aspect, în general şi în situaţii particulare, unul dintre
acestea, publicat în „European Journal of Turkish Studies“, în 2013,
semnat de Caroline Tee – The Sufi Mystical Idiom in Alevi Aşık Poetry:
Flexibility, Adaptation and Meaning, în care, una dintre ideile de la
care porneşte este chiar aceea a „spaţiului“ comun cu limba persană: „Much of the language of Alevi aşık poetry is familiar from the
classical Persian Sufi verse of poets such as Hafiz, Sa’di and Rumi. It Editura Ex Ponto, Constanţa, 2013, 556 p. – am semnalat-o în revista
is in this common poetic idiom that the Sufi foundations of Alevilik „Hyperion“, Botoşani, noiembrie 2013.
are perhaps most clearly evident. Yet whilst Alevi poetic language
8 Divanî. Poate avea două înţelesuri: a. culegere/ antologie poand concerns are familiar from the Sufi canon, the meanings that lie etică, structurată din punct de vedere tematic sau cronologic; b. în
behind that language are, significantly, often quite divergent from imperiul otoman sub numele generic de poezie de divan se încadra
mainstream Sufism and are particular to the Alevi context.“ Şi adau- poezia de curte, care, în perioada târzie, se caracteriza prin schemagă Caroline Tee: „The language of Persian mystical poetry articulates tism, preţiozitate, manierism. Opera poeţilor divanî relevă, în timp
a complex theology based on the Qur’anic revelation as its major şi spaţiu, şi diferenţe.
source. In the Alevi case, the language is often used more flexibly
9 Jalaluddin Rumi; turcii spun Celâleddin Rummy; rumi – terand carries different associations that, in turn, reflect the distinctive men care pentru persani, arabi, turci însemna bizantin/ grec, Cel din
characteristics of the Alevi mystical worldview“ ş.a..
Rum; Rum – Bizanţul. Supranumele poetului vine de la faptul că a
6 „Divan Esintisi“ – l-am semnalat în revista „Cronica“, Iaşi, iulie locuit în Bilad ar-rum, Ţara grecilor bizantini, cum era numită de is2011: Emin Emel, „Divan Esintisi/ Adierea vântului din evul mediu“, toricii islamului, înainte de vremea Imperiului Otoman, zona Anagazel ve dörtlükler), gazeluri (gazeluri şi rubaiate), ediţie în limba toliei Bizantine unde se afla statul Konya; ulterior, aici a fost statul
turcă, Editura Golden, Constanţa, 2007, 102 p.
selgiucid cu capitala în acest oraş. A fost supranumit Mevlana (ara7 Emin Emel, Literatura turcă de la începuturi până la al II-lea răz- bă: Mawla-na): stăpînul, maestrul, dascălul nostru sau Mawlâ-yê Rum,
boi mondial, ediţie bilingvă: română – turcă, prefaţă: Marius Chelaru, Maestrul din Anatolia bizantină.
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cu dragoste de artă, de frumos, căci „trupul are nevoie de
viaţa materială,/ Şi sufletul are nevoie de artă, fără îndoială“; ori – să nu răspunzi cu rău, căci „sufletul împăcat
mare bogăţie deţine“. Sunt poeme închinate artei, ştiinţei, culturii („tezaurul ştiinţei, artei s-a strâns din vecie/
să avem mare grijă de ea, să nu se piardă în lume“), familiei, fără de care, scrie autoarea, zilele nu au sens, membrii ei fiind „sarea vieţii“, felului în care s-a schimbat
lumea în ultimul secol, în „goana după avere“, dorului
de locurile natale („E greu să fii departe de casa părintească“; sau „cu îndepărtarea de locurile natale începe
dorul“) etc. (Emin Emel s-a născut în Dobrici/ Bazargik, azi în Bulgaria, la data de 12 octombrie 1938 – când
oraşul era reşedinţa judeţului românesc Caliacra –, şi în
1967 s-a stabilit la Constanţa).

Poate că unul dintre mesajele pe care le transmite
acest volum ar fi, pe scurt, acesta: „să preţuim bine ziua
pe care o trăim,/ să dovedim prin fapte dacă îi înţelegem valoarea“.
Dincolo de calităţile poetice, de felul în care va fi
apreciat volumul din punct de vedere poetic, va fi analizat stilistic/ prin prisma „regulilor“ ori a prozodiei, elementelor de vocabular ş.a., acest volum este cumva şi
ca o adiere a vântului venit dinspre alte vremuri, în care
poeţii căutau adesea să înţeleagă şi să transmită nobleţea gazelului.
Emin Emel, Gazeller/ Gazeluri, ediţie bilingvă turcă
– română, Cuvânt înainte şi note: Marius Chelaru, Editura Imperium, Constanţa, 2015, 180 p.

Ala SAINENCO

I

Spre Siberia,
acelaşi drum

În anul 1992, la editura „Uniunea Scriitorilor“ din Chişinău apărea jurnalul de călătorie al Marchizului de Custine, Scrisori din Rusia. Motivată mai mult prin valoarea explicativă decît prin cea artistică, ediţia oferea, cu
o întîrziere de aproape 150 de ani, cititorului de limbă
română din Basarabia perspectiva ochiului din afară
asupra unei structuri statale care a integrat inclusiv
acest spaţiu: citită pe scară largă în Franţa, Anglia, Germania, cartea a fost interzisă în Rusia, versiunea completă a acesteia fiind editată de-abia în 1996.
„Plecat în Rusia pentru a căuta acolo argumentele
împotriva guvernului reprezentativ“, autorul revine „partizan al constituţiilor“ (p. 5), iar mesajul-reţetă pentru posteritate este: „Cînd fiul tău va fi nemulţumit în
Franţa, […] spune-i: «Pleacă în Rusia». Este o călătorie utilă pentru orice străin, căci oricine va vedea bine
această ţară se va considera fericit că trăieşte oriunde
în altă parte. Întotdeauna este bine de ştiut că există o
societate unde nu este posibilă nici o bucurie, pentru că,
printr-o lege a naturii sale, omul nu poate fi fericit fără
libertate“ (p. 130).
Admirator al Rusiei pînă a ajunge propriu-zis acolo,
călător din propria plăcere, autorul descoperă că ruşii
au două fizionomii – una pentru lume şi alta în sine şi
pentru sine, iar acestea transpare din obiceiuri şi vestimentaţie, arhitectură şi ceremonial, lux şi structură socială, limbaj: „ruşii din toate clasele conspiră cu o înţelegere minunată pentru a face să triumfe la ei duplicitatea.
Ei au o dexteritate în minciună, o naturaleţe în falsitate,
al căror succes revoltă sinceritatea mea, la fel cum mă
înspăimîntă“ (p. 63). Elocvent, în acest sens, este răspunsul ţarinei Ecaterina la plîngerea guvernatorului Moscovei că nimeni nu-şi trimite copiii la şcoală: „Dragul meu
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prinţ, nu vă plîngeţi
de faptul că ruşii
n-au dorinţa de a
se instrui; dacă înfiinţez şcoli, n-o fac
pentru noi, ci pentru Europa, unde trebuie să ne menţinem rangul în faţa
opiniei, dar în ziua în care ţăranii noştri ar vrea să se
lumineze, nici dumneavoastră, nici eu n-am mai rămîne
pe locurile noastre“ (p. 61).
Raportînd starea civilizaţiei ruse la civilizaţia europeană, autorul constată: „Totul este obscur în viitorul
lumii, dar ceea ce este sigur este că se vor vedea scene
stranii care vor fi jucate în faţa naţiunilor de această naţiune predestinată“ (p. 70).
Prefaţatorul şi editorul ediţiei de la 1975 al acestei
cărţi, Pierre Nora, „arăta că ideile lui Custine, mai mult
decît discutabile atunci, devin realitate neîndoielnică,
mai cu seamă cînd e vorba de epoca lui Stalin“, aceasta,
poate, şi din motivul că atrocităţile cunoscute ale politicii ruseşti/sovietice ating în perioada stalinistă cota
maximă. Evenimentele se derulează pe axa istoriei în
negarea celor anterioare, iar, prin aceasta, şi în continuitatea lor, politicile se ajustează la noile condiţii în altă/
aceeaşi intenţie şi caracterele se detaliază, justificînd
alte fapte: „moravurile unui popor sunt produsul lent al
acţiunii reciproce a legilor asupra uzanţelor şi uzanţelor asupra legilor; ele nu se pot transforma peste noapte.
Acelea ale ruşilor, în ciuda pretenţiilor acestor barbari,
sunt şi vor rămîne mult timp crude“ (p. 67).
În 1842, cu un an înainte de publicarea cărţii, Marchizul de Custine cunoaşte două persoane „care au trăit
[…] timp de mai mulţi ani în Rusia, după ce fuseseră
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luaţi prizonieri[1]. Unul este francez, în prezent profesor de limba rusă la Paris; se numeşte dl Girard; celălalt este un italian, dl Grassini […], doi oameni complet
străini unul de altul“, care „nu s-au văzut niciodată“ şi
„nu se cunosc nici chiar după nume“ (p. 131). Mărturisirile acestora sunt despre evenimente trăite personal în
perioada prizonieratului, fiind relatate la o distanţă suficientă de timp pentru a atenua duritatea evenimentului
şi a trăirilor în drumul lor spre exilul siberian.
Din relatarea lui Girard, pe care autorul o redă rezumativ, reţinem: „Murind de foame, extenuaţi, oboseala
îi silea adesea să se oprească pe drum; imediat, numeroase şi violente lovituri de baston veneau să le ţină loc
de mîncare şi să le dea forţa necesară pentru a merge pînă
la moarte. La fiecare etapă, cîţiva dintre aceşti nefericiţi,
îmbrăcaţi sumar, prost hrăniţi, lipsiţi de orice ajutor şi
trataţi bestial, rămîneau pe zăpadă; odată căzuţi, gerul
îi lipea de pămînt şi nu se mai sculau. Pînă şi călăii erau
îngroziţi de starea lor nenorocită…“ (p. 131).
„…Noaptea, în bivuacuri, oamenii care-şi simţeau
moartea se ridicau cu groază pentru a lupta în picioare
contra agoniei; surprinşi de frig în contorsiunile morţii, rămîneau sprijiniţi de ziduri, ţepeni şi îngheţaţi. […]
Cadavrele rămîneau acolo pînă cînd erau smulse de la
locul lor pentru a fi arse: şi glezna se detaşa de picior
decît se dezlipea talpa de sol. Cînd apărea ziua, camarazii lor, ridicînd capul, se găseau sub garda unui cerc
de statui de-abia răcite… […]
În fiecare dimineaţă, înaintea plecării coloanei, ruşii
îi ardeau pe morţi, şi, aş spune, cîteodată îi ardeau şi pe
muribunzi…“ (p. 132)
Conversaţia cu Grassini este redată textual: „Ne
puneau să călătorim în cete; ne culcam în afara satelor,
unde ne era interzis să intrăm din cauza febrei pe care o
purtam cu noi. Seara ne întindeam pe pămînt, înfăşuraţi
în mantale, între două focuri mari. Dimineaţa, înainte
de a reîncepe marşul, gardienii noştri numărau morţii
şi, în loc să-i îngroape, ceea ce ar fi cerut prea mult timp
şi prea mult efort din cauza grosimii şi a durităţii zăpezii şi a gheţii, îi ardeau […] s-a întîmplat de multe ori ca
oamenii încă în viaţă să fie aruncaţi în mijlocul flăcărilor. Reveniţi la viaţă datorită durerii, aceşti nenorociţi îşi
sf îrşeau agonia în ţipete şi în chinurile rugului!“ (p. 133).
La o distanţă de peste o sută de ani, calvarul exilului
se repetă (şi de cîte ori s-a repetat!) prin românii basarabeni[2], ridicaţi din casele lor, pe motive care nici măcar
nu se înscriu în categoria celor de a fi luptat împotriva
statului rus, iar mizeria şi duritatea înstrăinării o depăşeşte pe cea descrisă de Custine: aceşti oameni trăiau
despărţirea de familie, suferinţa copiilor (împreună cu
care erau deportaţi), nedreptatea de a fi judecaţi fără
judecată şi de a fi lipsiţi de libertate.
Vom stărui asupra unor momente – ridicarea şi drumul – din viaţa unor basarabeni deportaţi, locuitori din
Nordul Moldovei[3].

Tatiana Maxian, deportată în 1949 din satul
Rădulenii-Vechi (Floreşti) în regiunea Kurgan[4]
Întîlnirea cu Tatiana Maxian s-a consumat ca o ardere
de lumînare grăbită: în 24 de minute femeia a radiografiat o viaţă de om. Interviul a curs ca o trecere lină parcă
spre alte dimensiuni ale fiinţei sale.
Aparent confuză, incoerentă, lipsită parcă de
logica discursului, femeia a punctat aspecte de viaţă,
instantanee-fotografii dezlipite de pe retina timpului.
Fiecare buclă parcă contura muchiile unei piese dintr-un
puzzle al destinului. Tatiana Maxian proiecta retrospective al existenţei din două planuri spaţiale antagonice:
Siberia şi acasă. Opuse ca sens, acestor elemente le erau
atribuite însuşiri transcendentale, două lumi parcă despărţite de nemărginire: capătul lumii şi acasă. Pe parcursul interviului, povestitoarea oscila între aceste limite,
imprimîndu-i fiecăreia valenţe negative aproape în egală
măsură: „şi aici ca şi acolo, greu…“, parcă pentru a se
îndepărta mereu de un prezent concret, căruia refuză
să-i aştearnă cuib în memorie.
Plecînd de la aceste transbordări repetate, Tatiana
Maxian îşi raporta relativitatea existenţei nu la elemente
cronologic concrete, omiţînd parcă, intenţionat, elemente
temporale (anul naşterii, al deportării, al repatrierii, vîrsta căsătoriei), ci la desemnări spaţiale relative („mai la
vale“, „mai la deal“, „sub pădure“, „lîngă calea ferată“).
În scurta sa poveste, Tatiana Maxian punea, faţă în
faţă, aspecte ce ţineau de socialul spaţiilor în care a existat. Luate în ansamblul, aspectele respective reflectă mai
degrabă punctele comune ale dimensiuni sociale pe care
le-a trăit şi ea. Iar în concluzie, după fiecare punere în
oglindă a acestora, ca o justificare în faţa lui Dumnezeu,
bătrîna rezuma prin: „Ei, aşa au fost vremurile atunci…“,
sau ca o pecetluire a vieţii: „ Eu i-am iertat, Dumnezeu
să-i ierte…“
Au venit noaptea spre dimineaţă. Ne culcasem. Cînd
ne-am trezit, miliţia era la poartă. Noi şedeam în sarai,
iar bătrînii şedeau în casă. Noi în casă nu stăteam, că
era înăduşeală. „Măi, se aude gălăgie!“ Noi am luat şi
am fugit amîndoi, eu cu omul meu.
Au luat părinţii, au luat de prin casă, au răscolit
peste tot. Noi am stat ascunşi pînă seara, dar am gîndit
că trebuie să ne răspundem, că oricum or să ne găsească.
Ne-am întors în casă: să vină să ne ia! Casa era întoarsă
pe dos. Seara a venit maşina şi ne-a luat şi pe noi să ne
ducă, dar nu am luat nimic. Nimica nu am luat, am plecat aşa cum eram îmbrăcaţi. Ne-au dus la Floreşti, la
tren. Vagonul nu era venit. Cei care au fugit, i-au prins pe
toţi. Vreo şapte au fugit dimineaţa, dar i-au cules pe toţi.
Cînd am plecat, nu m-au lăsat să iau măcar o rochie.
Pe drum, după două staţii, ne-a hrănit. Am primit
6 cartofi şi jumătate de pîine neagră, apă. Şi ne-a mai
hrănit de două ori pînă am ajuns. Am mers trei zile pînă
acolo. În vagon erau mulţi oameni, unul peste altul stăteau. Erau poliţe: care dormeau sus, care jos. Una a năs-

1 Este vorba de campania lui Napoleon din 1812.
2 Fragmentele de mai jos sunt din relatările basarabenilor deportaţi, reveniţi, în locurile natale, după moartea lui Stalin.
3 Textele redate cursiv sunt autentice, motiv pentru care am
păstrat structura sintactică şi lexicală cu explicaţii la subsol.

4 Familia: Iacob Maxian (1877 a.n.), Alexandra Maxian (1879
a.n.), Maxian Gheorghe (1930 a.n.) – fiu, Maxian Tatiana C. (1931
a.n.) – nora. Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan ca familie de „cgiaburi“.
Eliberaţi în 1955. (Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist, Elena Postică, Maria Praporşcic, Vera Stăvilă (coordonatori), Chişinău: Ed. Ştiinţa, vol. II, 2001, p. 318)
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cut în vagon şi copilul a murit. A dat copilul la nişte femei
în staţie şi au dus copilul. Toţi care mureau erau predaţi
în staţii. Erau oameni de serviciu care ne aşteptau în
staţii. Îi scoteau pe cei morţi şi mai mult nu ştim nimic.
Unul din Floreşti într-un picior a fost ridicat. Părinţii
au rămas, dar pe el l-au luat. Şi el era în locul altuia. A
încercat să fugă din tren, l-au prins şi l-au urcat înapoi.
Dar a murit pe drum. Eu cred că a fost pălit cu ceva, de
a murit. Era tînăr.
Vagoanele erau pline cu ploşniţe, ne mîncau. Doamne,
fereşte! Dar ne-am deprins cu ele. La început a fost mai
greu. La început eram speriaţi. Plîngeam, dar nu puteam
face nimic. Doctorii spuneau că sunt bondarnîi ţeh[5], ei
erau deprinşi, dar pe noi ne mîncau. Doamne, fereşte!
În vagon era înghesuială şi frig. Am mers vreo 6 zile.
Eram în rochie, am îngheţat, mi s-a jupit pielea de pe
picioare, de pe genunchi. Ne coborau din tren să rînim
omătul – nu putea merge trenul. Ruşii erau în pantaloni
vătuiţi. Aveam nişte colţuni groşi – i-am primit într-o
staţie – îi trăgeam în sus. Mi-au îngheţat picioarele şi
mi-a căzut pielea. Genunchii şi acum nu au piele pe ei.
Anastasia Şerban, deportată în 1941 din satul
Popeştii-de-Jos (Drochia) în regiunea Tomsk[6]
Senină la chip la 94 de ani, pe care îi are, de un optimism debordant, Anastasia Şerban îşi povesteşte viaţa
într-o coerenţă a evenimentului care reproduce coerenţa principiilor ei de viaţă, neatinse de Gulag, de suferinţe, de pierderi. A lucrat zi şi a lucrat noapte, ca cei
trei copiii ai ei să facă şcoli, ca nepoţii şi strănepoţii ei
să refacă ceea ce istoria şi voinţa ostilă a desfăcut pentru ea: părinţii ei fuseseră oameni cu carte şi ea a vrut
şi copiii ei să înveţe.
Sentimentul pe care îl trăieşte în raport cu cele trecute este de jale: „Jelos, tare jelos…“ repetă ea frecvent.
Realizările copiilor, cu care se mîndreşte mult, sau fericirea de a-şi fi trăit viaţa lîngă soţul iubit, sau bucuria de
a se fi rupt şi a se fi întors acasă îi oferă împăcarea cu ea
însăşi şi cu lumea. Iar lumea şi binele, după familie, au
fost lucrurile la care s-a raportat mereu: „şi coseam la
lume, şi la lume le plăcea“, „noi nu am făcut nimănui rău,
numai ne-am străduit să fie bine“, „ne-am dus de acolo
– apoi veneau cu motocicletele la noi din sat şi vecinele
au gătit masă şi i-au pus pe toţi la masă, pe toţi care au
venit să ne petreacă“ etc.
Scriind despre Anastasia Şerban, te încearcă un sentiment de claustrofobie a cuvîntului, de nepricepere în
a cuprinde în scris măcar cîteva frînturi dintre-o istorie de om (aproape un secol). Am ascultat interviul de
cîteva ori, l-am transcris şi iar l-am ascultat. Mi-l amintesc viu, cules pe o laiţă în tinda casei, apoi deasupra unui
sipet (cîndva ladă de zestre), plin cu poduri peste vămile
văzduhului, apoi printre fotografiile înrămate prinse de
5 Secţie de bondari (rus.)
6 Familia: Şerban Leon I (1898 a.n.) membru al Partidului Naţional-Liberal; „chiabur“. Deportat în 1941 în reg. Tomsk. Reabilitat
în 1991, Şerban Sofia I. – soţia, Şerban Anastasia, Şerban Andrei,
Şerban Dumitru, Şerban Ion, Şerban Iulia, Şerban Mihail, Şerban Pavel, Şerban Tatiana – copiii. Deportaţi în 1941 (vezi: Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist, Elena Postică,
Maria Praporşcic, Vera Stăvilă (coordonatori), Chişinău: Ed. Ştiinţa,
vol. II, 2001, p. 115).
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perete ca pe un iconostas de biserică… Îmi amintesc despre cît de mult îşi venera omul, copiii, părinţii… Toţi erau
unici şi de neasemuit. Trăia Anastasia Şerban cu imaginea soţului său, precum un sf înt părinte cu chipul lui
Dumnezeu în inimă. Despre împlinirea copiilor ei vorbea ca o mamă ce şi-a pus ordine desăvîrşită în viaţă şi
în moarte, îngrijindu-i. Imaginile şi cuvintele se succed,
se îmbracă mereu şi mereu în alte şi alte sensuri, tot mai
profunde… Rememorez cum am păşit, resemnată, pragul casei din Drochia, acolo unde omul a învins timpul şi
spaţiul şi chiar moartea, în virtutea unei vieţuiri de sf înt.
Dormeam noaptea. A venit miliţia. Au venit, îmi pare,
trei miliţioneri, unul stătea lîngă patul tatei şi zice: „Vî
arestovanî!“[7] Şi nu se ducea de lingă dînsul. Da ceilalţi
căutau, adică poate bani aveam ori… Ei aşa bocăneau
în pereţi şi au cerut documentele – nu ştiu ce documente
lor le trebuiau – hîrtii, dintre cele glavnîie[8], şi au luat şi
au citit totul delaolaltă. Ei nu au găsit nimic rău, noi nu
am făcut nimănui rău, numai ne-am străduit să fie bine.
Nu ne-au spus de ce ne-au ridicat. Tatăl meu era primar. Poate la mulţi le-a convenit primarul, da la mulţi
poate nu le-a convenit… Bine, tatăl meu era primar…
dar de ce pe alţii, care nu erau primar, erau oameni obişnuiţi, de ce tot i-au ridicat? De ce? Se întreabă… De ce
i-au ridicat pe aceia?
Ne-au dus pe toţi. Era un frăţior de doi ani, pe trei
mergea. Pe toţi ne-au dus. Nici nu ne-au dat voie să luăm
nimic. Nu ţin minte cîte chile au spus numai să luăm de
acasă. Haine să luăm. Nu ne-au dat voie nimic. Tatăl
meu numai făcuse o catarcă[9] – nu căruţă, da catarcă
– o catarcă mare de saci făcuse la Nicoreşti. Făină albă,
ţuhali[10], numai ce făcuse. Şi-o puse în sarai şi după asta
au venit şi ne-au ridicat. Nu ne-ai dat voie să luăm mîncare, da haine au zis: „Ce va fi în plus, noi o să cîntărim
şi o să dăm jos.“
Ne-au dus: mama, Mitea, eu, Iulia, Tanea, Vanea,
Mişa, Tolea – opt[11]. Un frate s-a întors înapoi, da pe
tata îl luase încolo şi am rămas opt. Şi-am rămas noi
vai de capul nostru.
Eu sunt din ’22, da ne-au ridicat în ’41. Fraţii, cei mal
mare era din ’18, altul din ’31, altul din ’34, altul din ’38.
Un frăţior mai mic cam la trei ani avea.
Vagoanele pline cu nărod. Ne-au dus, ne-au dus şi era
şi tata nostru cu noi. Numai am trecut Nistru, pe bărbaţi
i-au luat deoparte şi i-au dat în alt vagon. Că ziceau:
„Ei se vor duce înainte şi vor găsi loc acolo.“ Au spus minciuni. Pe dînşii i-au dus cu totul în alt loc.
Pe aceia, pe părinţi, tare i-au năcăzuit[12], le-au dat
seliotcă[13] de mîncare, da apă nu le da. Şi mulţi mureau.
Şi pe mulţi tare îi năcăzuia. Şi unul din satul meu [din
satul de baştină – A.S.] a venit în satul meu [satul unde
7 Sînteţi arestaţi! (trad. rus.)
8 Importante (rus.)
9 Reg.
10 Sac mare pentru căratul şi păstrarea făinii, a cerealelor etc.
(reg.)
11 Cartea memoriei fixează numele a opt copii deporrtaţi împreună cu părinţii lor. Din relatările Anstasiei (sau Taisiei, cum îşi
spune, de fapt, doamna Anastasia Gheorghiţă) aflăm însă că unul
dintre fraţi a fugit de la gară şi a revenit în sat.
12 Pedepsit (rus.)
13 Peşte sărat (rus.)
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erau deportaţi – A.S.] şi a zis aşa: „Am ieşit pe brînci de
acolo şi de-amu la mine nu se uitau, că eu eram slab,
şi eram de nimic. Şi aşa am mers pe brînci pînă la alt
sat. Şi îmi dădeau toţi cîte o bucăţică [de pîine – A.S.]
şi am ajuns. Ei de acum ca să-mi găsesc familia trebuia.
Era greu. Am întîlnit eu un nacialnic[14] şi mă întreabă:
– Da unde te duci mata?
– Mă duc să-mi caut familia. Nu ştiu cum să o găsesc.
Da el zice:
– Eu ţi-oi găsi-o, dacă mi-i împlini mie o socoteală.
– Ţi-oi împlini-o.
– O fost război şi pe fata mea au ucis-o şi au îngropat-o
sub un deal. Şi este semn unde-i îngropată. Dacă mi-i
dezgropa-o şi-i dezbrăca-o, şi mi-i îmbrăca-o, şi eu i-oi
face sicriu, şi oi duce-o în satul meu, eu îţi găsesc familia.
– Îţi fac.“
O făcut. O dezgropat-o, o dezbrăcat-o, o îmbrăcat-o,
o pus-o în sicriu, o dus-o în sat la el. I-a găsit familia. I-a
găsit-o în satul nostru. Şi spunea acela că tare i-o chinuit pe părinţi. O zis că în toată seara mureau, în toată
noaptea… şi în toată dimineaţa îi încărca în catargă�,
nu în căruţă, dar în catargă … erau mulţi… şi au săpat
la deal cu tractorul o iamă[15] tare mare şi-i răsturna
acolo. Da mulţi erau şi nu morţi, încă vii erau, şi tot
acolo îi răsturna şi… „Al dumneavoastră tot era acolo
părinte…“ [a spus – A. S.].
Despre tata nu ne-a spus nimeni de ce l-au luat.
Am mers încolo două săptămîni. La tot sătişorul trenul se oprea. Ei, mătincă, sunau undeva că iaca vine aşa
nărod şi să gătească cantina aşa mîncare. Ne găteau mai
mult crupe, crupe cu apă, crupnic[16], şi aduceau cîte o
căldare, aşa. Ne împărţeau cîte o străchinuţă, dar nu
ne-au dat voie nici posudă[17] să luăm, nimic, de acasă.
Cînd îmi aduc aminte că ne-au luat fără de nimic, încep
a plînge… cînd îmi aduc aminte că o rămas tot absolut,
şi în casă, şi afară, tot ce trebuie şi ne-au luat din somn,
şi nu ne-au dat voie să luăm nimic de acasă.
Alexandru şi Agafia Fedco[18] deportaţi în 1941 din
satul Rădulenii-Vechi (Floreşti) în regiunea Tomsk,
raionul Kargasok, satul Bolishaya Griva
Casele din partea veche a satului Răduleni, prin aşezarea lor şi înscriere în peisaj, exemplifică parcă o teză
din Blaga, după care românul nu modifică peisajul în
care se aşează, ci încearcă să se înscrie în el. Poate de
aici, sentimentul că fiecare casă este în centru, în centrul
satului, în centrul lumii, într-un centru vital spre care se
întorc oamenii din locuri îndepărtate, pe drumuri lungi,
pe drumuri de o viaţă. Şi casa Agafiei Fedco, şi casa lui
Alexandru Fedco sunt aşezate în astfel de centre, chiar
dacă drumul spre ele este întortocheat, iar cărăruşa şerpuită. Casa părintească, cea veche, dar mare, nu mai
este. A rămas beciul, un beci imens, dovadă a unei cîrciume pe care o ţineau părinţii lor, şi saraiul, mare cît o
casă. Iar în curte, pe un par, înalt ca o axă a lumii, şi-a
făcut cuibul un cocor, tot atît de al casei, ca şi oamenii
14
15
16
17
18

Şef (rus.)
Targă (rus.)
Groapă (rus.)
Denumire rusească a mîncării din crupe.
Veselă (rus.)
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care au lipsit de aici peste 15 ani, pribegind prin locuri
străine, este atît de al casei, încît coboară din cuibul său
şi stă pe pragul omului.
Ridicaţi, duşi, deportaţi, cei cinci copii[19] (Agafia, Alexandru, Evdochia, Alexandra, Axenia) şi mama lor nu
au pregetat să se întoarcă la casa lor, chiar dacă în Siberia îşi făcuseră altă casă şi aveau pămînt – acolo nu era
„acasă“; chiar dacă li s-a spus că mai bine ar fi să meargă
în alt loc; chiar dacă au trebuit să aştepte, să rabde şi să-şi
aştepte casa. Cu rădăcinile înfipte adînc în acest pămînt,
şi-au zidit vieţile pe acelaşi loc, şi-au crescut copiii, s-au
împotrivit sau şi-au urmat destinul.
Agafia Fedco s-a mutat în casa socrilor, a soţului, aşa
cum e obiceiul prin acele părţi. A crescut trei copii, trei
fete. Una dintre ele poartă însemnele vieţii ei de acolo:
este invalidă, medicii i-au spus că „îi este bolnavă măduva,
că îi este uscată de la frigul pe care l-a suportat ea în Siberia“. Îndîrjită atunci, după cum o arată chipul de acum,
a rezistat şi s-a întors. Aici a aşteptat şi mai aşteaptă
ceea ce i se cuvinte pe drept, refuză ceea ce crede că o
umileşte. Preferă să-şi mănînce cu fata bolnavă bucata
uscată de pîine decît să meargă la cantina pentru bătrîni.
Poate că de prea multe a fost lipsită, poate că anii trăiţi
departe şi în greu şi poate că miracolul că au supravieţuit au învăţat-o că există ceva deasupra oamenilor care
pot face bine, pot face rău… Ea îşi depăna povestea la
cuptorul din curte, aruncînd din cînd în cînd vreascuri
subţiri în gura întredeschisă şi fiecare gest spunea că un
lucru mai important decît să întreţii un foc în cuptorul
din curte nu poate fi, că este mai important decît ceea
ce a fost pînă atunci. Ea cîntă, cîntă frecvent, aşa spun
vecinii. Şi cîntecele ei despre Siberia sunt, despre o lume
a oamenilor ajunşi acolo din altă voinţă decît voinţa lor.
Al. Fedco: În ’41 (pe ce dată am uitat, în iunie), bate
la fereastră: „Moş Arioane, deschide uşa, că venim de la
primărie!“ Da eu dormeam pe cuptor, în gura cuptorului. Tata o deschis uşa şi cînd… (au spus de la primărie)
intră doi soldaţi cu baionetele şi unul o intrat cu documente. Oamenii care au venit să ne ridice au intrat în
casă. Soldaţii au venit de la Floreşti, cu baionetele, cu
puştile şi au stat la uşă, da unu afară.
Şi spune acesta (cel cu documentele): „Moşule, eşti
arestat!“ Tatăl meu era fără picior, invalid din ’14, şi
tata o aprins lampa, cum era atunci. La tatăl meu s-a
schimbat glasul. (Păi, cum să fii arestat şi de ce? De ce şi
pentru ce?) „Scoală şi nevasta!“ Şi mama s-a speriat…
19 Cartea memoriei conţine informaţia despre familia Fedco la
două rubrici aparte, nefixînd relaţia de rudenie între mama, tata şi
doi copii, pe de o parte şi alţi trei copii pe de altă parte:
Fedco Ilarion I. (1894 a.n.) – tata, Fedco Ana I. (?) – mama, Fedco
Eudochia (1927 a.n), Fedco Alexandra (1932 a.n.) – fiicele. Încadraţi
la „chiaburi“. Deportaţi în 1941 în reg. Tomsk. Ilarion a decedat în
centrul de deportare.. (vezi: Cartea memoriei. Catalog al victimelor
totalitarismului comunist, Elena Postică, Maria Praporşcic, Vera Stăvilă (coordonatori), Chişinău: Ed. Ştiinţa, vol. II, 2001, p. 317);
Fedco Agafia P. (1934 a.n.), Fedco Alexandru P. (1929 a.n.), Fedco Axenia P. (1936 a.n.). Deportaţi în reg. Tomsk în 1952.. (vezi: Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist, Elena
Postică, Maria Praporşcic, Vera Stăvilă (coordonatori), Chişinău: Ed.
Ştiinţa, vol. II, 2001, p. 318),
iar tatăl este trecut cu prenumele Ilarion, pe cînd actele româneşti fixeaxă prenumele Arion şi numele Fedcu, şi nu Fedco.
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cînd se îmbrăca, cînd se dezbrăca, cînd se îmbrăca şi se
dezbrăca…
Ag. Fedco: Noaptea, noaptea, noaptea… noaptea,
toţi dormeam. Bate la uşă, cine bate? Cine să bată? Şi
de-amu cînd tata o dat drumul la cine era acolo, au venit
trei oameni. Noi, copii, am început a plînge (ne-o sculat
tata din somn): „Unde să ne ducem noaptea?“
Da ei au spus:
- Pe două săptămîni (vă duceţi), mata peste două săptămîni o să vii acasă, şi nu luaţi aşa mult!
Că am vrut să luăm pentru copii, de schimbat, una,
alta, că luam… da dacă o zis că două săptămîni şi sunteţi acasă. Şi mama o zis că o să ne întoarcem (ca să nu
ne sperie), că o să ne ducă cu căruţa, cu căruţa. Iar noi
de-amu am mai stat din plîns.
Al. Fedco: Şi am mers mult, pînă la Omsk, Novosibirsk, Tomsk.
Ag. Fedco: Am mers mult, da mîncam aşa, ca să nu
murim de foame. Ne dădeau o dată mîncare, ne dădea
borş, macaroane, cartofi. Noi toţi laolaltă am fost: şi
bărbaţi, şi femei… Eram multe [familii într-un vagon –
A.S.] – 5-6. În vagoane simple, nu cu scaune, simple…
şi era jumătate o nară[20] şi jumătate aici, şi la mijloc o
masă unde mîncam. Veceu era în tren. Nu s-a întîmplat
nimic rău cu nimeni… nu s-a întîmplat. S-a întîmplat cu
nenea Arseni: femeia lui era gravidă şi o stat în Novosibirsk trenul, şi pe ea au dus-o la maternitate, şi apoi au
adus-o în Kargasok cu tot cu copil.
[La Novosibirk – A.S.] rămîneau numai aceia pe care
i-au judecat, ăştia cu politica, care 10, care 15, care 20
de ani le-au dat. La noi cu politica o fost Ifim Cojocarul
– ea (soţia) este, ea-i dincoace de Răut – pe dînsul l-o
dat în lagăr în Novosibirsk, raion Taiga, şi acolo era…
20 Un fel de laiţă (rus.)

cum îi zice… lagărul cela că nu ştia nimeni… şi ei acolo
atîta pădure o scos, că atîtea mii de hectare…
Al. Fedco: Şi au venit şi ne-au luat cu tractorul gruzovoi[21] şi ne-au dus la Novosibirsk şi ne-au pus pe parahod[22] şi cu parahodul, pe Obi, de la Novosibirsk ne-au
dus în Tomsk, de la Tomsk, pe Obi, în Kargasok, în raionul Kargasok. Pe oameni îi lăsau acolo, aici. Am şezut
vreo două zile la voczal[23], apoi ne-au pus în cater[24],
barjă[25] şi ne-au dus pe un rîu, Vociugan, în satul Bolchaya Griva şi am şezut acolo. Eram mulţi acolo şi ne
numeau pe nume şi coborau, coborau în sat.
Ag. Fedco: Obiul avea o cotitură mare şi era Kargasok
pe Obi, dar partea cealaltă venea Vasiugan şi noi am fost
sus pe Vasiugan, aşa spuneau ruşii că noi suntem sus de
Vasiugan şi satul Bolchaya Griva. Eram noi şi Padcilinskii, două familii, Cearnă şi Succevici erau din Alexeevca, tot de pe aicea. Din Alexeevca erau trei familii.
Al. Fedco: Ne-au dus în club, cei care eram acolo. Şi
acolo am stat vreo două săptămîni, în colţul cela, în colţul celălalt. Toţi la un loc eram.
De la călătoria lui de Custine în Rusia pînă la deportările din ’41-’49 au trecut peste o sută de ani, dar drumurile Siberiei rămîneau aceleaşi, ca şi atitudinile faţă
de oameni. Progresul tehnic din a doua jumătate a secolului XX a schimbat vitezele – atitudinile şi caracterele,
ne întrebăm, s-au schimbat şi ele?

21
22
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24
25

Autocamion-platformă (rus.)
Vaporul (rus.)
Gara (rus.)
Şalupă (rus.)
Şlep (rus.)
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Ibrăileanu, 80 de ani de posteritate

S

S-au împlinit în această primăvară opt decenii de la
moartea lui Ibrăileanu şi 145 de ani de la naşterea sa.
O aniversare şi o comemorare care ne oferă prilejul de
a arunca fie şi o repede ochire asupra posterităţii lui şi,
de ce nu, de a ne întreba cum rezistă opera sa de critic, de romancier, de ideolog şi sociolog, de mentor şi
moralist din spiţa marilor moralişti francezi la proba
timpului, cea mai severă dintre toate probele. Este el
oare doar un clasic, adică un autor de manual, eventual alternativ, şi un subiect de examen la Literatură
română, unul printre altele? Îl consideră unii oarecum învechit? Nu vechi, căci vechi este şi Homer. Un
învăţat – dar cam constipat – eseist considera, într-un
articol publicat cu câţiva ani în urmă, că Ibrăileanu ar
fi fost şi este un provincial, fiindcă a trăit şi a scris la
Iaşi, unde a fondat şi a condus timp de 27 de ani, asta
nu se poate nega, cea mai importantă revistă din cultura românească alături de „Convorbiri literare“ care,
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şi aceasta, a apărut, timp de aproape două decenii,
provinciala de ea, tot la Iaşi… Nimeni ca Mitică bucureştean nu pronunţă cu o mai ridicolă superioritate
şi chiar cu insolent dispreţ cuvintele provincie şi provincial, conferindu-le conotaţii dintre cele mai minimalizatoare. Fie el, Mitică, şi trecut prin bibliotecă.
Numai că ceea ce nu înţelege sau nu acceptă cetăţeanul din mahalaua culturală a „micului Paris“, un clişeu
penibil, e că există provincii şi… provincii. O dovedesc marile culturi. Germană sau rusă, italiană sau
spaniolă, engleză sau americană. Nu şi cea franceză.
Cea mai proaspătă mărturie în acest sens o găsesc în
jurnalul lui Mircea Cărtărescu: „Frumoasele străine“.
I-a răspuns atunci provincialului din capitală, într-un
stil degajat şi elegant, un distins critic şi istoric literar dintr-o altă capitală, mai discretă şi mai autentică,
care, cu argumente irefutabile, releva tocmai ceea ce
s-ar putea numi europenismul lui Ibrăileanu şi fap-
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tul că el este contemporan „nu în timp, ci în spirit“
cu criticii şi eseiştii care l-au urmat până azi. Ceea ce
frapează este tocmai actualitatea multor idei ale sale,
ca să nu mai vorbim de originalitatea şi modernitatea autorului romanului „Adela“, cel dintâi roman psihologic, „primul cu adevărat roman de analiză“ din
literatura noastră (G.Călinescu). Cât priveşte rolul
mentorului şi al criticului de la „Viaţa Românească“,
el e comparabil, în opinia lui Mihai Ralea, doar cu cel
al lui Titu Maiorescu. (Din păcate, Ralea însuşi este
astăzi ocultat, nedreptate pe care o denunţă indignat
până şi inclementul, negativistul Adrian Marino în
„Viaţa unui om singur“).
Adeseori am încercat să-mi imaginez cum era acea
zi de la începutul veacului trecut, când Ibrăileanu
s-a dus pe strada Sărăriei acasă la Constantin Stere,
punându-i în faţă omului cu aură de legendă o urgenţă:
editarea unei reviste. Un moment inaugural la care nu
poţi să nu te gândeşti cu recunoştinţă şi uimire. Atât
de simplu se nasc marile proiecte, marile construcţii?!
Aşa pare. Numai că pentru a fi iniţiate şi apoi duse până
la capăt, într-o ţară cu vocaţia ratării şi a „încremenirii în proiect“, trebuie să se producă o întâlnire fastă
ca aceea, o comuniune de spirit. Şi nu oriunde. E limpede că „Viaţa Românească“ nu putea să apară decât la
Iaşi, poate şi pentru că numai aici se aflau…provincialii Ibrăileanu şi Stere. Marele critic a condus-o timp de
aproape trei decenii, existenţa sa confundându-se cu
aceea a „Vieţii Româneşti“, mai mult, scrie Călinescu:
„a întocmit doctrina critică a revistei, dezvoltând-o
până la proporţiile unui sistem de estetică“.
Autoritatea sa era totală. În şedinţele de redacţie,
nimeni, cu excepţia lui Sadoveanu, nu îndrăznea să-l
întrerupă, necum să-l contrazică. În fine, „maestru
suprem a trei generaţii de scriitori“, pentru a-l cita tot
pe Ralea, a scrie pentru a fi citit de Ibrăileanu era examenul cel mai greu, dar şi cel mai dorit, pentru că înainte de a fi Criticul, cu majusculă, „Curtea de casaţie“,
cum îl numise Jean Bart, el îşi păstra întreagă ingenuitatea cititorului „neconvertit“.
Definitoriu este cum l-au receptat şi îl receptează
pe Ibrăileanu marii critici români de ieri şi de azi.
Întors în anii ’20 de la Şcoala Română din Roma, pe
G.Călinescu nu-l interesa, după propria-i mărturisire,
decât părerile a doi critici: G.Ibrăileanu şi E.Lovinescu.
Este binecunoscut portretul pe care i-l face în „Istoria literaturii române de la origini până în prezent“.
Mult înaintea acestuia însă, într-un articol din „Sinteza“ (1927), Călinescu vedea în criticul de la „Viaţa
Românească“ un personaj mitologic:
„Cu d-l Ibrăileanu intrăm în domeniul mitologiei, al
lui Neptun vegetând printre alge în fundul Mării Egee,
al lui Barbarossa care doarme secular într-o peşteră, al
Bătrânului din Munte, văzut de Marco Polo, al duhurilor invizibile şi totuşi prezente, al numelor sonore
înfricoşătoare. Fiind nevăzut, nu-l putem lăuda pentru însuşiri pe care nu i le cunoaştem. Dar îi acuzăm
autoritatea ocultă şi reală care vine în ecouri largi din
Uralii îndepărtaţi ai <<Vieţii Româneşti>>, de la o divinitate pentru noi de domeniul mitologiei“.
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După mai bine de 80 de ani, Nicolae Manolescu,
comparând „Spiritul critic în cultura românească“ cu
alte lucrări similare releva prospeţimea clasicului eseu
al lui Ibrăileanu: “…Atât Istoria civilizaţiei a lui Lovinescu, cât şi studiile lui Zeletin, Motru şi ale celorlalţi
par, pe lângă Spiritul critic, lovite de somnolenţă ideatică şi stilistică“. Şi tot în „Istoria critică…“, din care
tocmai am citat, Manolescu scrie: “…chiar dacă inegal, Ibrăileanu nu e niciodată plictisitor“, iar în ceea
ce priveşte prozatorul constată că romanul Adela „nu
a îmbătrânit stilistic aproape deloc“. Tematic, mi-aş
permite să adaug, cu atât mai puţin.
De-a lungul a trei sferturi de veac, s-a scris mult
despre Ibrăileanu: de la deja pomenitul Mihai Ralea la
Al.Piru şi Mihai Drăgan, de la Paul Zarifopol la Alexandru Paleologu (nu demult comentam aici eseul intitulat „Un artist“, în care Paleologu demonstrează în
maniera-i binecunoscută, contrazicându-l chiar şi pe
Ibrăileanu, că acesta este un adevărat artist, în pofida
a ceea ce s-a tot vehiculat privind aşa zisa inexpresivitate a stilului său), de la E.Lovinescu şi G.Călinescu la
Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Ion Vartic, Marian
Papahagi, Nicolae Balotă, Mihai Dinu Gheorghiu sau
Antonio Patraş. Şi nu-mi propun să fac o listă exhaustivă. O observaţie generală se impune: fiecare exeget ori
biograf a intuit în felul lui că, dincolo de tonul polemic
din „Campanii“, de imputările ce i s-au adus, între care
„lipsa de stil“, pe care de altfel criticul şi-a asumat-o
deschis, repudiind pare-se programatic scrisul „frumos“, preocupat fiind de idee; dincolo de „criza“ cvadragenarului Emil Codrescu, pe care neidentificându-l
abuziv cu autorul romanului „Adela“, nici nu-l putem
disocia complet de el, apele sunt mult mai adânci. Biografia lui Ibrăileanu, atât de enigmatică, a lăsat poate
unora impresia unei căi mai facile de acces către esenţa
personalităţii sale complexe, citindu-i opera cu un ochi
mereu aţintit la ea. Impresie falsă. Nu numai că nu e o
facilitate, dar este chiar o dificultate în plus.
Privesc o ultimă fotografie a lui Ibrăileanu. „În pragul apusului“, cum sună legenda acesteia, are o figură
de învingător. Un învingător epuizat şi, aşa cum l-am
numit altădată, smerit. Pentru un necunoscător al vieţii şi operei acestui venit parcă de pe o altă planetă e
aproape imposibil să înţeleagă fascinaţia şi autoritatea ce le-a exercitat decenii de-a rândul asupra atâtor
spirite. Fotografia surprinde momentul când, cu vorbele lui Emil Codrescu, „începea trecutul“, când solitudinea noctambulului atingea perfecţiunea. În ultimele clipe, timpul nemaiavând răbdare ca marele Cititor să se aştearnă la o nouă lectură a romanului „Război şi pace“, după un ceremonial descris magistral de
Valeriu Cristea, pentru a se furişa iarăşi, umil şi fericit, în palatul unde are loc primul bal al Nataşei Rostova – cel mai strălucitor bal din literatura universală
–, a cerut să i se pună la patefon Pastorala, care să-i
însoţească marea trecere, opunând astfel Spiritul, Frumosul efemerităţii şi mizeriei biologice. Se întâmpla
într-o primăvară de acum 80 de ani…
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Mircea Eliade – Personajul
hyperionic printre pământeni

M

Mircea Eliade (Bucureşti 1907 – 1986 Chicago) publicase
deja „Isabel şi apele diavolulului“, „Maitreyi“ (roman ce-i
aducea celebritatea la doar 26 de ani), „Domnişoara Christina“. În 1938 este arestat şi întemniţat la Siguranţa Generală. Va fi transferat la lagărul din Miercurea Ciuc pentru
că refuzase să semneze declaraţia de desolidarizare de legionarism. Este pus în libertate după şase luni, în noiembrie.
Între aprilie şi septembrie 1940 se află la Londra, ca ataşat
cultural. Din februarie 1941 până în 1944 este consilier cultural la Lisabona. În 1944, noiembrie, moare soţia sa, Nina
Mareş. În 1945 se stabileşte la Paris. Din 1949 începe romanul „Noaptea de sânziene“, pe care-l va duce la bun sfârşit
în 1954. În 1955 se tipăreşte la Paris versiunea franceză a
cărţii, sub titlul de „Foret interdite“. Din 1957, Eliade se stabileşte la Chicago ca profesor de istoria religiilor.
Apare, tot la Paris, în 1971,
în limba română „Noaptea de sânziene“ (Editura
Ioan Cuşa). Aceste menţiuni bibliografice înlesnesc înţelegerea climatului de fundal, explică
buna cunoaştere de către
autor a ambianţei şi evenimentelor, inclusiv politice din ţară, de la Londra
şi Lisabona, în care protagonistul din pomenitul
roman este actor şi narator. Un alter ego al lui Eliade, obsedat de negativitatea Istoriei şi a Timpului,
şi parcă tocmai de aceea,
prins în haoticul lor torent
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cu precădere în anii 1936-1948. Din menghina cărora Mircea Eliade va scăpa totuşi; livrat de Istorie în exil, nu se va
mai întoarce niciodată, preferând reîntoarcerii, obsesia
României. „Obsesia lui era cronică“, scrie Virgil Ierunca:
„O avea de totdeauna. De aici şi calitatea ei calmă, potolită,
senin-împăcată. Imunizat în contra ispitei exceselor, Mircea
Eliade deschidea obsesia spre ceea ce o transcede: înţelegere,
cumpătare, măsură, înţelepciune împărtăşită“. „Noaptea de
sânziene“ este una dintre cele mai convingătoare probe de
exorcism în privinţa acelei obsesii, cu mijloacele prozatorului, reunind imaginarul cu experienţa personală, contextualizând naraţiunea realistă în cheie mitologică.
Ştefan Viziru, protagonistul romanului ca şi tânărul
Eliade, este arestat şi internat în lagărul de la Miercurea
Ciuc, pe motivul că a găzduit o căpetenie legionară.
Condiţionându-i-se eliberarea cu semnarea unui
angajament de repudiere
a mişcării legionare, Ştefan va replica: „Nu mă pot
desolidariza de ea dacă
n-am fost niciodată legionar (…) De ce să mint
spunând că nu mai sunt
ceva ce n-am fost niciodată?! Ceva care, de altfel,
nu puteam fi, pentru că se
opunea concepţiilor mele
fundamentale, atât etice
cât şi politice?!“. Încearcă
să se abstragă din climatul purgatorial al detenţiei, cade bolnav de febră,
şi spre deosebire de cama-
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razii săi binevoitori, repudiază anumite obsesii tip „moment
istoric“, „misiune istorică“ ş.a.m.d. După executarea Căpitanului Legiunii, Ştefan este eliberat. Se va afla la Londra
în timpul declanşării atacurilor aeriene germane, unde va
da de tragicomicul, aventurosul cuplu Antim – Vădastra, sosiţi aici spre a valorifica un Rubens. Află de trecerea
României de partea Axei. Londra e bombardată. Vădastra
dispare, după încercarea de a-l elimina fizic pe Antim. În
ţară începe Rebeliunea Gărzii de Fier împotriva mareşalului Antonescu. Ştefan, în ciuda statutului de diplomat, este
arestat de poliţia britanică, în replică la tratamentul dur al
poliţiei legionare faţă de străinii din România. 30 noiembrie
1940: cutremurul de la Bucureşti. Soţia şi copilul protagonistului scapă, Ioana fiind prevenită de Irina (soţia părăsită
a lui Vădastra) ce avea darul predicţiei. Capitala este bombardată de aviaţia Aliaţilor în ziua de Paşte 1944. Familia
lui Ştefan moare totuşi sub ruinele locuinţei. Lovitura de
stat a Regelui Mihai. Personajul Bibicescu inaugurează seria
demissilor morale: actor cabotin, mimând teza exorcistă a
Destinului prin Spectacol, labil şi oportunist, se înscrie în
P.C..R. Cătălina, amanta acestuia, este violată de un soldat
rus. Dată afară din casă sub un pretext oarecare de Bibicescu (laşitate odioasă!), Cătălina moare la Colţea în urma
unui accident, lovită fiind de un camion sovietic. Germania
capitulează. O foamete apocaliptică bântuie Moldova. Ştefan se află la faţa locului, călătorind împreună cu Bursuc,
un preot vândut autorităţilor comuniste şi reprezentant al
Crucii Roşii. Ştefan, sub motivul unei misiuni economice
la Praga, ajunge la Paris, cu gândul de a-şi găsi mângâierea
vieţii, pe Ileana. Acestea ar fi principalele răbufniri ale Timpului ce se opun ieşirii din Timp a lui Ştefan Viziru, „programat“ pe o strategie a evaziunii în eres, fascinat de emisarii unei lumi misterioase, invizibile, magice.
Permanent invocat de Mircea Eliade în eseuri dar şi în
proza fantastică este Eminescu, ca personalitate tutelară a
mitologiei patriei spirituale, sinonime cu specificul naţional. I se poate atribui naratorului Eliade o veritabilă obsesie eminesciană învederată în replicile sale narative care
vizează marile poeme şi avataruri epice din „Cezara“, „Luceafărul“, „Cugetările sărmanului Dionis“, „Strigoii“ ş.a. Romanul „Domnişoara Christina“, recitit în viziunea eminesciană din „Luceafărul“ învederează iubirea dintre două fiinţe
substanţial diferite, aşa cum este diferit lumescul de nelumesc. Izvorul imaginar al celor două creaţii este comun:
eresul popular, chiar dacă Domnişoara Christina întrupează o variantă de semn contrar a „Luceafărului“. La Eliade fiinţa înzestrată cu „al nemuririi nimb“ dar care aspiră
pe „viaţă şi pe moarte“ la iubirea unui pământean şi deci la
condiţia terestră a muritorilor de rând, este femeia. Iar cel
ce nu izbuteşte să-și nege condiţia, evitând „ora de iubire“
nepământeană, este pictorul Egor, pandantul Cătălinei şi
rudă cu Cătălin din poemul eminescian. Ca şi în capodopera lirică a poetului, comunicarea celor douî personaje are
loc prin grila visului având virtuţi iniţiatice la ambii autori.
Metamorfoza Domnişoarei Christina în strigoi, avatar al
„zburătorului“ nocturn, reprezintă însăşi ispita de a căpăta
o soartă omenească, deşi imposibilă prin incompatibilitate. Hyperion este gata să-şi nege condiţia siderală pentru a descinde şi realiza alături de o pământeancă absolutul
prin actul iubirii. Dorul de omenitate, ca să folosim un termen familiar teologilor, o face pe Domnişoara Christina să
se întoarcă spre a-şi redobândi condiţia şi relua viaţa care
i-au fost curmate brusc prin crimă.
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O ipoteză critică asupra identităţii lui Ştefan Viziru, personajul de referinţă din „Noaptea de sânziene“, retipărit în
condiţii grafice de excepţie (Editura Univers Enciclopedic,
1990, 570 p.), ar putea fi cea a „Luceafărului“ eminescian
coborât în istoria României şi a Europei anilor 1936-1948. Să
presupunem că dezlegarea cerută Instanţei cereşti supreme
de Hyperion se produce. Odată ajuns pe pământ, el ia chipul unui tânăr bărbat pe nume Ştefan Viziru, doctor în economie la Paris, consilier ministerial la Bucureşti. Este căsătorit cu Ioana, va avea un copil, călătoreşte în străinătate în
felurite misiuni, va merge pe front ca voluntar, va avea prieteni de suflet sau cunoscuţi din lumea mondenă, de cafenea, va fi arestat, închis, bănuit de simpatii legionare sau
spionaj. Va avea parte de nenorociri în familie, dar şi de o
ciudată, irezistibilă relaţie adulterină cu Stella Zissu la Lisabona. Dar toată această febrilă agitaţie aventuroasă şi sentimentală în care trăieşte, nu anulează nicicând şi în nicio
împrejurare amprenta spiritualistă, codul genetic, nepământean, de sorginte eminescană.
Ştefan, în fostul şi indeniabilul său avatar de zburător
hyperionic, îşi făcuse stagiul în cosmogonia buclelor temporale, alături de personaje ca Dionis, Poesis, Cezara, Ieronim, Dan, Ruben, cu o etapă obligată în Insula lui Euthanasius. Cu o asemenea ţinută şi informaţie ilustră, Hyperion
coboară pe pământ, în exilul Istoriei, urmărit pe viaţă de
diferenţa de esenţă între el şi pământeni: „Ei doar au stele
cu noroc/ Şi prigoniri de soarte,! Noi nu avem nici timp,
nici loc,! Şi nu cunoaştem moarte“. Coboară spre a dezlega, pe urmele lui Parsifal, misterul bolii Regelui Pescar.
Punând singura întrebare care trebuia pusă: unde se află
potirul Sfântului Graal. Clipă în care cercul vicios al blestemului plesneşte. Sentinţa morţii lente prin sterilitate şi
lene spirituală este abolită. Ştefan Viziru se întreabă şi pune
întrebarea esenţială, soteriologică, încrezător în regăsirea
paradisului pierdut, în cuvântul declanşator de hierofanie.
Coboară spre a-şi desluşi chiar dacă printr-o „străină gură“
propria viaţă, o misterioasă selva oscura de păcate reale sau
autoatribuite, remuşcări, ezitări, pripeli, crize de absenteism afectiv şi moral, slăbiciuni şi contradicţii: „Mi se părea
că m-aş putea sustrage Istoriei conducându-mă după presimţiri şi năluciri şi căutând necontenit semne în jurul meu.
Tu ştii că ani de-a rândul am fost obsedat de o maşină cu
care mi se păruse că trebuise să vină Ileana şi pe care mi se
părea că o zăresc, uneori, în faţa mea, deşi n-o întâlneam
niciodată? Eram obsedat de o maşină şi de misterul vieţii
lui Vădastra! Petreceam ceasuri întregi ascultându-l vorbind în camera de-alături. Eram căsătorit doar de un an,
doi, şi o lăsam pe Ioana singură în speranţa că voi afla cine
a fost doamna Zissu“.
Străduindu-se să fie cât mai puţin „trăit de evenimente“,
cât mai puţin tras pe sfoară de retroscena rizibilă a nălucirilor, Ştefan va scăpa de acestea numai în moarte, murind
o dată cu Ileana, spre a contempla o eternă simultaneitate,
aşa cum prezice blânda, plina de har Irina, nemeritata soţie
a aventurierului Vădastra: „Acolo în cer, după moarte, toate
lucrurile îţi sunt date deodată. Asta o face Dumnezeu, şi noi
nu putem înţelege. Tot ce-am iubit într-o viaţă întreagă, pe
rând, acolo le avem împreună, căci ni le înapoiază Dumnezeu şi ni le înapoiază pe toate deodată… Dar tu ai crezut
că viaţa din Cer o poţi trăi aici, pe pământ…“ Căinţa de a fi
cedat îmbrăţişăiii carnale a miraculoasei Ileana (în noaptea de revelion 1941, la Bussaco, Portugalia) are ceva din
penitenţa ascetului însetat de puritate hyperionică. Doar
sub raza acesteia este cu putinţă extazul atemporal, aboliHYPERION
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rea duratei: „Timpul ar fi trebuit să se oprească atunci, când
am sărutat-o pe gură. Am sărutat-o pe gură! Repetă el cu
o bruscă fervoare şi, ridicându-se, se apropie din nou de
fereastră. Niciodată n-am înţeles cum a fost cu putinţă un
asemena lucru: să o pot săruta pe gură. Totul ar fi trebuit să
se oprească atunci. Să nu mai curgă nimic, să împietrească
Lumea întreagă (…) Nici un fel de durată nu mai avea sens.
O dată ce ne-am sărutat, ce mai putea să se întâmple altceva, care să egaleze clipa aceea ireversibilă?..“. N-avem cum
să nu recunoaştem aici metafizica cuplului eminescian, în
continuitatea religiozităţii erotice dolcestilnoviste. Ştefan
Viziru trăieşte sub egida Timpului cosmic, revelator al sacrului camuflat în profan. Coincidenţele neîntâmplătoare sunt
tot atâtea ocazii de sustragere de sub dictatul hazardului, al
haosului producerii evenimentelor; o probă a labirintului
ce devinehierofanie. Este atras de miraculoasa viaţă a sfinţilor ce nu simt trecerea Timpului, trăind ei doar în prezentul iubirii simultane pentru mai multe fiinţe. Ştefan aspiră
către un viitor primenit de dorinţe, ostatic al rememorării
clipelor revelatorii, al clipei deschiderii cerurilor din Noaptea de Sânziene. Năzuinţă împlinită doar iniţiatului Anisie,
în urma unor experienţe ascetice şi extatice. Încercate şi de
Ştefan în camera Sambo a copilăriei, reeditate ca o replică a
suspendării Timpului în camera lui secretă de la hotel. Intermitenţele sale extraistorice se asociază conştiinţei de damnat să rămână pe loc, aşa cum și al iubirii unice de natură
sacră. Ştefan este custodele şi emitentul propriilor revelaţii
în formă de mesaje oraculare.Ca în transă, el vorbeşte fără
interesul de a fi ascultat, învederându-şi „viciul“ de vânător
de miracole, „camuflate printre întâmplările de toate zilele“.
Face din romanul său erotic o adevărată obsesie ontologică:
„Ca să putem ieşi din pântecele balenei, trebuie să ghicim,
printre miliardele de lucruri ale planetei noastre, acel unic
exemplar care nu aparţine lumii noastre dar care, aparent
nu se deosebeşte întru nimic de miliardele de lucruri la fel
cu el. Dacă nu-l ghicim, suntem pierduţi, ni se taie capul.
Din fericire ni s-a lăsat o viaţă întreagă ca să-l ghicim.Dar
dacă, până la moarte, nu-l ghicim, suntem pierduţi“. Ştefan
nu se va pierde, căci va muri, odată şi împreună cu Ileana
Sideri, ipostaza citadină a„fetei de împărat“ eminesciene.
Între Ileana şi Ştefan, în ciuda unui aleatoriu episod carnal,
esenţială este îndrăgostirea, setea suprafirească de comuniune a părţilor androginului primordial, de nuntă spirituală, cerească.
Nu puţine sunt analogiile ce se întrevăd între Mircea Eliade şi protagonistul din Noaptea de Sânziene. Iată în ce fel
se pronunţă ataşantul personaj, heideggerianul Biriş despre
Ştefan: „Ştefan are fobia istoriei, are groaza de evenimente;
el ar vrea ca toate lucrurile să rămână pe loc, aşa cum i se
părea lui că erau în paradisul copilăriei. Şi atunci istoria se
răzbună, îl înfundă de câte ori poate. Îl bagă în lagăr din greşeală, omoară oamenii în locul lui, tot din greşeală, şi aşa
mai departe. Uite, mie, care trăiesc în istorie şi sunt împăcat cu Istoria, mie nu mi se întâmplă niciodată nimic!…“
Cel ce şi-a făcut o grilă existenţială din boicotarea Istoriei, a Timpului, va fi prigonit de acesta. Eliade va avea
şansa să nu-i devină victimă, să scape la timp de răzbunarea Istoriei. Printr-un imens proiect ştiinţific şi artistic dus
la bun-sfârşit, printr-o concentare unică a creaţiei împotriva Timpului, biruit prin viziunea sa epică extinsă, între
realismul halucinant, magic şi „fantasticul“ pur. Biruit, se
pare, în primul rând prin nuvelele şi romanele sale scrise în
limba română, limba obsesiei şi rugăciunii sale din exil. Probând un veritabil sindrom al istoriei, umilitoare şi sterilă,
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Viziru-Eliade are mulţumirea de a nu fi fost sclavul evenimentelor la comanda stăpânului; iată un model de cultură
a libertăţii, mai actual ca niciodată, azi când istoria ultimilor ani în România continuă să ne desfigureze viaţa cu un
puhoi de evenimente abia îngăduite de spaţiul unui secol.
S-ar putea face o asemănare între intensitatea celor doisprezece ani din Noaptea de sânziene şi deceniul 1990-2000,
chiar dacă războiul din roman a luat faţa Revoluţiei din
decembrie 1989. Şi acum şi atunci nimic nu se alege din acel
contact permanent cu Istoria; nu ne îmbogăţim cu nimic,
nu descoperim nimic care să merite într-adevăr să fie descoperit. La pagina 476 găsim o profetică soluţie a românilor
versus virusul comunismului de care fugise Ştefan Viziru
– Mircea Eliade: „Trebuie doar să redescoperim tehnica de
a ne camufla, arta de a minţi şi a păcăli, de a lăsa să creadă
pe ocupant că ne-a convertit la credinţele lui, că ne-a cucerit lăuntric“. Ca şi românii din ţară, Eliade nu mai credea în
izbăvirea României de teroarea politică, prognoza sa fiind
totuşi aproape de adevăr: „Minciuna asta colectivă ar putea
dura foarte multe zeci de ani, ar putea dura chiar un secol.
E foarte greu să-ţi păstrezi sufletul neatins de-a lungul unui
secol de hibernare sub o mască. Şi atunci ni se pune problema: ce trebuie să facem ca să nu ne pierdem sufletul în
acest nou Ev întunecat care începe pentru noi?“. Chiar dacă
România acum a păşit într-un Ev al ieşirii din tunelul totalitar, întrebarea despre sufletul românilor rămâne la fel de
dramatică şi actuală.
După cum susţine ilustrul eliadist Sorin Alexandrescu,
Ştefan nu face parte din categoria iniţiaţilor, ci din cea a
personajelor-interpreţi, aflaţi în poziţia de incompletitudine
semiotică. Aceştia nu ajung să găsească semnificaţia sacră,
în ciuda necontenitului efort de interpretare a povestirilor
iniţiaţilor. Ei doar îşi povestesc tentativele oniro-analitice,
în fond insuccesul, în propriile povestiri. În jurul interpretului gravitează o seamă de personaje profane ce ocupă
poziţia semiozei normale şi a non-semiozei, neînţelegând,
cu câteva excepţii, succesul unora şi insuccesul celorlalte.
Cel mai aproape de Ştefan gravitează Petre Biriş, profesor de filozofie, un chinuit al ftiziei şi al erosului, în felul
unui Ladima. Când în fine strania Cătălina, actriţa bântuită de ideea morţii anunţate, îi cedează, Biriş îşi face scrupule: „Dacă-ţi spun că a făcut-o din caritate creştinească! Ea
iubeşte pe Băleanu. Destinul Cătălinei a fost să întâlnească
şi să se îndrăgostească tot de oameni mari. Ani de-a rândul
a fost cu Bibicescu, geniul pustiu. Acum iubeşte un sfânt,
un orb, erou de război… Păcătosul adevărat, eu sunt“. Biriş
(filozoful genialoid şi neconsolat) – Cătălina (amanta fără
discernământ ce-şi caută sufeltul geamăn) reprezintă cuplul
mundan, căzut în dizgraţia istoricismului, în contrapunct
la cuplul spiritual Viziru-Ileana, şi de ce nu, la cel eminescian Cătălin-Cătălina. Biriş îşi dă seama în chip excepţional de performanţa ontologică a lui Ştefan de a ieşi din Istorie, din iluzia (Maya) Timpului istoric, de a căuta beatitudinile copilăriei primordiale. Necruţător cu propria condiţie, Biriş se califică un laş faţă cu aspiraţia sa de martir
creştin. Totuşi, prins la trecerea graniţei şi dus într-o casă
conspirativă din Arad, moare eroic sub tortura securiştilor
(Duma, Protopopescu, Bursuc, Vidrighin, foşti oameni ai
Siguranţei şi ai Serviciilor secrete antebelice), fără să trădeze mesajul din labirint, poate cel al rezistenţei din munţi
pe adresa lui Ştefan, aflat deja la Paris. Ne-a plăcut definirea
lui Biriş din excepţionala postfaţă a romanului, semnată de
Eugen Simion: „Este un Mercutio care se sacrifică pentru
o cauză străină“. Biriş moare ca şi cum şi-ar înscena (con-
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trola) moartea în vis, delir şi beatitudine, spre înjosirea şi
neputinţa torţionarilor, nu înainte dea-şi formula părerea
despre trădarea României de către aliaţi (p. 490).
Despre Ciru Partenie (dublura fizică a lui Viziru, de unde
şi o seamă de quiproquo-uri, unele cu efect tragic pentru
acela), aflăm că este cel mai important scriitor al momentului. Scriitor ce se grăbeşte de la o bucată de vreme, ce vrea
să trăiască şi să şi scrie în acelaşi timp, ca şi cum războiul
n-ar fi existat. Senzor profund al acelei vremi, Biriş crede că
Partenie trişează, este imoral, întrucât actul creaţiei deposedează pe creator de viaţă. Partenie are şi o vocaţie de reformator în privinţa literaturii vremii, chiar dacă rămas la stadiul de deziderat. El aspiră spre un stil major, în detrimentul
psihologismului devenit clişeu al vremii. „Trebuie redescoperită naraţiunea mitică“, crede Partenie, personaj ce formula exact programul naratorului Eliade.
Sub torentul istoriei îşi duce viaţa Spiridon Vădastra, avocat, un Venturiano moderat, un, închipuit ce se
bănuieşte de merite şi posibilităţi planetare. Fabulaţia sa,
demagogic-megalomană, se expune în lungi monologuri
redundante, dramatizate. Suferă de atracţia maladivă a autorităţii şi a uniformei militare, în fond a puterii discreţionare.
Se dedă astfe la euforii şi reverii, şi chiar la acte exhibiţioniste, voyeuriste, narcisice. Primeşte lovituri sub centură
din partea şefilor, i se violează corespondenţa, este batjocorit. Dar crahul personal şi profesional nu-l doboară. Dimpotrivă, îi aţâţă setea de răzbunare. Se dedă la şantaj faţă
de femeia colegului său de apartament, ofiţerul Băleanu.
Dar totul se dovedeşte a fi un lamentabil quiproquo. Îl vom
regăsi la Londra, tovarăş de afaceri cu anticarul Antim, în
căutare de cumpărător pentru un Rubens scos din ţară în
condiţii suspecte.
Profesorul Antim, personaj demn de colecţia călinesciană din Bietul Ioanide, se va prăpădi în Anglia. Pe Vădastra
îl va descoperi Ştefan la Paris, după opt luni de când acela
dispăruse fără urmă, sub chipul şi numele unui englez înstărit, gata înarmat cu cel puţin patru scenarii poliţiste ale noii
sale identităţi.
Interesant este şi învăţătorul Gheorghe Vasile (tatăl avocatului Vădastra) patriot patetic şi emul al lui Spiru Haret
ce-şi va proba potrivit condiţiei sale, pasiunea pentru carte,
luminismul său de sorginte rurală; mutându-se la Bucureşti,
la nora sa Irina, în casa anticarului Antim, vinde şi înstrăinează în necunoştinţă de cauză piese de valoare, tablouri,
cărţi rare, spre a- şi rostui întreaga colecţie «Biblioteca pentru toţi». Pentru învăţător ea reprezintă comoara spirituală a neamului, demnă de salvat de urgia războiului. Foarte
eficiente ni se par scenele călătoriei în căruţă spre Giurgiu,
într-un Bucureşti devastat de bombardament. Sub imperiul demoniei provocatoare se află nihilistul Bursuc, reciclat după 1944 în preot şi informator al Securităţii. Demne
de interes sunt puseurile sale de sinceritate, cum ar fi destăinuirea la căpătâiul muribundului Biriş care cere să-l dezlege: „Nu sunt vrednic, strigă Bursuc izbucnind în plâns. Eu
sunt mai păcătos ca tine. Eu sunt tâlhar, sunt un criminal.
Nu sunt vrednic să te dezleg…“
Ştefan simte că timpul nu mai are răbdare, că presează
şi înghite existenţele, de aceea el nu scrie, preferând să trăiască din amintire, presimţire şi vis, în timpul interior al
transcendenţei, atras irezistibil de «semne şi minuni». Ce i
s-au arătat pentru prima oară în pădurea de la Băneasa, în
noaptea solstiţiului de vară 1936, în noaptea de sânziene,
sub chipul Ilenei Sideri, rătăcită şi ea în acele locuri ca din
întâmplare. Dialogul convenţional, tatonarea amabilă vor
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căpăta dimensiuni magice compatibile cu puterea de a asimila misterul, sacrul, hierofania.
După 12 ani de la magica întâlnire din pădurea Băneasa,
Ileana şi Ştefan se revăd în pădurea Royaumont din apropierea Parisului. Este 23 iunie 1948. Ileana se căsătorise între
timp cu Bernard, locuia la Lausanne, avea un copil. Revederea este prilejul mărturisirii totale. Ileana pare fermă în
decizia de a se vindeca de propria nălucire, de patima sa pentru o umbră. Chiar dacă despărţirea de Ştefan-Hyperion se
face prin cel mai emoţionant jurământ de dragoste din istoria literaturii române (p. 553). Acceptând să-l ia în maşină
până la prima gară de tren, Ileana nu poate evita ieşirea în
decor, prăpastia de dincolo de parapetul autostrăzii. Moarte
şi hierofanie, clipă unică a eternei reîntoarceri, oferită lui
de Ileana, „de privirea ei înduplecată“. De-ajuns ca Ştefan
Viziru să nu fi pierdut marea şansă a morţii ca depăşire a
condiţiei umane, cod de acces clandestin, dar sublim în
Absolutul iubirii.
Naraţiune mitică de maximă anvergură, repertoriu şi creuzet al tuturor celorlalte proze eliadiene, „Noaptea de Sânziene“, roman ocolit, spre mirarea noastră,de majoritatea
exegeţilor, dar nu şi de Eugen Simion, este o reţetă narativă a
modernităţii, o conclav al stilurilor şi firelor epice fără frontieră: de la cel al meditaţiei anxioase, discursiv-halucinante,
tip un uomo finito, până la cel erotic, poliţist, aventuros, politic, metafizic. Deşi îi neagă calitatea de capodoperă, Eugen
Simion crede că Noaptea de Sânziene ar fi „primul caz de
roman total în literatura română: frescă istorică, roman politic, roman sentimental, roman intelectual, roman de moravuri, şi nu în ultimul rând, roman mitic“. Sigur, cartea ar fi
câştigat mult (număr de cititori, reeditări etc), dacă Eliade
ar fi avut puterea să renunţe la cel mult 200 de pagini din
cele 550, unele lungimi descriptive şi dialogate par astăzi
fastidioase, de cabinet, cum ar fi detaliile psihosomatice ale
personajelor din scena revolverului (Băleanu – Vădastra).
Pe fond, scriitura are nerv, probând lecturile sincrone
ale lui Eliade (H. James, Huxley, Gide, dar şi CamiI Petrescu
etc.), de unde şi relieful modem al dicţiunii: flash-back-ul
intercalat rapid în evocare, monologul în curs de iluminare
prin recurs la scenariul fantast. Numeroase sunt rupturile
şi decupajele pe fundalul unor subite interferenţe şi bucle
temporale. Plierea descriptivă, monologică şi dialogică pe
amalgamata mulţime a detaliilor, este mereu un prilej de
conjurare a climatului de vrajă, a idealităţii, a portretelor
spiritualizate, de ridicare la puterea viziunii mitice a obsesiilor personajului privilegiat. Eliade excelează în analiza infinitezimală a sentimentelor, a depoziţiei erotice învecinate
sublimului stilistic. Inimitabila tensiune şi combustie ideatică se explică în parte şi prin informaţia şi creaţia autorului de „mituri, vise şi mistere“ care are înclinaţia de a explica
lumea, de a descoperi înţelesul sacru ascuns în profan prin
analiza producerii de semnificaţie, atât în vechile texte cât
şi în comportamentul cotidian al modernilor. Scriitorul,
prozatorul, dimpotrivă, atribuie descoperirea semnificaţiei sacre unor „norocoşi“ care, din cauza acelei descoperiri sunt sortiţi să dispară din lume, în vreme ce ceilalţi se
arată neputincioşi în a-i înţelege şi a-i urma. Artistul caută
adevărul găsit de omul de ştiinţă, dar rămâne suspendat în
lumea intermediară dintre sacru şi profan, în pragul unei
semnificaţii presimţite, dar inaccesibile. De aici şi dualitatea Viziru – Eliade. Imaginea sa nocturnă (selva oscura) este
punerea în ficţiune a îndoielilor, a anxietăţilor proiectului,
este ipostaza hyperionică a savantului.
HYPERION
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I

Imaginea inimii în tabloul
lingvistic românesc şi rusesc

În tabloul ştiinţific al lumii inima este organul ce funcţionează ca centru vital al sistemului corpului omenesc,
întrucît asigură circulaţia sîngelui şi, astfel, alimentarea
cu oxigen şi cu substanţele necesare pentru funcţionarea tuturor părţilor corpului omenesc. Dacă în tabloul
ştiinţific al lumii absenţa acestui organ duce la încetarea funcţionării sistemului anatomic, în tabloul lingvistic lipsa inimii este o imagine uzuală: a fi fără inimă;
a(-şi) pierde inima / бессердечный „fără inimă“. Pe lîngă
calităţile anatomice atribuite acestui organ în urma unei
cunoaşteri elementare a structurii şi funcţionării corpului omenesc, imaginea inimii din tabloul lingvistic al
limbilor română şi rusă este construită în parametrii
unor trăsături şi funcţii străine naturii sale anatomice:
în paradigma simbolismului somatic, inima funcţionează ca simbol al stărilor psihice şi emoţionale ale fiinţei umane, constituindu-se într-un centru ce răspunde
şi coordonează dimensiunea spirituală a omului, îndeosebi emoţiile pozitive şi negative. Astfel, imaginea pierderii inimii din mentalul popular este posibilă şi indică
o funcţionare defectivă a sistemului spiritual al omului
sau serveşte drept semnificant pentru fiinţa umană privată de această dimensiune.
Aria conceptuală atribuită somatismului inimă reflectată în tabloul lingvistic este destul de extinsă, acoperind, în general, domeniul vieţii psiho-emoţionale a fiinţei
umane şi doar parţial face trimitere la natura anatomică
a acestui organ. Pentru a surprinde mai exact acest lucru,
vom încerca să structurăm conceptual acest somatism în
baza unităţilor frazeologice şi a asociaţiilor atribuite lui
de către un grup de studenţi (132 de vorbitori de limbă
română şi 36 de vorbitori de limbă rusă de la Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi) în cîteva grupuri
semantice, schiţînd, astfel, şi imaginea organului inimă.
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Drept consecinţă a unui minim de cunoştinţe ştiinţifice pe care le are omul despre inimă şi despre funcţionarea unui organism, vorbitorul de limbă română şi
cel de limbă rusă surprinde ipostaza anatomică a acestui organ în mod direct în cîteva asociaţii: organ, sînge,
vene, орган „organ“, биение „bătaie“, бьется „bate“,
аорта „aortă“, sau în unele asociate cu sistemul circulator: roşu, пылающее „care arde“, бьется „bate“*, болит
„doare“*, больное „bolnavă“*, орган „organ“*, печень
„ficat“*, красное „roşie“*, аортa „aortă“*, инфаркт „atac
de cord“* [1].
Imaginea inimii ca mecanism ce întreţine existenţa
întregului organism i-a servit vorbitorului drept sursă
pentru a-l numi metaforic prin noţiuni care trimit la
ideea de „funcţionare“, „funcţionare continuă“: ceas,
motor, ритм чего-либо „ritmul a ceva“, насос „pompă“,
двигатель, мотор „motor“, механизм никогда не
останавливающийся „mecanism care nu încetează să
funcţioneze“, работоспособный „capabil de muncă“,
тиканье „ticăit“, часы „ceas“, мотор „motor“*, насос
„pompă“*, пламенный мотор „motor cu ardere“*, часы
„ceas“*, мотор в нутри „motor interior“*.
Pornind de la localizarea inimii în sistemul corpului
uman, precum şi de la valoarea vitală pe care i-o atribuie omul, somatismul inimă a servit drept sursă pentru a desemna orice interioritate, nucleu sau element
important al sistemului. Remarcăm că în vechea slavă
cuvîntul сердце „inimă“ avea şi sensul de „interioritate“

1 *Reacţii selectate din Караулов, Ю. Н., Русский
ассоциативный словарь. Книга 1. Прямой словарь: от стимула
к реакции. Ассоциативный тезаурус современного русского
языка. Часть I / Ю. Н. Караулов, Ю. А. Сорокин, Е. Ф., Тарасов, Н.
В., Уфимцева, Г. А., Черкасова, Москва, Изд-во «Помовский и
партнеры», 2011.

Eseu

(сьрдьце = внутренность) (Черных 1999). Acest sens
este indicat şi în Dicţionarul explicativ al limbii ruse de
Vladimir Dali, iar derivatul etimologic сердцевина denumeşte entităţi a căror trăsătură semantică distinctivă e
„interioritate“ sau „mijloc“: ядро „nucleu“, стержень
„axă“, мякоть „miez“, яла замка (сердцевина замка)
„ială“, рычаг „pîrghie“, суть, сущность „esenţă“.[2] Aceeaşi rădăcină o conţine şi derivatul середина „mijloc“.
Cu sensul de „mijloc“, „nucleu“ sau „element central al unui sistem“, somatismul inimă funcţionează în
următoarele structuri (metaforice): inima carului (sau a
căruţei) = шворень повозки „partea din mijloc a carului
(sau a căruţei)“; cердце дерева = inima copacului, inima
pămîntului = сердце земли; inima pădurii = сердце леса,
precum şi în frazeologismul: a rupe inima tîrgului „a
cumpăra ce este mai prost, a face o afacere proastă“ sau
„a impresiona cu ceva foarte tare“. Exceptînd o singură
asociaţie – bază – putem considera că această ipostază
nu este vizată în mod direct de către subiecţi. Totuşi cele
36 de cazuri de asociere cu lexemul viaţă, 2 cu existenţă,
1 cu eternitate, în limba română, şi 3 cu жизнь, în limba
rusă, pot fi puse în legătură atît cu prima situaţie (ipostaza ştiinţifico-anatomică), cît şi cu cea de „nucleu“ sau
„element important al sistemului“. La fel, ultimul sens
se pare că a structurat şi seria de asociaţii părinţi, familie, mama, frate, tată / мама „mamă“*, родина „patrie“*,
cuvinte ce poartă o astfel de încărcătură simbolică în
contextul cultural al ambelor comunităţi.
Ca variantă a ipostazei anatomice a inimii poate fi considerată şi asociaţia cu stomacul (2 asociaţii). Opţiunea
pentru acest organ, şi nu altul din mulţimea de organe
familiare omului, nu ar părea semnificativă dacă nu ar
exista în mentalul popular situaţii de transfer al somatismului inimă în domeniul sistemului digestiv în care
funcţionează ca sinonim al stomacului: pe inima goală =
на голодном желудке; a-i spînzura inima de foame; a-l
roade la inimă = испытывать голод. Şi abuzul alimentar este simţit, în tabloul frazeologic al limbii române, la
nivelul acestui organ: a (se) simţi greu la inimă sau a-i
veni greu la inimă. O astfel de imagine e construită explicit în frazeologismul Живот крепче – на сердце легче
„stomacul dacă e puternic, inimii îi este mai uşor“. Frecvenţa mare în comunicare a acestor unităţi frazeologice
i-a determinat lexicografii români să-i atribuie cuvîntului inimă sensul de „stomac, burtă, pântece, rânză“ cu
indicaţia „popular“.
Slăbiciunile provocate de subalimentaţie sînt simţite ca o funcţionare defectivă a inimii, iar energia căpătată în urma consumului de alimente este interpretată
ca o întărire a funcţionării aceluiaşi organ: a pune ceva
la inimă / подзакусить „a gusta“, заморить червяка /
a (mai) prinde (de) inimă „a scăpa de senzaţia de slăbiciune după ce a mîncat“. În ultima structură somatismul inimă se apropie de ipostaza anatomică prin sen-

sul metonimic de сила „putere“, влага „vlagă“, мощь
„putere“, ce apare în urma alimentării, sens valorificat
şi în structurile: a prinde la inimă „a prinde la puteri“;
a nu mai rămîne inima în cineva „a-şi pierde puterea“
(Zanne 2003: 216); pînă a dat inima din noi „pînă nu am
mai putut“ (Zanne 2003: 216). Acelaşi sens organizează şi
seria de asociaţii forţă, putere / мощь „putere“, крепкое
„puternică“, здоровье „sănătate“, крепись „întăreşte-te“*,
сильное „puternică“*.
Puţine sunt asociaţiile ce indică natura anatomică a
acestui organ. La fel, puţine sînt şi unităţile frazeologice
care valorifică direct această ipostază. În general, în mentalul ambelor comunităţi, imaginea inimii este răspunzătoare de domeniul spiritual al omului. Acest lucru e
determinat şi de tradiţia biblică, în care inima simbolizează omul interior, viaţa lui afectivă, sediul inteligenţei
şi al înţelepciunii. Inima este pentru omul interior ceea ce
este corpul pentru omul exterior (Chevalier-Gheerbrant
1995: 152).
Aspectele legate de viaţa spirituală şi psiho-emoţională
a omului nu au o dimensiune materială, din această cauză
sînt considerate ca elemente constituente ale vieţii interioare a omului. Dat fiind statutul de organ intern, inaccesibil omului, precum şi importanţa vitală pentru existenţa fizică a organismului, inimii i-a fost atribuită totalitatea aspectelor legate de dimensiunea spirituală a fiinţei umane (emoţii, sentimente, diverse stări psihice), la
fel inaccesibile unei perceperi directe şi la fel de importante pentru existenţa umană.
Dimensiunea spirituală a omului este structurată la
nivelul expresiei lingvale de asociaţii ce formează un
cîmp de cuvinte, organizate în special în jurul lexemelor dragoste şi iubire şi a unor termeni generici pe care
îi implică: sentiment/e, sensibilitate şi, respectiv, în rusă
любовь „dragoste“, переживание „trăire“, чувство „sentiment“, чувствительный „sensibil“, любовь „dragoste“,
чувства „sentimente“*, любить не устанет „nu oboseşte
să iubească“*, люблю „iubesc“*.
Această stare de lucruri este regăsită şi în unităţile frazeologice, în care organul inimă funcţionează
ca obiect sau recipient al dragostei: a-i da inima cuiva;
a-i aparţine cuiva inima; a-l durea inima după cineva;
a-i cădea (cuiva) cineva tronc la inimă / если отдал
сердце обратно не возьмешь; предложить руку и
сердце; милый далеко – сердцу нелегко; путь к сердцу
мужчины лежит через его желудок; покорить сердце
чье; сердце скажет, по ком оно болит; найти доступ
сердцу; память сердца; покорить сердце чье.
Celelalte asociaţii prezintă efectul acestui sentiment: emoţie/ii, bucurie, plăcere, durere, lacrimi, боль
„durere“*, слёзы „lacrimi“* atribuie acestui organ caracteristici provocate de sentimentul respectiv; îndurerată,
simţitor trimit metaforic la intensitatea sentimentelor;
foc, огонь „foc“*, пламя „flacără“*, пламенное „arzătoare“*, горит „arde“*, горячее „fierbinte“*, горящий
2 Сероцевина, срединная мякоть в дереве, проходящая как „arzătoare“*, la prezenţa caldă, sau la lipsa căldurii: piaбы жилою от корня, до самой вершины. Пальмовые деревья
tră, холодное „rece“*.
растут от сердцевины, изнутри, а наши наростом слоев под
Ultimele trei asociaţii cer o explicaţie mai extinsă.
корою. | Вообще, какое-либо особое вещество, внутри другого,
Pornind
de la tendinţa omului de a concretiza partea
по природе. Сердцевина камня, ядро, где оно есть, особого
вида или состава камень, внутри другого. Соляная сердцевина, nematerială a vieţii sale, emoţiile şi stările au fost mateв горной соли (Илецк), чистые гранки, прозрачные, как стекло, rializate prin diverse facultăţi ale inimii. Astfel, imagiлежат гнездами. (Даль)
nea unor trăsături termice ale inimii funcţionează ca
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simbol al intensităţii sentimentelor localizate în acest
organ: a avea un mare foc la inemă (Zanne 2003: 214),
a-i sf îrîi inima după cineva (Zanne 2003: 210); înflăcărarea a cuprins toate inimile; iubirea nu-i pojar, dar cînd
se aprinde, n-o mai poţi stinge; женское сердце „inimă de
femeie“, что котел кипит „ce e ceaun fierbe“; чистые
руки „mîini curate“, холодная голова и горячее сердце
„cap rece şi inimă fierbinte“; сердце загорелось „i s-a
aprins inima“. Inima rece simbolizează absenţa acestor
sentimente: одному жить – сердцу холодно, admisă
doar în situaţiile în care e nevoie de logică – înfruntă
pericolul cu inima rece.
Menţionăm că intensitatea emoţiilor este materializată, atît în română, cît şi în rusă, de imaginea sîngelui,
care a provocat următoarele asociaţii: fierbinte, înfierbîntat, горячая „fierbinte“, sau emoţie, dragoste, energie, putere, lacrimi, durere, suferinţă, iubire, tristeţe şi,
respectiv, în rusă любить, страсть, энергия, страх.
Aceeaşi imagine este valorificată şi în frazeologismele: a
i se sui sîngele la cap = кровь бросилось в голову, adică
pasiunea controlează raţiunea; кровь играет se spune
despre cel îndrăgostit în contextul justificării unor fapte
nesăbuite. Iar despre cel care nu este capabil de, sau se
abţine de la emoţii mari, se spune că păstrează sînge rece
/ хладнокровье.
Emoţiile şi stările pozitive sînt simbolizate de imaginea inimii uşoare: (a fi) cu inima uşoară „ (a fi) fără
griji, bine dispus“ / с легким сердцем — без тревоги,
без раздумья; камень от сердца отвалился. Aceeaşi
trăsătură este nuanţată şi de imaginea aripilor: voinţa
inimii dă aripi picioarelor / когда легко на сердце, и
походка легка.
Stările negative sînt materializate printr-o greutate
a inimii, ca variantă funcţionînd imaginea pietrei sau
a unui obiect aflat în inimă: a-i cădea greu la inimă;
a i se ridica (cuiva) o piatră de pe inimă; a avea inima
de piatră; a avea o piatră pe inimă; a-i intra un cui în
inimă / хорошие слова – не лишний груз на сердце; с
тяжелым сердцем; камень на сердце. Ultimei imagini,
starea de greutate a emoţiilor negative, îi putem alătura
şi asociaţia cu piatra.
În general, puţine sînt imaginile în limba română care
leagă stările negative ale omului de inimă. Cele trei asociaţii – lacrimi, durere, îndurerată – nu vizează în mod
direct o stare negativă; după cum am mai menţionat, ele
sînt stimulate de sentimentul de dragoste ce locuiesc,
conform mentalului tinerilor mai ales, acest organ. E o
tendinţă a românului de a evita să asimileze (cu inima,
adică să pună la inimă) lucrurile neplăcute. Cu excepţia unei singure expresii – a fi negru sau cînos la inimă
– altele sînt organele, în tabloul lingvistic român, care
depozitează ura sau atitudinea negativă, în contextul
unei alterităţi negative. E vorba de rînză, ficat sau fiere:
a fi rînzos (Zanne 2003: 426); a fi tare la rânză (Zanne
2003: 426); a roade la ficaţi; a atinge la ficaţi; a seca la
ficaţi; a frige la ficaţi; a plesni fierea în cineva (Zanne
2003: 158); a-şi vărsa fierea (Zanne 2003: 158); a fi fiere
spurcată (Zanne 2003: 158). Iar dacă românul vrea să-şi
exprime printr-o senzaţie la inimă atitudinea negativă
faţă de cineva, atunci creează imagini originale, în care
se poate observa explicit opoziţia inimă, pe de o parte,
şi fierea sau ficaţii, pe de altă parte: a fi tare rînzos la
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inimă 'a ţine mînie' (Zanne 2003: 204); a avea inimă de
fiere 'a fi răutăcios, invidios' (Zanne 2003: 204).
În mentalul rusesc însă, spre deosebire de cel românesc, imaginea inimii poate simboliza metonimic starea
de răutate sau de furie faţă de cineva: ума нет, а сердце
(злость) есть; сердцем ничего не сделаешь; и у курицы
есть сердце; в сердцах; держать [иметь] сердце на
кого. Corelaţia inimă – furie este susţinută şi de legătura etimologică dintre cuvîntul сердце şi сердиться.
În calitatea sa de sediu al stărilor pozitive, inima
funcţionează cu trăsături ce are dimensiunea ca indiciu
al intensităţii stărilor localizate în acest organ. Astfel,
mărimea inimii este direct proporţională cu intensitatea
stărilor emoţionale, de unde şi asociaţia cu noţiunea de
mare sau seria de frazeologisme: a-i creşte inima (în piept)
(sufletul); nu te speria cînd auzi vorbe mari, c-acolo-i
inimă mică (Eminescu 1963: 168); a i se face (cuiva) inima
cît un purice / Большое сердце — о том, кто способен
горячо и сильно; в большом сердце и далекое близко;
на вид богатырь, а сердце, как у птенца; не бойся,
что дом тесен, бойся, что сердце тесно.
Imaginea inimii ca sediu al emoţiilor, în special pozitive, derivă din imaginea acestui organ ca simbol al vieţii afective, spirituale a omului. Astfel asociaţia inimii cu
omul poate fi explicată ţinînd cont de posibilitatea transferului metonimic viaţa interioară – om, dar şi prin sinonimia aproape totală a cvaziorganului suflet cu inima: 10
asociaţii suflet pentru inimă şi 9 asociaţii inimă pentru
suflet. Această sinonimie poate fi surprinsă şi la nivelul
similitudinii asociaţiilor care li s-au atribuit acestor două
cuvinte-stimul, deosebirea fiind explicabilă prin domeniul exclusiv religios în care funcţionează lexemul suflet,
spre deosebire de inimă, care funcţionează mai mult în
domeniul psiho-emoţional.
În calitatea sa de recipient sau organ ce materializează
viaţa interioară a omului, inima funcţionează şi ca instrument ce coordonează cu aceasta, independent de voinţa
posesorului, sau mai concret, indiferent de voinţa raţiunii, a capului: rabdă inimă şi taci, că tu toate mi le faci;
rabdă inimă şi taci, ce-ai făcut să nu mai faci; omul nu
trebuie să se potrivească inimii / язык держи, а сердце в
кулак сожми; сердцу не прикажешь; дай сердцу волю,
заведет тебя в неволю; сердце не дробит, голова не
болит. În acest sens, inima formează opoziţii cu raţiunea, mintea sau capul, materializînd la nivelul simbolismului somatic opoziţia intelectual – emoţional.
Ca termen al opoziţiei amintite funcţionează şi limba,
care, în general, este controlată de raţiune, logică. Ar fi
forţat să tragem concluzia în baza unei singure asociaţii
cu mintea, dacă nu am avea o serie de unităţi frazeologice în care se valorifică imaginea de non-corespondenţă
inimă – limbă: în buze miere şi-n inimă fiere; cei mai
mulţi cu mierea-n gură şi cu fierea-n inimă / задать
перцу по самое сердце; обращай внимание не на слова,
а на сердце; на языке – мед, а на сердце – лед; скажу
– язык обожгу, не скажу – сердце; чем сердце меньше,
тем длиннее язык.
Limba, ca intermediar al raţiunii, denaturează adevărul: în gura cu Dumnezeu şi în inimă cu dracul (Zanne
2003: 665); în inima omului tăcut stă dracul ascuns (Muntean 1967: 150); dracu’ zace în inima prostului (Zanne
2003: 326); ce e în inima treazului, e în gura beatului
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(Zanne 2003: 462); a umbla cu crucea-n sîn şi cu dracu(l)
în inimă (Zanne 2004: 531) / легче измерить реку и
море, чем человеческое сердце; ce-i pe inimă, aceea-i
şi pe limbă / умный скрывает достоинства в сердце,
глупый держит их на языке; ласковый взгляд, да на
сердце яд; на сердце обида, а на лице улыбка; глазами
плачет, а сердцем смеется; видом богиня, а сердцем
ведьма. De aici şi imaginea prezentă în ambele limbi cu
mîna pe inimă = положа руку на сердце, care garantează sinceritatea celor prezentate. Cu nuanţa 'sinceritate' funcţionează şi imaginea inimii deschise: a spune
de la (sau din) inimă „a spune cu toată sinceritatea“; cu
inima deschisă = с открытым или чистым сердцем,
precum şi corespondenţa între conţinutul inimii şi limbă,
adică şi cele comunicate sau prezentate celuilalt: a spune
de la (din) inimă; inima o am pe limbă; inima inţeleptului e în limbă şi a nebunului în gură (Zanne 2004:
384); inima şi limba sînt de-o palmă una de alta (Zanne
2003: 200); a fi cu inima deschisă; a avea (a fi cu) inima
aproape de gură (Zanne 2003: 200) / сердце в тем не
убедится, что не от сердца говорится; от чистого
сердца; открытому сердцу дорога открыта.
În general, deschiderea inimii, adică expunerea sentimentelor, trăirilor, este condamnabilă de către fiinţa
umană. Conţinutul acesteia este bine să rămînă ascuns:
săracul nare nici haină, nici la inimă vro taină (Zanne
2004: 564); să nu spui la nimeni ce ai la inimă (Zanne 2004:
856); pune-ţi frîu la gură şi lacăt la inimă (Zanne 2003:
167) / в сердце нет окна; то, что сердцу принадлежит,
пусть в сердце и остается; есть сердце, да закрыто
дверцей; сердце без тайности – пустая грамота; в
сердце не влезешь; боль пальца сердце чувствует,
боль сердца – никто.
Multe dintre aceste imagini se prezintă ca rezultat al
lipsei accesului direct la conţinutul inimii, adică la viaţa
interioară a omului. Mai mult, atît în mentalul român, cît
şi în cel rus se consideră că adevărata fire a omului, intenţiile sale sînt constituite anume din aspectele ce ţin de
viaţa sa interioară, din dimensiunea sa psiho-emoţională:
seamănă cu tatăl lui la chip şi la inimă / всем сердцем,
всем существом. În acest sens, putem interpreta şi asociaţiile om, atribuite cuvîntului inimă.
Conţinutul recipientului inimă poate să-l formeze
şi diverse calităţi de temperament sau caracter. Astfel,
curajul este localizat uneori în inimă: a băga inimă în
cineva „a îmbărbăta“ / глаз – трус, сердце – храбрец.
Şi dorinţa este localizată în inimă: ochii se înveselesc şi
inima rabdă-n sec (Eminescu 1963: 367); ochii văd, inima
cere (Eminescu 1963: 367); ochii văd, inima cere, dar e
rău cînd n-ai putere (Zanne, II, 337) / не насытится
око зрением, а сердце – желанием; куда сердце летит,
туда око бежит.
Opusă deducţiei logice, care este localizată în cap,
organ ce conţine raţiunea sau mintea, intuiţia se prezintă ca o emanaţie a inimii sau, mai concret, a simţirii cu inima: îmi spune inima că s-a întîmplat o nenorocire / чует сердце и друга и недруга; сердце – вещун:
чует, где добро, где зло; сердце чует (слышит); у
сердца уши есть.
În calitatea sa de organ coordonator al vieţii spirituale şi afective a omului şi sediu al adevăratei esenţe omeneşti, inima funcţionează şi ca element corporal ce dic-
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tează prescripţii pentru un comportament adecvat în
contextul convieţuirii şi deci al relaţiilor umane: inimă
dreaptă „om drept, cinstit, corect“. Ea este organul care
impune omul să urmeze normele morale, să-şi manifeste latura sa pozitivă: după (sau pe) voia (sau pofta)
inimii „după plac“; cu (sau din) toată inima sau cu dragă
inimă „cu foarte multă plăcere“; cît îi cere (cuiva) inima
„atît cît vrea“. În acest sens, imaginea unui om cu inimă
caracterizează individul darnic, mărinimos, inima funcţionînd şi ca lăcaş al acestor calităţi. Astfel, diverse trăsături ale organului – larg, deschis bun – simbolizează
concentraţia de calităţi pozitive: inimă de aur 'om bun';
cu inimă; a avea inimă bună (sau de aur) sau a fi bun la
inimă (sau cu inimă bună) „a fi bun, milos, darnic“; a
avea inima largă „darnic“; a se muia la inimă sau a (i)
se înmuia (cuiva) inima. Iar un comportament condamnabil din perspectiva morală este cel care se face în dezacord cu prescripţiile inimii: a nu-l lăsa pe cineva inima
să… se spune cînd cineva nu-şi poate opri pornirile bune,
acţiunile generoase; a-şi lua inima în dinţi; a-şi călca pe
inimă „a renunţa la propriul punct de vedere, la propria
opinie sau plăcere“ / скрепя сердце.
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Resetarea unui critic

Mircea V. Ciobanu a debutat editorial ca poet, în 1995 (cu
Haydn între două claxoane, Editura Arc), iar după nouăsprezece ani consacraţi cărţilor altora (autorul devenind
între timp criticul cel mai activ, cel mai prolific, cel mai…
critic şi, prin asta, cel mai deranjant pentru mulţi scriitori
din Basarabia), se pare că decide să dea o şansă celor criticaţi şi supăraţi „de a-i răspunde cu aceeaşi monedă“ şi îşi
publică cel de-al doilea volum de poezie, Resetare (Editura
Vinea, 2014). Dar nu-i lasă pe viitorii demolatori să trăiască
din plin bucuria „răzbunării“ şi îşi supune textele unui proces de „autoflagelare“, scriind o postfaţă ironică la adresa
propriei poezii – Inutile note explicative –, care anticipează
eventualele obiecţii şi reproşuri. De fapt, această postfaţă,
dar şi numeroasele paranteze textualiste din poeme vor să
demonstreze atitudinea plină de incertitudine, ambiguitate,
şovăială a lui Mircea V. Ciobanu în ceea ce priveşte valabilitatea şi autenticitatea actului scriptural pe care îl realizează
(semn al maturităţii poetice). Este o atitudine anunţată programatic în poemul liminar din volumul de debut – „j’écris/
je n’écris pas/ est-ce que j’écris?“ – şi care exprimă relaţia
postmodernistă pin excelenţă, bazată pe ludic şi autoironie,
dintre autor şi propria-i scriitură. Or, resetare este o carte
de poezie postmodernistă. Bună.
Mircea V. Ciobanu organizează cele 31 de poeme (dintre
care doar unul, etica şi epica existenţei, este din Haydn între
două claxoane), în trei cicluri – girafa în flăcări, ceai de ierburi, lumea mea de hârtie – şi explorează tot atâtea dimensiuni ale poeziei create în epoca postmodernă: intertextualitate, textualism, dar şi minimalism.
Dacă ar fi să definim succint poezia pe care o face Mircea
V. Ciobanu, cea mai relevantă sintagmă ar fi, credem, „literatură de gradul III“. Pentru că autorul acestei cărţi nu numai
că intertextualizează asemenea bunilor săi colegi de generaţie, având conştiinţa déjà-dit-ului, ci mai şi ştie că tot ce a
fost scris altădată a fost deja citat. Astfel încât nu-i rămâne
decât să dezvăluie, palimpsestic, folie după folie, straturile
textuale din care se alcătuiesc propriile-i poeme: „toate îmi
treceau prin/ faţă o faună dezinteresată absentă/ în memoria

166

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

mea postimpresionistă/ în care mi-a rămas din ce am văzut/
doar whitman şi femeia pe care întâmplător/ a întâlnit-o mai
devreme petrarca/ şi cu care iarăşi hoinărim ne iubim/ iar
ne despărţim“; „te iubesc te iubesc tare te iubesc la nebunie toate/ imitaţii de sentimente declaraţii străine/ de parcă
ţi-aş transmite tocmai eu dorul lui liala“. În limbaj academic,
ar fi vorba de citat apud, textul devenind hypertext (criticul Mircea V. Ciobanu utilizează deseori termenul) şi purtând autorul/cititorul din link în link, prin inepuizabila reţea
(ţesătură vie, ca să-l parafrazez pe Emilian Galaicu-Păun)
literară/culturală. Stau alături aici, numiţi sau doar prezenţe sugerate, Whitman, Petrarca, Liala, Becket, Alecsandri, Eminescu, Sorescu, Apollinaire, Márquez, Poe, Daniel
Corbu, Gogol, Bradbury, Blaga, Miron Costin, Labiş, Rabelais, Bacovia, Apuleius, Kesey, Huxley, Nicolae Leahu, Proust,
Eco, dar şi Harap Alb, Godot, Lev Mîşkin, Ivan Nikiforovici,
Venecika Erofeev etc., etc. Este resetată astfel întreaga literatură, sunt rescrise miturile, prin raportare la livresc (ochiul
spre cer, ieşire din mit, poemul lumi(ni)i ş.a. sunt remitizări postmoderniste ale miturilor biblice, al genezei şi cel
christic), iar poeticitatea rezultă nu din reflectarea de sentimente puternice („această poezie /…/ este produsul unui
joc al minţii, nu al unor stări ale sufletului“, dezvăluie autorul în postfaţă), ci din aluzia la şi găsirea conexiunilor dintre
sentimente, trăiri, frământări, drame ce stau dincolo faptul
de cultură menţionat. Nota distinctă a poemelor intertextualizante ale lui Mircea V. Ciobanu o constituie referirile
la toate domeniile artei: pictură („casa noastră e un sertar/
care e pus într-un sertar mai mare/care-i pus în sertarul cu
alt nume /…/ încăpem cu toţii în buzunarul imaginaţiei lui
dali/ al matahalei din girafa în flăcări“; „să arunci la naiba
pozele cu ochii închişi/ parcă-s orbii lui bruegel/ cum să le
arunc uite ce frumoşi sunt cu toţii/ calistrat doarme frumos/
panaghia a închis ochii de plăcere/ parcă-i în extazul sfintei tereza lui bernini“), sculptură („sap în zidul din dreapta
o fereastră deschisă spre lume/ cum ar veni să aud prin ea
cocoşii lui brâncuşi“, dar şi cuprinsul cărţii care pare a fi o
caligramă amintind de Coloana Infinitului), muzică („acor-
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darea instrumentelor vezi schnittke simfonia/ a treia nu este
o muzică decât pentru hermeneuţi“), cinematografie („după
ce redactorul care te-a făcut poet te-a demis şi/ te-a împins
în zona critică a criticii/ te faci acum că uiţi sfatul esenţial
al călăuzei/ în zonă nu există cale de întoarcere /…/ zona e
o etapă trecută după ea rămâi orfan/ acum eşti în plin zbor
deasupra unui cuib de cuci“) – aici referirea la faptul de cultură e plurivalentă: Zona e a lui Tarkovski, fireşte, dar poate
fi şi a lui Apollinaire (or, predilecţia lui Mircea V. Ciobanu
pentru suprarealism-cubism nu mai trebuie dovedită); ultimul titlu citat ne aduce în faţă atât romanul lui Ken Kesey,
cât şi cvint-oscarizatul film al lui Miloš Forman. Iar cititorul, la rândul său, dacă vrea să pătrundă cu adevărat dincolo de jocurile livreşti practicate în resetare, trebuie să deschidă albume de artă, filmoteci, colecţii de discuri şi, desiguri, marile biblioteci ale lumii.
Relevantă este şi o altă dimensiune a poeziei lui Mircea
V. Ciobanu – biografismul. În bufonul sau despre mimesis,
lumea mea de hârtie, era iacobină, apare un eu critic literar,
poet şi editor, care îşi ironizează relaţia cu lumea. Nu mai
puţin ironice sunt poemele textualiste, în care este pusă la
îndoială propria scriitură. Exemplare în acest sens sunt textele poem albastru şi ultima maşină de scris. În poem albastru, în aproape toate versurile, a doua jumătate e o paranteză
textualistă, ludică, zeflemitoare: „aburii penetranţi (o fi ceva
ca mâzga, ca negura, ca răceala la spate?)/ te latră (aici e limpede)/ în tinele lăuntric/ până la sublimare totală (e ceva aici,
nu?)/ în vidul iraţional (pretenţios şi fără vreo legătură între
ele, cuvintele)/ al poemului (aha, asta era? stai să mai citesc
o dată)“. Făcând un simplu exerciţiu de înlăturare a parantezelor, obţinem un poem neoexpresionist grav, răscolitor, cu
vădită tendinţă de a revela stări depozitate în profunzimile
sinelui: „sufocant/ infinitul se strânge/…/ din toate părţile/
ca un corset care-şi doreşte/ perfecţiunea pe care nu ţi-o
doreşti// aburii penetranţi/…/ te latră/…/ în tinele lăuntric/
până la sublimare totală/…/ în vidul iraţional/…/ al poemului// din nadirul interior/…/ două puncte/…/ infinitul contemplat pe orizontală/ şi culoarea acestui infinit/…/ văzută
doar pe verticală/…/“. Dar Mircea V. Ciobanu evită gravitatea, având acutul sentiment al apartenenţei la epoca „gândirii slabe“, a contextualizării şi efemerizării adevărului, a
ludicului, hedonismului şi eclectismului. Ultima maşină de
scris este un poem textualist scris probabil în urma discuţiilor/exerciţiilor cenacliste cu prietenii optzecişti din catedră
sau chiar în timpul când autorul făcea naveta Drochia-Bălţi,
împreună cu Nicolae Leahu. Or, dialogul dintre textul lui
Mircea V. Ciobanu şi doamna crocantă a lui Nicolae Leahu
este vizibil – „important e ca foaia să stea din timp la locul
ei/ în valul maşinii altfel de pomeneşti cu gândul răscopt/
tăvălit prin noroi şi prozaic băgat pe unde umbli tu/ cu şurubelniţa că maşina ţi se defectează/ exact când nu te aştepţi“
(Mircea V. Ciobanu) şi „sar deci şi zic hop! tocmai când dau
să botez actul/ de creaţie artistică mi se defectează maşina/
de scris /…/ iau eu deci o şurubelniţă unsuroasă din ghidul
tehnic /…/ îmi spun iată/ a venit sorocul să dau şi eu cea ce
e de dat“ (Nicolae Leahu) –, iar cei doi autori au experienţa
scrierii la patru/şase mâini (vezi: Erotokritikon. Făt-Frumos,
fiul pixului de Nicolae Leahu and K⁰).
Deşi se autodefineşte în postfaţă drept un autor postmodernist livresc, intertextualizant, şi deci depăşit de timp
– „Oricât ar încerca el să exploreze alte spaţii ale expresiei
poetice, i se văd urechile postmoderniste: referinţe livreşti,
citate şi parafraze, reciclaj literar, jocuri textuale şi intertextualiste. În universul minimalismului de azi el arată bizar“
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(dacă nu cumva este ironizată chiar atitudinea agresiv exclusivistă a minimaliştilor douămiişti) – Mircea V. Ciobanu ştie
să facă şi poeme minimaliste. Ba mai mult, printre cele mai
bune texte ale volumului resetare sunt ceainicul, împărăţia cerurilor, vizita la elisabeth, poeme de un minimalism
imagistic exemplar, care se remarcă printr-o autenticitate
neîndoiasă. Vizita la elisabeth este un poem narativizat al
banalului cotidian, în care insignifiantul sau aparent apoeticul devine poezie. E o poezie de atmosferă, creată, se pare,
prin tehnica cinematografică a succesiunii cadrelor: „e servit peştele e un merlan în sos alb cu crevete/ preparat de ea
după reţeta familială probabil/ apoi fromajurile pe alte farfurii bineînţeles/ apoi deserturile cu surpriză desigur/ apoi
toată lumea adoarme de rău de munte de vin/ şi visează o
franţă tradiţională medievală“. În ceainicul, pledoaria pentru autenticitate este evidentă, lumea kitsch-ului, a inautenticităţii, a artificiului provocând reacţii aproape violente,
exprimate la modul declarativ: „mă enervează fluierăturile
artistice/ nu mai pot asculta triluri de păsări în loc de soneria de la uşă/ nu mai pot asculta hiturile muzicii clasice pe
telefoanele portabile/ ne putem pomeni că într-o zi bondarii vor începe/ să zumzăie impecabil din Rimski-Korsakov/
vreau să mi se bată la uşă/ vreau ca soneria să sune şi telefonul să zbârnâie“.
Împărăţia cerurilor constituie dominanta lirismului din
resetare. Poemul este o elegie dedicată părinţilor plecaţi, e o
poezie a regresiunii: „după plecarea tatei/ casa se lăsa mereu
pe o parte /…/ acum nici mama nu mai este/ şi casa se prăbuşeşte/ în toate părţile deodată/ intră în pământ“. Mircea
V. Ciobanu practică un lirism apropiat de cel al lui Nicolae
Leahu din Elegiile de apoi (Nenumitul, Editura Fundaţiei
Culturale Poezia, 2008), al Mariei Şleahtiţchi din Oleandrii
mă strigă roz (Cartier, 2010) sau al lui Arcadie Suceveanu
din poemele despre tata (Fiinţe, umbre, epifanii, Arc 2011):
„ieri la cimitir am tăiat tufele de salcâm din jurul mormintelor/ lângă mama creşteau câţiva ciritei,/ tata însă s-a împrejmuit/ salcâmii spinoşi mi-l amintesc pe el/ cu ghimpii scoşi
atunci când voia să fie lăsat în pace// poate că ne facem iluzii că ei aşteaptă să venim/ şi să-i pomenim/ zgomotos/ cum
credem că are să le placă// dar poate că le place să se odihnească/ în pace/ că d-aia se cheamă odihnă de veci/ altfel
cum să-mi explic că/ de secetă nu a crescut fir de iarbă/ dar
salcâmişul a năpădit casa şi mormintele“. Minimalismul la
nivel de limbaj este sugerator de trăire profundă, autentică.
Cu toate că îşi înrămează poemele într-un cadru autosubminator – alege pentru copertă celebra pictură a suprarealistului René Magritte Ceci n’est pas une pipe, cu aluzie,
fireşte, şi la jocul aparenţelor literare/poetice, şi include în
final autocritica postfaţă pe care am mai citat-o –, Mircea V.
Ciobanu nu reuşeşte să ne convingă că nu este poet. Dimpotrivă, aceste ingeniozităţi, alături de poemele propriu-zise
ne demonstrează că autorul volumului resetare („un poet de
calibru“, cum îl numeşte pe bună dreptate Nicolae Tzone în
textul de pe coperta a patra) ia foarte în serios instituţia poeziei şi literatura în general. Într-adevăr, poezia sa „nu reflectă
nişte sentimente puternice /…/ nu transmite un mesaj patriotic, nu pune la zidul infamiei duşmanul, nu luptă pentru
pace, nu descrie trecutul nostru glorios şi frumuseţile de azi
ale patriei, nu îşi propune să schimbe lumea, nu proiectează
frământări şi patimi care să rezoneze cumva în inima cititorului“ (vezi acceaşi postfaţă), dar, cu toate acestea, conţine un lirism subtil, rafinat, neaccesibil tuturor, dar revelator atunci când ajungi la el.
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Recuperând istoria unei generaţii cu destin
dramatic: agronomi români de elită născuţi
pe plaiuri basarabene şi bucovinene

C

Chiar dacă după Marea Unire din 1918 industria României a
manifestat o tendinţă tot mai pronunţată de a ocupa un loc
egal cu cel al agriculturii, punându-se bazele industriei mari,
principalul domeniu al vieţii economice basarabene între cele
două războaie mondiale a rămas agricultura. Aceasta deoarece, atât prin aşezarea sa geografică între Dunăre, Nistru şi
Prut, cât şi prin natura solului şi a climatului, Basarabia a fost
întotdeauna o zonă propice practicării agriculturii, viticulturii şi horticulturii. În această ordine de idei, cu toate că aportul
potenţialului industrial al Basarabiei la potenţialul industrial
general al Noii Românii a fost incomparabil mai modest faţă
de cel al Vechiului Regat sau al Transilvaniei, în schimb agricultura în calitate de domeniu de bază al vieţii economice a
acestei provincii, care îi asigura mai mult de jumătate din totalul exporturilor, precum şi de activitate economică şi mod de
viaţă pentru 87,1 % din totalul populaţiei (1930)[1], a plasat-o
constant pe un loc de frunte în agricultura României de după
1918[2].
Astfel, comparativ cu celelalte provincii ale României interbelice, Basarabia poseda cea mai mare suprafaţă arabilă, constituind circa 14 % din tot pământul arabil al ţării. Raportată la
întreaga suprafaţă a provinciei, suprafaţa arabilă era de 71,58
%, în timp ce suprafaţa arabilă a Bucovinei era de numai 30,13
%, cea a Transilvaniei de 32,48 % şi cea a Vechiului Regat, de

49,01 %[3]. La finele anilor ’30, Basarabia dispunea de 199.460
ha de pădure, 110.582 ha vii, 28.274 ha livezi cu pomi fructiferi,
28.425 ha fâneţe naturale, 427.618 ha păşuni. Totalul terenului
agricol al Basarabiei constituia 3.626.428 ha, din care 3.031.529
ha suprafaţă arabilă, constituind ¼ din suprafaţa totală cultivabilă a României interbelice[4].
Circa 34 % din suprafaţa arabilă a Basarabiei erau cultivate
cu grâu, 24 % cu porumb, 27 % cu orz, 4 % cu secară şi 8 % cu
ovăz, producţia tuturor acestor culturi ajungând în anumiţi ani
la circa 250.000 de vagoane a câte 10 tone fiecare, considerând
o medie a producţiei la hectar de circa 850 kg[5]. În anii de până
la Primul Război Mondial, doar prin portul Odesa, Basarabia
exporta anual în străinătate circa 60-80 milioane de puduri sau
până la 130.000 de vagoane a câte 10 tone de diverse cereale,
fără a lua în considerare cantităţile realizate în interiorul provinciei. Deşi marii proprietari deţineau doar 30 % din totalul
pământurilor cultivabile faţă de 70 % deţinute de micii cultivatori, 70 % din totalul cerealelor exportate în străinătate aparţineau marilor proprietăţi agricole, dată fiind calitatea superioară a cerealelor acestora[6].
Sub aspectul modernizării economice, reforma agrară
din 1918 a fost, indiscutabil, cea mai importantă şi apreciată.
Indiferent de ideologia de partid îmbrăţişată sau de gradul de
influenţă al partidului pe care-l reprezentau în forul legislativ,

3 „Basarabia economică“, an. XX, nr. 2, 1938, p. 5.
1 Aspecte ale economiei româneşti. Material documentar pen4 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti, fond Ministetru cunoaşterea unor probleme în cadrul planului economic, Tipo- rul de Interne, dosar 59/1943, fila 2; Arhiva Naţională a Republicii
grafia Curţii Regale F. Göbl Fii S.A., Bucureşti, 1939, p. 53; Arhivele Moldova, fond 691, inv. 1, dosar 39, vol. III, fila 434.
5 Calendarul Basarabiei pe 1931. Întocmit de H.Block şi
Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului
de Miniştri, dosar 128/1920-1940, fila 66.
A.Cândea, Tipografia Eparhială „Cartea Românească“, Chişinău, F.a.,
2 Istoria Basarabiei de la începuturi până în 2003. Ed. a III-a, rev. p. 72.
şi ad. Coord.: Ioan Scurtu, Editura Institutului Cultural Român, Bucu6 Barlo-Iacubovici, Raţionalizarea agriculturii basarabene, în
reşti, 2003, p. 221.
„Basarabia economică“, an. XX, nr. 2, 1938, p. 9-10.
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deputaţii şi senatorii din toate colţurile României au considerat legiferarea reformei agrare drept o îndatorire faţă de ţărănimea care se jertfise în război, iar votul universal şi împroprietărirea au fost înţelese drept două obiective esenţiale, dar ca
părţi componente ale unui întreg – democratizarea şi modernizarea societăţii[7]. Aşa cum afirmau în acea perioadă preşedintele Consiliului de Miniştri Ion I.C. Brătianu şi ministrul
Agriculturii şi Domeniilor Ion Duca, „numai prin împroprietărire se va face ţărănimei dreptatea ce i s-a făgăduit“ şi „numai
astfel, rezemată pe un popor înstărit şi mulţumit de soarta lui,
unitatea naţională va putea să dea roadele ei binefăcătoare“[8].
Mai mult ca atât, aceiaşi oameni politici şi de stat au insistat cu
toată hotărârea „să se ţină seamă de condiţiile speciale ale Basarabiei“, deoarece „datoria noastră este să nu nesocotim aceste
deosebiri, spre a putea asigura pe viitor ţinutului de peste Prut
un aşezământ agrar temeinic şi o dezvoltare istorică liniştită“[9].
Dat fiind faptul că principalul domeniu al vieţii
economico-sociale basarabene a fost şi a rămas agricultura,
masiva reformă agrară realizată în anii 1918-1924 a purtat un
pregnant caracter social, proprietatea ţărănească înlocuind
regimul de proprietate anterior, de tip moşieresc-ţărănesc.
Reforma agrară a dat un impuls dezvoltării capitalismului la
sate, a slăbit puterea economică a moşierimii şi i-a redus rolul
în viaţa socială şi politică. Reforma agrară a afectat 1.739 de
sate din cele peste 2.000 existente în acea vreme în Basarabia, în afara operaţiunilor de împroprietărire rămânând doar
circa 300 de localităţi. S-a produs, astfel, o modificare radicală
a vechiului raport dintre pământ şi muncă, creându-se proprietăţii funciare un nou echilibru social. Dacă în anii anteriori reformei agrare proprietatea cuprinsă între 0-100 ha constituia 55,9 % din total faţă de 44,1 % deţinută de categoriile
de peste 100 ha, atunci în rezultatul reformei, raportul dintre
proprietatea ţărănească şi marea proprietate devine de 91,5 %
faţă de numai 8,5 % din total[10].
În consecinţa trecerii de la marea proprietate latifundiară
la mica gospodărie ţărănească, a fost puternic stimulat interesul ţăranului pentru folosirea mai bună a pământului, pentru
ameliorarea mijloacelor şi metodelor de cultivare. În pofida
caracterului deficient al reformei agrare, majoritatea pănânturilor moşiereşti au trecut în posesia ţăranilor fără sau cu puţin
pământ. Reforma agrară a contribuit la mărirea şi consolidarea
proprietăţii ţărăneşti bazate pe munca săteanului, a familiei sale.
În comparaţie cu perioada anterioară reformei agrare, un
număr sporit de ţărani reuşesc acum să-şi asigure mijloace de
trai din munca propriului pământ. Dar o mare parte a gospodăriilor ţărăneşti (posesoare a 1-3 ha pământ) nu dispuneau
de mijloacele necesare pentru a-şi întreţine familiile în mod
corespunzător, fiind nevoite să-şi caute surse de venit în afara
agriculturii. Gospodăriile ţărăneşti sufereau din cauza obligaţiunilor fiscale crescânde, a insuficienţei pieţei agricole de desfacere a producţiei. Pe de altă parte, gospodăria ţărănească,
din stadiul patriarhal de până la reformă, care îşi producea
singură o mare parte din bunurile necesare, s-a transformat
într-o clientă a industriei şi comerţului. Industria a găsit astfel prin reforma agrară un consumator permanent în ţăranul

împroprietărit, dar şi o parte din braţele de muncă date de sporul populaţiei rurale.
Graţie reformei agrare din 1918-1924, agricultura basarabeană interbelică a reuşit să obţină anual cantităţi mari de produse agricole. Producţia a variat la cereale între 1,5-3,0 milioane tone, la vin între 1,5-3,2 milioane decalitri etc.; faţă de
celelalte ţinuturi româneşti, Basarabia deţinea primul loc la
cultura plantelor, fructelor şi viţei de vie.
Date fiind ponderea şi importanţa agriculturii în economia
Basarabiei şi în modul de viaţă al populaţiei acesteia, o atenţie
specială în perioada dintre cele două războaie mondiale a fost
acordată dezvoltării învăţământului agricol, aproape inexistent până în 1918. O activitate importantă în această direcţie
a desfăşurat Şcoala Naţională de Viticultură din Chişinău; aici
cursurile durau 4 ani, ultimul an fiind rezervat activităţii practice. Şcoala avea un internat pentru 100-120 de elevi, plantaţii
şi material didactic (cabinete şi laboratoare), o staţiune experimentală de viticultură şi vinificaţie (cu secţiunile viticultură,
agroecologie, microbiologie)[11].
O importantă instituţie de învăţământ superior în Basarabia interbelică a fost Facultatea de Agronomie din Chişinău.
Legea de organizare a Secţiei Agronomice a Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi în Facultate de Agricultură cu sediul la Chişinău
a fost publicată în „Monitorul Oficial“ din 9 aprilie 1933. De-a
lungul anilor, respectiva facultate a adus o contribuţie esenţială la formarea unor specialişti cu studii superioare în domeniul agriculturii[12].
Doar în câţiva ani de activitate, Facultatea de Agronomie
din Chişinău a reuşit să întrunească 21 de profesori şi conferenţiari, 31 şefi de lucrări şi asistenţi şi era frecventată de 400
studenţi şi studente. Biblioteca centrală a facultăţii dispunea
de 10.500 volume din toate domeniile ştiinţelor agricole, iar
câmpurile de experienţă, fermele, pepinierele şi viile ce aparţineau numitei instituţii cuprindeau o suprafaţă de circa 200
ha teren agricol. În cadrul celor 8 catedre ale facultăţii a fost
desfăşurată, de rând cu activităţile practice, o amplă muncă de
cercetare ştiinţifică, oglindită în cele două volume apărute, în
care au fost publicate 65 de lucrări originale. În total, până la
finele perioadei interbelice, Facultatea de Agronomie din Chişinău a pregătit 510 ingineri agronomi de înaltă calificare[13].
Încercând recuperarea istoriei dramatice a unei generaţii de
agronomi de elită, născuţi şi formaţi în mediul ştiinţific şi intelectual al României interbelice, destinul căror a fost puternic
marcat de cedările teritoriale din vara anului 1940 ca urmare
a notelor sovietice cu caracter ultimativ adresate României, la
finele anului 2015, editura PIM din Iaşi a lansat o lucrare cu un
titlu mai puţin obişnuit, – Agronomi români de elită născuţi
pe plaiuri basarabene şi bucovinene[14], – avându-l în calitate
de coordonator pe membrul de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gh. Ionescu-Şişeşti“ din Bucureşti, Dr.
Gheorghe Bernaz. Aşa cum explică prefaţatorul respectivului proiect editorial, iniţiativa scrierii acestei cărţi „se datoreşte

11 Istoria Basarabiei de la începuturi până în 2003. Ed. a III-a, rev.
7 Svetlana Suveică, Basarabia în primul deceniu interbelic şi ad. Coord.: Ioan Scurtu, Editura Institutului Cultural Român, Bucu(1918-1928): modernizare prin reforme, Editura Pontos, Chişinău, reşti, 2003, p. 259.
2010, p. 130.
12 Ibidem, p. 261-262.
8 „Monitorul Oficial“, nr. 214, 15/28 decembrie 1918, p. 3814.
13 Realizările Facultăţii de Agronomie din Chişinău, în Ministe9 „Monitorul Oficial“, nr. 220, 22 decembrie 1918 / 4 ianuarie rul Agriculturii şi Domeniilor. Realizări agricole. 1930-1940, Editura
1919, p. 4016.
„Luceafărul“, Bucureşti, 1940, p. 266-269.
10 M. Georgescu, Reforme agrare. Principii şi metode în legiu14 Dr. Gheorghe Bernaz (coord.), Agronomi români de elită năsirile române şi străine, Tipografia Bucovina I.E. Torouţiu, Bucureşti, cuţi pe plaiuri basarabene şi bucovinene, Editura PIM, Iaşi, 2015,
1943, p. 92, 93.
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unei dezamăgiri, dorinţei de neabătut de a corecta imaginea
negativă de care au parte basarabenii“ în dreapta Prutului[15].
Este greu de estimat măsura în care basarabenii se bucură
de o imagine negativă în dreapta Prutului, sau dacă şi bucovinenii au parte, eventual, de o imagine similară în România actuală, cert însă este că din cei 122 de agronomi de elită prezenţi
în lucrarea dată, 92 sunt născuţi în Basarabia românească înainte de al Doilea Război Mondial. „Este un fapt bine cunoscut,
– susţine coordonatorul volumului, – că mai toţi marii viticultori şi oenologi români ai veacului al XX-lea s-au născut în frumoasa şi bogata Basarabie, străveche vatră românească“. Şi-a
spus cuvântul, cu siguranţă, inclusiv descendenţa basarabeană
a părinţilor doctorului Gheorghe Bernaz, ştiindu-se că tatăl
său, Dionisie Bernaz (1896-1984), provine din comuna Plopi,
judeţul Soroca, cu studii strălucite făcute la Şcoala Naţională
de Agricultură din Montpellier (1926) şi la Institutul de Agricultură al Universităţii din Toulouse (1928)[16].
În general, la întocmirea listei agronomilor români de elită
au fost puse două criterii de bază: a) ca protagoniştii să se fi
născut în teritoriile cedate în 1940 – „pe plaiuri basarabene şi
bucovinene“, şi b) să fi făcut ceva deosebit pentru România.
În această ordine de idei, cei 92 de agronomi basarabeni
„acoperă“, practic, toate domeniile importante din agricultură: viticultura şi oenologia sunt ilustrate de marii specialişti
Dionisie Bernaz, Gherasim Constantinescu, Teodor Martin;
legumicultura şi pomicultura de către T. Bordeianu, N. Constantinescu; pedologia de către Gr. Obrejeanu; entomologia
de către T. Perju, ameliorarea plantelor de către Vl. Moşneagă,
genetica de către V. Ghimpu, agrofitotehnia de către Gh. Valuţă
ş.a. Aşa cum menţionează şi dr. Gheorghe Bernaz, lucrarea nu
are pretenţia de exhaustivitate, din lista personalităţilor din
domeniul economiei agrare lipsind, bunăoară, marele economist basarabean Teodosie Al. Ştirbu (n. Chişinău, 1899-1974)
sau acad. Vasile Malinschi (n. Râbniţa, 1912-1992).
Însă lucrarea în cauză nici nu este o istorie sui-generis a
economiei agrare româneşti prin reprezentanţi de vază basarabeni şi bucovineni. Este, mai degrabă, o încercare de recuperare a istoriei dramatice a unei generaţii de agronomi de elită,
născuţi şi formaţi în mediul ştiinţific şi intelectual al României
interbelice, destinul căror a fost puternic marcat de cedările
teritoriale din vara anului 1940 ca urmare a notelor sovietice
cu caracter ultimativ adresate României, astfel încât restul vieţii lor şi l-au trăit sub semnul refugiului, chiar dacă acel refugiu s-a produs în România, care a avut de suportat, şi ea, după
1947, toate rigorile „democraţiei populare“[17].
Biografiile tuturor celor 122 de agronomi români de elită
născuţi în teritoriile cedate sunt asemănătoare şi, totodată, originale şi irepetabile. Astfel, prof. Vasile Juncu (1903-1991) din
comuna Taraclia, judeţul Tighina, a fost născut într-o familie
cu 11 copii. Tatăl său a fost funcţionar la primăria satului, iar
mama – neştiutoare de carte, ambii depunând eforturi ieşite
din comun pentru ca odraslele să obţină studii de calitate. Ca
urmare a acestui fapt, Vasile Juncu a absolvit liceul „Alecu
Russo“ din Chişinău (1921), iar în 1921-1925 a urmat cursurile Şcolii Superioare de Agricultură de la Herăstrău-Bucureşti.
După refugiul în dreapta Prutului, Vasile Juncu a făcut o meritorie carieră profesorală, autocaracterizându-se drept „un

om obişnuit, care a căutat să-şi facă datoria oriunde a lucrat
şi pentru care dragostea de muncă, profesiunea aleasă, năzuinţa spre adevăr, spre dreptate, spre frumos, a fost un instinct
elementar“[18].
Un alt profesor universitar, Gheorghe Valuţă (1901-1987),
din satul Druţă, comuna Pociumbeni jud. Bălţi, provine dintr-o
familie săracă cu 8 copii. În 1919-1923 şi-a făcut studiile la
Şcoala secundară de viticultură din Chişinău, cu o bursă acordată de Statul român. Între 1925-1929 a urmat cursurile la Academia de Înalte Studii Agronomice din Cluj, unde i-a avut ca
profesori pe M. Chiriţescu-Arva, Ion Grinţescu, Iuliu Prodan,
obţinând, în consecinţă, diploma de inginer agronom. Ca o
încununare a eforturilor depuse, în 1935-1936 Gheorghe Valuţă
devine doctor în agronomie a Facultăţii de fitotehnie şi ameliorare a plantelor a Universităţii „Martin Luther“ din Halle /
Wittemberg, cu menţiunea „foarte bine“[19].
Una din cele mai caracteristice biografii prezente în lucrarea dată este aceea a lui Boris Plămădeală (n. 1939) din comuna
Berezlogi, jud. Orhei. Aşa cum ambii săi părinţi – Constantin şi Ana – au fost învăţători în anii administraţiei româneşti,
din 1944 a urmat inevitabilul calvar al refugiului. Călătoria cu
un vagon de marfă deschis a fost prima etapă a vicisitudinilor.
Au ajuns la Sibiu, unde erau cazate cadrele didactice din jud.
Orhei, apoi în comuna Ludoş, din jud. Sibiu. Aşa cum autorităţile sovietice le doreau cu orice preţ „repatrierea“, în ianuarie
1946 au plecat la Blaj, apoi la Ocnişoara, – un sătuc izolat, unde
au locuit până în 1963. Abia după acel an, Boris Plămădeală a
absolvit facultatea de Biologie a Universităţii „Babeş-Bolyai“,
după care a urmat o reuşită carieră profesională[20].
Însă cea mai impresionantă biografie este, cu siguranţă,
aceea a basarabeanului Teodor Martin (1909-1987), – personalitate marcantă a ştiinţei româneşti, – asistent în cadrul Secţiei de viticultură din cadrul Institutului de Cercetări Agronomice al României, din Bucureşti, iar între 1948-1974 – profesor de viticultură la Institutul Agronomic „N. Bălcescu“ (Bucureşti), urcând toate treptele ierarhiei universitare. A fost membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din Bucureşti, având elaborate peste 180 de lucrări ştiinţifice de mare
valoare în domeniul modernizării viticulturii româneşti[21].
Cu referire la atmosfera generală dominantă în care au
trăit şi activat specialiştii din domeniul economiei agrare în
anii „societăţii socialiste multilateral dezvoltate“, dr. Gheorghe
Bernaz menţionează că „ploconirea în faţa marilor realizări din
Ţara Socialismului victorios se desfăşura după reţeta (autentică din păcate!) a aricilor sovietici“, invocând şi un exemplu
ilustrativ. Astfel, prin anii 1948-1949, la una din orele de geografie, un profesor de liceu din Timişoara vorbise elevilor despre fauna de stepă din România, enunţând ideea că aceleaşi
dobitoace s-ar găsi şi în Câmpia Bugeacului din sudul Basarabiei şi, în continuare, în stepele ruseşti. La sunetul clopoţelului ce anunţa sfârşitul orei de curs, profesorul a realizat oripilat că nu politizase lecţia. Totuşi, în drum spre uşă, cu catalogul subsuoară, a reuşit să le spună elevilor: „Copii, şi în Uniunea Sovietică sunt arici, dar mai mari şi mai graşi!“[22].
Ca fost student al marelui pedagog şi om de ştiinţă, dr. Gheorghe Bernaz îşi face o datorie sufletească să menţioneze că
prof. Teodor Martin a fost, practic, singurul care a refuzat pe

15 Ibidem, p. 7.
16 Ibidem, p. 23.
17 O foarte interesantă, originală şi instructivă descriere a condiţiilor şi consecinţelor acelui dramatic refugiu al basarabenilor,
vezi la Alexandru Budişteanu, Sub patru regimuri pe toate continentele, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2014, 604p.

18 Dr. Gheorghe Bernaz (coord.), Agronomi români de elită născuţi pe plaiuri basarabene şi bucovinene, Editura PIM, Iaşi, 2015, p.
172.
19 Ibidem, p. 320.
20 Ibidem, p. 225.
21 Ibidem, p. 187.
22 Ibidem, p. 193.
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faţă să se încadreze în linia „aricilor sovietici“: „Într-o perioadă
de constrângeri dure şi obtuze, când prof. Gh. Ionescu-Şişeşti
a fost îndepărtat de la catedră numai pentru că a recomandat
câteva maşini agricole de fabricaţie americană, prof. Teodor
Martin combătea ferm, cu un curaj remarcabil, inadvertenţele
din literatura sovietică de specialitate“[23].
În mod cert, consideră dr. Gheorghe Bernaz, printre cei
peste 100 de colegi ai săi din anii de studenţie se vor fi găsit destui delatori în serviciul securităţii. Cu toate acestea, îşi exprimă
convingerea coordonatorul volumului, nici unul nu s-a înjosit
într-atât încât să-l „toarne“ pe curajosul om de ştiinţă şi catedră, care a fost prof. Teodor Martin.
Revenind la iniţiativa editării volumului respectiv, dr. Gheorghe Bernaz reiterează dorinţa de neabătut a colectivului de
autori de a corecta imaginea negativă de care au parte basa23 Ibidem.

rabenii: „În România de azi, – consideră prefaţatorul lucrării, – basarabenii au o imagine îngrijorător de negativă. Ea se
datorează în mare măsură unor grupuri din moldovenii ce ne
vin de peste Prut: „studente“, „artiste“ de tot felul sau racheţilor cu largi disponibilităţi de a ucide oameni la comandă“[24].
Chiar dacă este puţin probabil să reuşească o schimbare
esenţială a „imaginii negative de care au parte basarabenii“ în
dreapta Prutului, – opinie, de altfel, discutabilă şi îndoielnică
în mai multe privinţe, – cert este că volumul în discuţie, prin
strădania colectivului de autori condus de către dr. Gheorghe
Bernaz, a reuşit să completeze o pagină extrem de importantă
din domeniul istoriei interbelice a economiei agrare româneşti,
valorificând în special contribuţia mai puţin cunoscută publicului larg dar şi cercetătorilor, a agronomilor de elită născuţi
pe plaiuri basarabene şi bucovinene.
24 Ibidem, p. 9.

Magda URSACHE

Exerciţii de adevăr
în linie dreaptă

„E oare mai bine să-ţi petreci viaţa având dreptate
împotriva tuturor decât greşind alături de toţi?“
Monica Lovinescu

D

„Dacă aş avea instrumente de lucru adecvate, aş scrie
o carte intitulată Etica estetică a lui Grigurcu, notează
Dumitru Augustin Doman în „Acolada“ de aprilie 2016.
Eu cred că a şi început s-o scrie, sub formă de interviu
cu complexul autor. Şi cum ideea e bună, o să încerc şi
eu câteva adnotări pe temă dată.
De Paşte, mă odihnesc la umbra aforismelor în floare
ale poetului şi criticului şi mi se duce gândul la etnosoful anonim, un ţăran nord-dunărean, în dialog cu Ernest
Bernea: „Cuvântul are putere, că e de la Dumnezeu, până
nu-i cuvânt, nu-i nimic.“ Şi încă, din gândirea contestată ca „primitivă“ ori „retardată“ a etnosofului carpatin:
„Cuvântul întâi să-l ciopleşti, apoi să-l arăţi.“
Asta şi face aforistul. Scoate din umbră şi din penumbră cuvântul rar, îl polizează, ca şi concitadinul său,
marele gorjan, înainte de a-l tipări şi – minune – cuvântul îşi arată puterea. Grigurcu acuză, deopotrivă, inerţia etică, dar şi inerţia estetică.
„A fi domn i-o întâmplare – A fi om e lucru mare“,
spune tot etnosoful anonim, în decupajul lui Petru Ursache. Gh. Grigurcu e şi una şi alta. E un domn al criticii
literare, iar în vremile noastre de dezamăgire şi de incertitudine, când starea naţiei e atât de precară, critica de
calitate (ca şi poezia înaltă, de altfel) e o provocare. Gh.
Grigurcu e o valoare profesională de necontestat şi asta
pentru că spune onest, curajos ce gândeşte, în pofida oricăror calcule literare. Niciodată nu e ezitant în a-şi formula opinia, cu care poţi sau (rareori) nu poţi fi de acord;
şi documentarea, şi formularea sunt impecabile.
Într-o secvenţă din războiul româno – român, (1
mai, 2016, „Cotidianul transilvan“) Petru Romoşan se
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întreabă cu
amară ironie:
„Dar ce are a
face estetica
scriitorilor la
ziar cu etica
populară?“
Credinţa „etic-valabilă“ a lui Gh. Grigurcu mă face să
repet – a câta oară? – că biografia e mai greu de scris
decât opera.
Grigurcu n-a devenit om politic, n-a primit pomeni
politice, pentru că e un domn, iar politichia noastră e
murdară şi imorală. N-a devenit nici porta-voce iliescă,
nici băsist, nici iohannist, pentru că e un om. Ştie bine
că, de multe ori, scriitorii au fost prea puţin inspiraţi ca
oameni politici, de la Goga la Iorga, de la G. Călinescu
la Sadoveanu, la Titus Popovici şi la Petru Dumitriu, de
la Ralea şi Mihnea Gheorghiu, la intelectualii neptunişti.
Grigurcu vrea să fie metapolitic, cum ar spune Vintilă
Horia (şi o spune în Memoriile unui fost săgetător, ed.
Vremea, 2016).
În foiletonul precedent, Exerciţiile de adevăr ale unui
autor capital: Gheorghe Grigurcu, opinam – şi ţin mult la
această opinie – că e un apolitic activ, în formularea lui
Luca Piţu, alt neacomoda(n)t cu Puterea, care n-a vrut să
vieţuiască încovoiat. Adaug acum că Gh. Grigurcu este
un anticomunist inflexibil. „Bolşevismul anticomunist“
(Adam Michnik) e o formulă nefericită după mine, iar
dintre predicţiile lui Brucan, cea mai nesuferită e aceea
că se va reinstala comunismul. Chiar a căzut cu adevărat? Iuliu Maniu şi Gh. Brătianu au murit în acelaşi an
cu Stalin. Stalin are bust cu flori proaspete în Rusia. Brătianu are? Cât despre casa „sfinxului de la Bădăcin“, se
prăbuşeşte din lipsă de fonduri.
HYPERION

171

Gh. Grigurcu e contrariat, ca să nu spun indignat,
de repeţirile foştilor ilegalişti, dar şi ale tinerilor stângişti, gata să-i absolve pe comuniştii duri „graţie“ idealului egalitar. Întreb: vorbim de crimă din „ideal umanitarist“? Vorbim de „ură inextingibilă“ de clasă socială
din „ideal umanitarist“?
Vrem să-i scoatem din literatură pe cei vinovaţi de
„abateri de dreapta“ (ca Stăniloae, Daniil Sandu Tudor,
Nae Ionescu, Ernest Bernea, Ţuţea, Sergiu Al-George,
Noica, Gyr, Vintilă Horia, în timp ce „hetaira socialistă“
Nina Cassian, iubita ilegală (nelegitimă chiar) a PMR/
PCR (era să scriu ICR) a continuat să fie răs-elogiată.
„Aventura iubirii“ cu Puterea, contra „avantaje pecuniare“,
cum scrie Gh. Grigurcu, o arată fără pic de simţ moral;
ba chiar dez-angajată moral, dacă îi poate compara pe
„golanii“ din Zona liberă de neocomunism a Pieţei Universităţii cu cenacliştii înflăcăraţi ai lui Adrian Păunescu.
Ar fi strigat ultimii: „mai bine huligan decât activist, mai
bine mort decât comunist“?
Internaţionalist – erotica poetă are grijă să vadă bârna
din ochiul lui Hitler, nu şi paiul din ochiul lui Stalin (ori
invers), declarând în Memoria ca zestre, tom III, 1985 –
2005 (ed. Institutul Cultural Român, 2015): „A echivala
Holocaustul cu Gulagul e o eroare“. În caz contrar, eşti
nazist şi evreofag, potenţial infractor.
Aş zice că şi acela care neagă crimele şi abuzurile Holocaustului roşu contra românilor ar trebui amendat; nu
numai cel care neagă Holocaustul ebreu. Zecile de milioane de cadavre n-ar trebui împărţite între evrei şi neevrei. Parantetic spus: gura păcătosului vorbeşte despre
un Holocaust românesc, ca şi cum holocaustizaţi ar fi
fost românii, nu evreii. Cât despre Al. I. Ştefănescu, puişorul de tigru al Ninigrei Cassian, a contribuit la prohibirea marii culturi, din care i-a scos pe „dăunătorii“ Ion
Petrovici, Blaga, P.P. Negulescu, C. Rădulescu-Motru, D.
Gusti, Simion Mehedinţi, luptând în primele rânduri şi
în '44 – '48 (Marea de-fascizare), şi în '48 – '52 (Marea
cenzurare) cu „otrăvitorii ideologic“.
În Exerciţii de adevăr în linie dreaptă, Gheorghe Grigurcu vorbeşte pe faţă (şi-mi place calamburul lui Barbu
Cioculescu: pre-faţă) despre o dorită schimbare socială
de ordin spiritual, care n-a fost să fie. Citez: „Nobleţea
iniţială a legionarului, la care au subscris un şir de personalităţi, de la Eliade la Noica până la acel mirabil evreu
botezat întru românitate şi care a fost N. Steinhardt.“
Pentru Gh. Grigurcu nu există reticenţe faţă de
teme-tabu, inconfortabile, deşi, în post-totalitarism, s-a
formulat un „set de subiecte incomode“, iar acuzele de
fazcism (în pronunţie iliesco-brucană) au tot curs. Expresia „nu-i momentul“ (să reabilităm ce-i de reabilitat din
dreapta, de pildă) pare a ne fi intrat în obişnuinţă. După
stalinism, de la vânătorii de intelectuali s-a trecut la vânătorii de şopârle (erau cenzori ale căror referate editoriale
echivalau cu delaţiuni: Ornea despre Noica; Paleologu –
regret – a fost nedrept cu cărţile lui Noica, iar Ivasiuc cu
Goma). Acum, au apărut vânătorii de martiri ai puşcăriilor comuniste. Alţi „rolleri II“ (mulţumesc, Paul Goma!)
vor să anihileze jertfa lui Valeriu Gafencu, Daniil Sandu
Tudor, D. Stăniloae, Ţuţea, Justin Pârvu, Ioan Ianolide…
„Mistico-legionari“ au fost declaraţi şi cei din lotul Noica,
Voiculescu, Dinu Pillat, Sergiu Al-George, Steinhardt,
Barbu Slătineanu… Vocaţia lor de „eroism şi sfinţenie“
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(„au rezistat chinurilor la care au fost supuşi prin invocarea Crucii“), cum scrie Petru Ursache, nu-i impresionează.
Inatacabil în consecvenţă, Grigurcu e îngrijorat de slăbirea memoriei colective şi de îndemnul activului comunist: „a se slăbi cu martirii“. Mentalul roş uni are – vai! –
lăstari. Care ar fi pericolul nou? Legionarii, vechea frică
a comuniştilor. Le displace deviza „Dumnezeu şi Patria“?
Le miroase „legionaroid“ cumva?
Alexandru Florian trebuie să înţeleagă că Iuliu Maniu
a fost asasinat, că Gh. Brătianu a fost asasinat, că Mircea Vulcănescu a fost asasinat, că Valeriu Gafencu a fost
asasinat, că Anton Golopenţia a fost asasinat. Că Gyr şi
Crainic au trecut prin celulă ca să scrie POEZIE.
Într-o însemnare din Jurnal (1 martie '92), Monicăi
Lovinescu i se părea halucinantă inversarea acuzelor: nu
comuniştii erau de acuzat, ci legionarii; nu comuniştii i-au
distrus pe români fizic şi moral (cuvintele sale), ci legionarii aflaţi la putere scurt timp, arestaţi şi de Antonescu, şi
de comunişti, ieşiţi din puşcării, care a mai ieşit, ultimii.
Mărturiile deţinuţilor politici, etichetaţi fascişti şi
legionari (ca Ioan Ianolide, Calciu-Dumitreasa, Justin
Pârvu, Arşavir Acterian, D. Bacu, dar şi ale celor care au
grijă faţă de trecut), sunt puţin comentate, puţin manageriate. Ce tristă minimalizare!
Mândruţă era discipolul lui Brucan, învăţător zaddic.
Spun asta pentru că atitudinea realizatorului ProTV mi-i
amintea pe membrii sinagogii din Galiţia anului 1903,
care păstrau ca pe moaşte oasele de peşte atins de rabin.
La Iaşi, casa de pe Copou a lui A. C. Cuza găzduieşte
acum Centrul Cultural Francez. Licenţiat în litere la
Dresda şi Paris, la Sorbona; doctor în drept, ştiinţe politice şi economice, la Paris, Berlin, Bruxelles, academician, ministru de stat, decan, membru al Consiliului de
Coroană. A fost şi eminescolog. Acribios, prof. Const.
Ciopraga l-a inclus într-o bibliografie pe care şi-a dorit-o
exhaustivă. Mi-a povestit că l-au ridicat în picioare, în
toate şedinţele PCR, să-şi facă autocritica pentru că l-a
citat pe A.C. Cuza. Iar placa, pusă de Clubul Rotary în
faţa casei sale, a dispărut într-o noapte. Ca şi bustul lui
Antonescu din Piaţa Gării din Piatra Neamţ, unde Mareşalul a rostit (în tren) celebrul îndemn: „Vă ordon treceţi
Prutul!“ Mai este de demolat şi casa unde a stat în Primul
Război Mondial, dacă n-o fi fost deja demolată.
Barbu Slătineanu a murit sub ancheta torţionarului Iosif Crăciun. Îl pomeneşte careva ca martir? Lucia
Demetrius scrie despre Dan Botta: „foarte cultivat (dar)
avea în ochii noştri un mare cusur (…), înclina către
Garda de Fier.“ Cusurul ei, piesele comuniste, se poate
trece cu vederea. În aceeaşi notă, acuza Nina Cassian
„micul «acces» de legionarism din timpul rebeliunii al
lui Horia Lovinescu“. Oare pe viloiul său (fost al lui N.
Moraru, alias Iulea Şafran, profesor de Estetica marxismului la Facultatea de Teatru) o fi existând placa memorială? Mistuită de dragoste pentru Stalin – Dej, cărora le
compunea hore, dragostea pentru Ion Barbu nu era defel
oarbă dacă îl acuza de „simpatie hitleristă“ faţă cu justeţea, „validitatea spiritului comunist“ (decupajele din cele
3 tomuri Memoria ca zestre îi aparţin lui Gh. Grigurcu,
iar titlurile sunt edificatoare: Memoriile unei hetaire,
Marea iubire a Ninei Cassian (PCR-ul, nota mea, Magda
U.), La scara 1/1.
„Teama de a cerceta un rău poate duce la un rău şi mai
mare (Boileau). Din Istorie n-ar trebui exclus nimeni, cu
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bune şi cu rele, chiar şi cu rele şi cu rele. Mişcarea legionară n-a fost condamnată pentru crime împotriva umanităţii de instanţele legale. De comunişti a fost. Comemorăm oribilul pogrom de la Iaşi (28-30 iunie – 6 iulie ‚41),
dar ar trebui să vorbim şi despre românii care şi-au riscat viaţa ca să-i salveze pe evrei de la moarte. Ca industriaşul Cornel Dumitrescu, fiu de ţăran din Mehedinţi;
pe Schindler‘s List sunt 1200; pe lista românului, 3600.
În noaptea de 29 spre 30 nov. '38 au fost ucişi prin
strangulare, cu sârmă subţire, 14 legionari, în pădurea
Ţâncăbeşti. N-o să le distrugem troiţa, sper. Armand Călinescu a fost ucis după, din răzbunare: dinte pentru dinte.
Legionarii au ucis, dar unii dintre ei au fost ucişi de
Carol II numai pentru că au fost membri de rând; la fel,
sub comunişti. Merg mai departe şi spun: condamnările
nu trebuie făcute la grămadă. Găsesc pe www.coja.ro un
fapt demn de consemnat despre „sfinţii studenţi“ Vasile
Baciu (Tecuci) şi Ion Moldoveanu (Ploieşti), morţi în 22
sept. '39. Carol II a ordonat să fie ucişi exemplar câte 3
legionari, din fiecare judeţ, la întâmplare, fără judecată
şi depuşi la răscruce. Când trei tecuceni au fost desemnaţi să fie duşi la locul execuţiei, Vasile Baciu a cerut să
fie el executat, întrucât camaradul său avea trei copii. A
cerut să-l ia pe el în loc, să nu rămână copiii orfani. Iar
Ion Moldoveanu a alergat să oprească execuţia din faţa
Gării de Sud, arătând spre cineva cu nume similar: „Nu
el, ci eu sunt legionarul Ion Moldoveanu.“ Şi l-au împuşcat, zice Ion Coja, pe adevăratul legionar.
Să punem puţintel memoria la lucru privind extrema
dreaptă; spre o mai dreaptă înţelegere, aşa cum face Gh.
Grigurcu. În manualul de clasa a XII-a, scrie negru pe
alb că mişcarea legionară a fost fascistă. Aşa se preda şi
la cursul de socialism ştiinţific: mişcarea legionară era
încadrată ca mişcare de tip fascist. Numai că legionarii n-au fost în totalitate rasişti şi şovini. Etnicişti da, au
fost. Şi de ce n-ar fi crezut legiunea, la începuturile ei,
că drumul României trebuie să meargă spre împlinire?
La această idee au subscris personalităţi ca fraţii Cioran,
Mircea Eliade, Vintilă Horia, Ţuţea, Steinhardt, Haig şi
Arşavir Acterian, Radu Gyr… Şi nu pot fi făcuţi răspun-

zători pentru excesele, pentru crimele legionare. Spune
Ţuţea, un patriot radical: „Legionarismul a fost o revoluţie pentru că a însufleţit o generaţie, construind ordinea de stat pe substanţa istorică a poporului român.“ A
fost Director în Ministerul Economiei din Guvernul naţional – legionar, instaurat în 6 sept. '40. Şi ce-i rău în a
voi putere şi prestigiu statului tău? Sau o fi mania persecuţiei istorice un adevăr al tristei noastre istorii? Să-i
citim corect, pentru Dumnezeu, şi pe Eliade, şi pe Ion
Petrovici, şi pe Ţuţea, şi pe Vintilă Horia, şi pe Cioran,
şi pe Ştefan Baciu…
În Exerciţii de adevăr (p.146) şi nu numai acolo, Gh.
Grigurcu vorbea de simpatia (uneori, adoraţie de-a dreptul) pentru „partidul ultraabuziv care a sfâşiat obştea
românească şi i-a decimat cultura“. Din ură de clasă, dar
şi etnică, oricât ar nega-o istoricul Adrian Cioroianu. Şi
n-aş vrea să-l văd supunându-se o oră „experimentului
Piteşti“ ori condamnat să asculte poveşti în reduit ca să
uite de foame şi de frig. Sau ca N. Manolescu: în 2 ani
şi jumătate a avut un singur „vorbitor“ cu mama închisă
la Pipera.
Să juxtapunem ultimele cuvinte ale lui Valeriu
Gafencu: „Doamne, dă-mi robia care eliberează sufletul şi ia-mi libertatea care-mi robeşte sufletul.“ Tatăl i-a
murit în Siberia, fără mormânt; fiul – la groapa comună.
Iată şi cuvintele gen. Pleşiţă, care şi-a recunoscut crimele
(a omorât rezistenţi anticomunişti în munţi, a organizat
explozia sediului Europei Libere din Műnchen, i-a trimis
lui Paul Goma în 3 febr. '81 un colet – bombă; în acţiunea de dezamorsare a fost rănit chiar şeful serviciului de
deminare al DST franceze) şi a încheiat astfel la OTV, în
ianuarie 2004: „Îmi pare rău că nu am reuşit să-i omorâm pe toţi.“ A murit ca pensionar (6500 de lei lunar) în
patul „Teodorei“, un sanatoriu select din Cluj.
Avertizez din nou: fără a asimila lecţiile istoriei (dar
şi fără a exersa libertatea de opinie) le vom repeta. Iar
viaţa va fi, cum scrie Arşavir Acterian, „un personaj onorabil al aşa numitei generaţii '27“, o repetiţie nesfârşită.
De erori impardonabile.
Iaşi, 1 mai 2016

Simona-Grazia DIMA

P

Franjuri sure,
postmoderne

Printre cei ce sporesc valenţele limbii noastre departe de
ţară se numără şi Dan Dănilă, poet şi traducător stabilit în
Germania. Distanţa de la volumul său de Poeme, apărut la
Leonberg în anul 2000, la Aerul călătoriilor (Ed. Cenaclul
de la Păltiniş, Sibiu, 2015) revelează un univers dramatic,
bântuit de o anxietate ţinută sub controlul, estetic, al unei
pluralităţi de rostiri lirice, dar şi o relaxare a rostirii poetice, de la ţinuta impecabilă a versurilor de factură modernistă, la structura mai laxă, în vers alb, deprinsă în frânta şi
anxioasa postmodernitate. Poetul este un erudit, iar sentimentele sale cu încărcătură negativă se nasc întotdeauna
exprimate cultural, prin apelul la marile paradigme scri-
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itoriceşti frecventate. Toate
ecourile livreşti receptate
sunt însă benefice nu numai
în plan scriptural, ci şi în
acela existenţial, acţionând
precum filtre poetice salvatoare, puse de-a curmezişul
realităţii vizibile, intolerabilă. De la ecourile eminesciene, rilkeene ori mallarméene
(„el doarme dus ca o gingaşă coră/ la umbră de măslin şi
chiparos/ şi-aproape, un anahoret bărbos/ alungă muştele şi tainic îl adoră“ – Viking în Mediterana; „Cu vicleHYPERION
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nii de păsărar, mătase fină,/ vom împânzi potecile spre
lac/ să prindem iola florilor de mac/ în colivie strâmtă de
jivină“ – Capcana; „dar ochiul ascuns se deşteaptă“ – Anii
optzeci), la ironia amară şi la tonul tăios al poemului de
reverberaţie socială („Dinspre Balcani adie a cenuşă/ şi a
cocleală prinsă-n epoleţi:/ vai de vecina ce-a născut băieţi/
şi a ascuns icoana după uşă“ – Fum; „Parcă ai bate seara
pe la porţi/ dorindu-ţi de fapt să nu fii primit:/ <om bun>
şoptind doar pentru tine,/ de parcă porţi sub pelerină un
cuţit“ – Metec), Dan Dănilă se exersează cu dezinvoltură
în numeroase chei expresive. De altfel, şi la nivel prozodic, el manifestă aceeaşi apetenţă pentru varietate, practicând deopotrivă poemul cu formă fixă, cel fără rimă sau
cu rimă etc. În dosul acestei versatilităţi, parţial ludică,
parţial motivată, poate, în primul volum menţionat, de
tatonarea, încă, a propriei personalităţi poetice, se simte,
indubitabil, cultura acestui autor, o ştiinţă a verbului ce
probează lecturi de calitate, frecventarea asiduă şi îndelungă a unor tradiţii spirituale consacrate, asimilate organic, până la a-şi modula din ele, ca din instrumente ideale, sonul propriu: „mai chem şi-acum cinici la cină,/ dar
vin numai blânzi şi răniţi“ (Cenaclu), mărturiseşte poetul,
covârşit de o tristeţe cu adevărat a lui, ce conferă autenticitate şi caracter unitar acestui ansamblu poematic marcat de un anume eclectism al expresiei.
Dacă, uneori, Dan Dănilă se lasă prins, ca într-un angrenaj, de mecanica unei rostiri calofile, nutrită de o tradiţie
bine asimilată („ca un fachir cu nestemată-n talpă/ plutind peste jăratic, zâmbitor,/ intra-vei în nirvana mai uşor/
decât o rază în lumina calpă“ – Nirvana), tot el nu-şi poate
stăpâni câte o exclamaţie sustrasă rigidităţii obişnuite
(aproape o mecanică) a cadrului, infuzând versului prospeţime şi imprimându-i o turnură abruptă, în mai mare
măsură personală şi poetică: „Nu aşteptăm nimica – o răbdare/ ce arde totul ni s-a cuibărit/ pe inimă…“ – Răbdare;
„unde ţi-e cartea – îmi arăţi doar marfă“ (Viking în Mediterana); „Atâtea vieţi îndurate/ pentru câteva clipe de graţie fulgerătoare/ mult prea iute purtate“ (Tot ce se poate);
„Dormi şi visează iubire,/ trup obosit de purtarea inimii/
clipind din ascunse pleoape“ (Ce trudă). Propriu poetului este tonul meditativ, concentrat, apt să capteze privirea
neadormită, chiar şi în plină ordalie, a lucidităţii. Directeţea acestui tip de spunere nu e pândită de primejdia sărăciei, impresia degajată fiind de opulenţă, de preaplin sufletesc, în ciuda suferinţei sterilizatoare: „de la o vreme nici
măcar/ nu mi se pare nefiresc/ că am pene de icar/ peste
livadă să plutesc/ sau din florar în cireşar:/ visul de-a zborul? tot mai rar“ (Rondel). Funciarmente, Dan Dănilă este
un candid, iar modul său de a percepe lumea, unul mitic,
este frisonul (rar) dăruit de trăirea pură, desfăşurată sub
specia miraculosului: „biet negustor ce nu ştii de zăpezi,/
sirena cea temută din afund/ te va ademeni, dar n-ai s-o
vezi“ (Viking în Mediterana). Incoruptibil, eul poetic îşi
pepetuează contemplaţia într-o umanitate maculată de
mercantilism, cuprinsă de un fatidic, deşi somptuos, declin
fiinţial. Tonusul poetului rezidă, astfel, mai puţin în viziunea adesea tragică şi lipsită de speranţă, cât în magia versului. Muzicalitatea se îmbină fericit cu omniprezentul
accent pictural de nobilă extracţie şi de ingenuă delicateţe: „când iese seara din grădini de soc/ taraful scârţâind
sub coviltire/ şi printre fetişcane cu ghioc/ fâlfâie, trist, un
papion de mire“ (Iarmaroc); „amestecând culori de umbră
creaţă/ de roz rubensian şi mai zburlit/ decât porumbul
când îi dă mustaţă“ (Nud).
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Ceremonioasă şi impregnată de sedimente culturale,
sentenţioasă pe alocuri, lirica lui Dan Dănilă dă seamă cu
eleganţă de asumarea transfiguratoare a unui destin apăsător.
În 2015, Dan Dănilă ne frapează prin versuri la fel de
melancolice, dar aureolate de un mai blând, umanizat, sfumato: „pe jumătate destin, pe jumătate duh/ cu toată carnea aceasta fumurie/ şi dezordinea din sertarele adânci“
(om seara). Condiţia poetului, drastic devalorizată social,
îşi conservă nobleţea de blazon nobiliar, chiar dacă unul
tragic: „patria m-a uitat prea curând/ iar iubita m-a izgonit –/ acum singura mea oglindă/ este lama unui cuţit“
(călătorie). Deşi cuvintele de ordine sunt cenuşă sau rece,
versurile au puterea de a vorbi despre nimicitorul miraj
al vieţii în cuvinte fastuoase, în imaginile catifelate ale
unui univers securizant, graţie reverenţei în faţa frumuseţii artistice: „viaţa – o aşteptare fără de sfârşit/ camuflată sub măştile zâmbitoare dar reci/ ale unor înecaţi descoperiţi de refluxuri –/ la sfârşit deschizi gura ca să spui
ceva/ ridici un braţ prea obosit de răbdare/ dar te opreşti
fiindcă realizezi că demult/ ai trecut styxul – atât de lină
e trecerea,/ atât de uşoară şi blândă atingerea apei,/ atât
de perfectă iluzia care te ademenise“ (trecere).
Rezistenţa în faţa asaltului lumesc, comercial şi consumerist, unde „orice roată se opreşte/ dacă nu pui o monedă“
(album) e tot mai dificilă, încât eroul liric se lasă, inevitabil, contaminat: „din şapte în şapte ani parcă sunt altul/ dar
mă simt un robot fără pudoare/ metalic şi strălucitor ca un
alexandrin“. Celui dezamăgit îi rămâne somnul, cu bestiarul său şi cu peisajele halucinante, cu decorul din vis, prelins asemeni unor franjuri sure, postmoderne, pe capota
unei maşini ce străbate fără speranţă locuri şi locuri: „străbat peisaje spoite de lună,/ coline şi pini, fantomatici măslini,/ urc şi cobor ca un om de la munte/ golgote înalte,
trec ape, lumini“ (somn). Cu toate acestea, forţa talentului
nu dispare, poetul nu-şi trădează vocaţia, cunoaşte, printre puţini, modalitatea de a descifra însemnele misterioase ale unei ierarhii superioare: „nu departe, oraşul cântă
nepăsător/ ca un beţivan fericit cu paharul plin,/ doar eu
privesc atent cerul cel sur,/ semnul acela despre care nu
ştiu/ dacă va aduce doar frunze uscate/ sau mă va alunga
din cuibul gălbui“ (aşteptare); destinul poetic, chiar nefericit, posedă o calitate aristocratică de nepreţuit, imaginaţia: „era diamant cu care tăiam lentile/ din cristalul fumuriu ce creşte mereu,/ ba un balsam numai pentru mine,/
pentru gâtul meu de bronz însetat,/ un secret demodat,
aproape stins,/ alcoolul acela care nu te îmbată/ dar îţi
face pleoapele transparente:/ eram orb dar nu ştiam cum
eram,/ puteam aranja stelele cu degetul/ iubind pentru o
vreme simetria,/ apoi întâmplarea cea norocoasă/ şi în
fine, întrebările fără răspuns“ (imaginaţie).
Păcat că finalurile, nu rareori, cad în anecdotic, neputând menţine tensiunea poetică la cotele ei înalte. Poemele
desenează însă (poetul fiind şi plastician!) admirabile privelişti sufleteşti: „mirişte de suflet, tu ştii doar/ umbrele
vulpilor fermecate/ mai uşoare decât negurile/ devorate
în orice dimineaţă// iar peisajul este destinul –/ un sloi de
forma inimii tale/atinge ţărmul înspre martie/ dar se face
linişte nu apă,/ păleşte dăruindu-şi culorile“ (elegie II).
În toată tristeţea ei şi în ciuda uşorului aer nefinisat,
perfectibil, poezia lui Dan Dănilă reconfortează prin recursul constant, în autentică tradiţie a liricii ardelene, la rostul major al omului – interioritatea inalienabilă.
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Poetul Dumitru Ţiganiuc împlineşte azi, 24 martie
2016, 75 de ani. O sumă de ani, de fapte, de vise împlinite, de iluzii pierdute, de iubire şi suferinţă, de
profesie slujită cu credinţă, de poezie, dar mai ales
de poezie, stare în care s-a aflat tot timpul cu har, aşa
cum puţini mai înţeleg azi acest demers al sufletului
şi inimii. Poezia lui nu vine ca la mulţi alţii dintr-o
ambiţie susţinută artificial, ci dintr-o trăire profundă a stării sufleteşti care te face deosebit de ceilalţi.
El nu a făcut din poezie o cale, ci chiar calea de a fi
în lume aşa cum se cuvine a fi cînd Dumnezeu îţi dă
acest har. Niciodată de cînd îl ştiu – şi-l ştiu de prin
1973 – nu a cerut prin faptul că este poet să iasă în
faţă. Niciodată nu a deschis o uşă cu poezia în mînă.
Niciodată nu a dorit în mod expres să se ştie că el
este poet, ba că el este Poetul, Maestrul, cum cer unii
care nici măcar nu au propietatea acestor cuvinte şi
mai ales cea a cuvîntului Poet. Pe el poezia l-a tras de
mînă în lume, l-a arătat lumii rar, foarte rar şi acum
aproape de loc, cînd, de fapt ar trebui să fie în văzul
lumii, să se arate şi să-şi urmeze calea pe care numai
poezia i-a deschis-o.
Deşi a scris mult (are caiete întregi de poezii, zidite în biblioteca sa, la care umblă foarte rar, adaugă, sunt sigur, zi de zi, alte şi alte poezii, an de an,
alte şi alte caiete pline de poeziile sale aparte, sensibile şi doldora de o concreteţe a vieţii trăite, cum puţini poeţi de azi mai ştiu să o facă!), a publicat foarte puţin, cîteva cărţi la distanţe mari de ani. Primele
cărţi i-au apărut la un interval de şapte ani între ele.
Acum, de la ultima sa apariţie editorială, o antologie
pe care i-am îngrijit-o, se apropie iar aproape şapte
ani. O consecvenţă cu care ne-a obişnuit şi din care
cu siguranţă nu va ieşi. Nu pentru că nu ar dori să
publice mai des, a ales această ritmicitate, ci pentru
că el este poetul, scriitorul care se lasă aşteptat, rugat, invitat să publice. Şi cum editurile de azi nu sar
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DUMITRU ŢIGANIUC – 75
la manuscrisele poeţilor, pentru că acum cartea de
poezie nu este una uşor vandabilă nici cînd eşti un
nume de rezonanţă şi bine cunoscut pe piaţa cărţii, nici la caietele poetului Dumitru Ţiganiuc nu vor
apela, dacă el nu o va face. Noua conducere a Editurii Junimea de la Iaşi, editură care l-a debutat cu
patruzeci de ani în urmă, ar putea să-i publice negreşit cărţile de poezie. Un dar pentru această frumoasă
vîrstă, la care bilanţurile se fac şi se pun pe masa unor
priviri care doresc să vadă şi să simtă poezia adevărată, masă plină în ultima vreme de subprodusele sumedeniilor de veleitari, ale căror produse anoste cu
siguranţă l-au acrit într-atîta şi pe Dumitru Ţiganiuc
încît a decis să nu mai iasă pe piaţă. Dar sunt convins
că această dorinţă de a publica încă îl menţine în forţă şi-l va îndemna să depăşeasca starea de abulie care
pare a-l stăpîni acum.
Retras în turnul lui de fildeş, între cărţi şi scris,
Dumitru Ţiganiuc rămîne poetul discret al urbei în
care efervescenţa de altă dată a vieţii culturale a scăzut enorm, pînă la limita de jos a accepţiunii degradării faptului cultural. Instituţii importante de cultură tind spre anonimat, dominate de impostură şi
politicianism devastator, instituţii cu care Dumitru
Ţiganiuc a colaborat ani în şir, iar acum acestea l-au
uitat, îl ignoră, pentru că nepăsarea este fondul managerial al acestora. Toleranţa celor care au în grijă
aceste instituţii a ajuns şi la urechile lui şi, resemnat,
crede că acest flagel nu va putea fi eradicat curînd,
iar cultura, marca acestor locuri, pentru care a trăit
şi s-a zbătut să existe, va pica în dizgraţie, dusă în derizoriu de inşi nepricepuţi, validaţi la rîndul lor an de
an de alţi inşi nepricepuţi.
În această atmosferă și-a sărbătorit Dumitru Ţiganiuc 75 de ani de viaţă, cu speranţa că ce simte în
jur este doar o ficţiune de proastă calitate pe care
timpul o va arunca din rafturi. (G.D.)
HYPERION
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Victor TEIŞANU

Poezia ca trăire şi retrăire:
Dumitru Ţiganiuc

P

Poate şi în conformitate cu propriu-i temperament,
dar şi din funciare precauţii etice, referitoare la riscul
maculării de sine, Dumitru Ţiganiuc n-a dorit niciodată să devină un personaj de agora literară. Renunţările sale la scena publică au însemnat, din fericire,
nu o capotare, ci mai degrabă şansa de a-şi scruta şi
trăi destinul poetic la cote sporite de exigenţă şi adâncime lirică. Ignorând nişte graniţe temporale, poate
fi el însuşi copilul „cu cheile la gât“, cel menit să traverseze infernul unei realităţi dezumanizate, în care şi
chipul poeziei poartă vechi cicatrici. Unele legate de
război, altele, mai multe, cauzate de apocalipsa lumii
româneşti, pe toate planurile, sub tăvălugul comunist. Această hâdă realitate a lucrat asiduu la portretul artistului, poate mai abitir în anii tinereţii, când
candoarea sa de „produs“ al spaţiului rural, cu moralitate cvasimistică, l-a împiedicat să-şi pună masca
jovialităţii şi a freneziilor trucate. La Dumitru Ţiganiuc tăcerea de care s-a înconjurat are miez de reflecţie tragică, mai autentic decât ţipătul fad şi exhibiţiile unora sau altora dintre confraţi. În cazul său, rostirea nu-şi epuizează niciodată efectul, lăsând acolade libere din care se pot naşte sensuri multiple. Iar
binomul sat-oraş (cu echivalenţele lui: înţelepciune
generoasă versus agitaţie egoistă şi sterilă) se exprimă
îndeosebi la începutul carierei poetice. Această primă
etapă va fi urmată de cea în care autorul se transformă
în „aedul târgului nordic“, pentru ca apoi, la urmă, să
treacă spre ipostaza autoscopică, spre a-şi analiza, în
manieră elegiacă, traiectoriile întunecate ale biografiei. Când scrie, autorul decupează din amintire (sau
din prezent) secvenţe, unele având fond alegoric, altele
aparent terne, dar care, decorticate, se încarcă de sem-
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nificaţii. Aproape obligatoriu, sensul contemplării şi
meditaţiei sale n-are caracter tonic. El extrage, potrivit unor comenzi interne, doar esenţe sumbre, care ţin
de o conştiinţă a zădărniciei şi inutilităţii. De aceea e
foarte rar vehement, deşi mereu neîmpăcat cu imobilitatea materiei şi aspectul ei static, imposibil de corupt.
Totul în contrast cu fiinţa noastră labilă, cu onticul
perisabil. Realitatea este cernută parcă printr-un ochi
traumatizat, în relaţie, probabil, cu vechile sale experienţe din trecut, unele chiar din îndepărtata copilărie. Dacă din punct de vedere perceptiv acul indicator tinde constant către viziuni mai degrabă sceptice,
poetul găseşte, ca în tehnica simbolistă a analogiilor,
tonul liric şi culorile cele mai adecvate pentru eternele
sale reticenţe. La Dumitru Ţiganiuc nu putem vorbi
în nici un caz de natură ludică şi de expansiuni vitaliste. E poetul la care focul liric pare, prin definiţie,
mai potolit, cerând chiar eforturi pentru ca lumina
flăcării să nu dispară. Rădăcina acestui tonus rezervat trebuie căutată, cum susţineam mai devreme, în
labirintul biografic, unul puternic marcat de sincope
dureroase. Tatonând o realitate de cele mai multe ori
ostilă, sau măcar indiferentă, lirica poetului a dezvoltat o direcţie care, cu timpul, îşi arată adevăratele
dimensiuni. Ne referim la impulsul analitic, la exploziile de luciditate care blochează posibilele revărsări
de energie şi magmă sentimentală. Fluxul său afectiv
trece întotdeauna prin duşul rece al raţiunii, metodic
şi nemilos resimţit, până la flagelare. Poetul se comportă dihotomic: vrea să vibreze la provocările (poate
şi ispitele) concretului, dar, sub cenzură cerebrală, are
tot mai puţină încredere în precara sa idealitate. Analizele sale capătă de regulă un echivalent pe măsură
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în planul arhitecturii lirice. Rezultă construcţii echilibrate, îndelung cântărite, aşa încât nimic din ce trimite ochiului să nu conţină disonanţe. Amara sa luciditate nu-i permite, ca poet, să se îndatoreze himerelor estetice. Mereu consubstanţial cu faptul teluric,
ghicim la el chiar o adversitate faţă de orice gesticulaţie utopică. Singurele porniri iniţiatice sunt cele care
se referă la căutarea iubitei pierdute. Rarele momente
de luminozitate solară ale acestei poezii rămân cele
conexe la ideea că sensurile existenţiale constituie o
povară grea a spiritului, iar pentru a rezista, trebuie
să parcurgem calvarul întreg, purtând pe frunte, precum Iisus, coroana de spini. La Dumitru Ţiganiuc contează enorm cadrul ambiental (sat, câmpie, casă, bloc,
stradă, piaţă etc.) care, în cazul său special, afirmă acea
dualitate obsesivă: oraşul opus satului, acesta din urmă
conservând măcar reminiscenţe din puritatea eticismului arhaic. Dar oare este poetul un ruralist în înţelesul clasic, doar pentru incompatibilităţile sale urbane?
Nicidecum! El respinge citadinul pentru motive de igienă morală, acesta exacerbând procesul alienării şi
disoluţiei fiinţei. Însă nici satul nu mai pare circumscris unei paradigme ideale. Amintirile din copilărie
stau sub zodia multor tulburări, pe ecranul memoriei
având încrustate secvenţe dure, cu orori din război
(„îmi văd copilăria-nspăimântată / de sângele plesnind pe-un lan de maci“), sau din ocupaţia rusească.
Aceste secvenţe dure par a precumpăni în faţa parfumului arhaic, cel care definea satul tradiţional. Şi nu
doar în acest context principiul etic guvernează textele, confirmându-şi neîncetat suveranitatea.
În 2012 Dumitru Ţiganiuc tipăreşte antologia de
autor Peste nopţile noastre, fulgere aşteptate (Botoşani, Ed. Axa), relevantă pentru posibilele etapizări în
evoluţia poetului. Volumul cuprinde selecţii din cărţile publicate de-a lungul anilor, între care una, Zidul
de lacrimă, este la rândul ei o antologie, incluzând însă
şi cicluri de inedite. Debutul editorial din 1976, Prin
departe şi aproape (Iaşi, Ed. Junimea), conţine în germene trăsăturile întregii sale poetici. Cadrul existenţial evidenţiază elemente şi trăiri rustice, dar şi urbane.
Lexicul este însă elevat şi totul se sprijină pe elaborare
atentă şi riguroasă. Dar intuim totuşi predilecţia poetului pentru spaţiul campestru, ca şi ancorele sale telurice şi ancestrale: „ah, ce bine-i să mănânci lumină /
pe pământul negru, dezmorţit la opt“ (Succesiuni).
Chiar şi sistemul corespondenţelor simboliste între
senzaţii invocă lumea vegetală a câmpiei: „Lasă-mi
sunetele aşa cum le văd – maci / îmbobocind sub rădăcini“ (Tot nu-ţi dai seama?). Domină un sentiment al
învechirii, perceput fizic, sub semnul tăcerii biciuitoare. Adesea imaginile surclasează simţul comun. Despre o pisică aflăm că „botul ei roş scânteiază ca un bec
de alarmă“, iar „marginile“ aerului sunt „roase de
copaci“, procedeu care anunţă într-un fel spectacolul
imagistic şi metaforic de mai târziu. Ni se spune câte
ceva despre o civilizaţie străveche, prin nimic mai prejos decât cea actuală: „plopii sunt oase de orgă, / cuşca
hulubilor – o muzicuţă de gură, / şi vioara – greier
reîntors din infern“ (Şi frunzele). Aşadar infuzia de
ruralitate în poezia lui Dumitru Ţiganiuc, deşi orga-
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nică, este de esenţă spirituală şi având mai degrabă
funcţii decorative, pe fond memorialistic. Cuvântul ca
logos reprezintă una din peceţile importante ale acestor texte, revenind ciclic chiar şi în titluri: Cuvânt de
zi, Cuvânt 4, Cuvânt 37, Cuvânt de aproape, Ultimul
cuvânt reîntors sau Cuvintele-n arcă, unde logosul face
parte din încărcătura de preţ a corăbiei, menită să perpetueze viaţa. Cu Aceeaşi lumină (Iaşi, Ed. Junimea,
1980) începe „procesul citadinismului“, nu pentru conotaţiile civilizatorii, ci pentru făţişa lui agresiune împotriva adamicului paradis terestru : „cândva o scobitoare
era un os de pasăre, / acum tăiem copacul şi pasărea /
rămâne singură, dintr-o servietă / cu scrisori secrete
/ se mai aude bocetul viţelului / şi vulpea ce visa la gâtul
ierbii / lângă urechea de femeie doarme“ (Ca aerul).
Alertat, poetul e cu ochii la semne, mai ales la cele ale
timpului, când, în sfârşit, mesajul măştii de pe peretele copilăriei va fi decriptat: „fii atentă, iubire, o să
spună ceva / peste-o sută de ani, fii atentă, ascultă-mă
(Masca). Există asemănări între această atitudine şi
cea a sătenilor, care la oraş, în faţa vitrinelor, caută de
fapt propria identitate, privind nu stofele scumpe sau
maşinile, ci „cartofii dormitând în cofe“, „ardeii strânşi
în geam ca-n nişte teci“ ori „hreanul mirosind a paradis“ (Vitrine). Căci visul celui legat cu odgoane atemporale de veşnicia câmpiei pare întrupat în copilul păstor care „îşi împinge oile către cer“ (În cuiburi). Acolo,
în cătunul memoriei, stăruie „aceeaşi lumină“, simbolizând continuitatea neîngrădită, unde „poate ţăranca
e străvechea arcă / trecând peste potop întregul sat“
(Pereche). Dar deja transplantul nefericit într-un banal
apartament de bloc s-a produs: „casa noastră, iubito,
de pe spatele / unei scări de ciment / ca o maimuţă
tristă-ntr-un eucalipt“ (Uneori). În Ecranul de iarbă
(Iaşi, Ed. Junimea, 1986) domină textele cu prozodie
clasică. Ritmurile baladeşti şi cadenţele muzicale alcătuiesc, se pare, o haină convenabilă poetului. Avem aici
o erotică ceremonioasă, plină de cavalerism şi teatralitate, amintind de Mircea Dinescu: „În seara asta,
doamnă, nu pot să vin la tine, / n-ai sfeşnice, n-ai storuri şi n-ai nici lumânări“ (Totuşi iubirea lor a fost celebră), dar poate şi de mai aproapele Lucian Valea, cel
înrudit cu baladiştii Sibiului. Vigoarea acestor compuneri este înşelătoare, pentru că înăuntru toate sunt
contaminate de abur nostalgic. Un text precum Oraşul meu, libertatea mea conţine multă dezabuzare. Traseul urban, în care se combină muzici nupţiale cu marşuri funebre, îi prilejuieşte subtila ironie finală: „târgul
meu, frumoasa mea libertate“, cu evidentă trimitere
subtextuală. Zidul de lacrimă (Botoşani, Ed. Axa, 2001)
pare a reprezenta o etapă distinctă, exhibând, la standarde artistice de indiscutabilă valoare, contorsiuni
sufleteşti profunde, legate de pierderea iubitei. Zbatere şi căutare tragică, pentru o urmă în ceaţa amintirii care să retrezească fiorul erotic (umbra, pantoful):
„lângă zidul de lacrimă, căutându-ţi umbra, / poate că
umbra nu a plecat / o dată cu tine, poate parfumul ei
acru-a rămas, / sau potcoava afrodisiacă a pantofului
ei“ (Dacă). Aceeaşi necurmată căutare şi pe ritmuri
clasice: „Şi-mi scuip pe stele sufletu-n alice / ca-ntr-un
copac cu păsări, poate-aşa / din căile lactee o să pice /
HYPERION

177

rănită-n aripă fiinţa ta“ (Ţi-aş povesti…). Poemele sunt
datate, indicând distanţe mari între ani, poate cea mai
peremptorie dovadă despre persistenţa temei. O bijuterie lirică, unind disperarea cu delicateţea gestuală,
devine La moartea ta, zidirea mea, unde simbolistica
Anei lui Manole este inversată: „Te strig din zidu-acestei
lumi ciudate, / bărbatul tău de viu lăsat în ea / cu
mâinile-ţi de meşter preacurate / pe care n-am puteri
a le vedea“. Rar se poate întâlni atâta suferinţă vie, inspirat şi convingător aşezată pe portative lirice, ca în poemele lui Dumitru Ţiganiuc referitoare la iubita pierdută. Forţa trăirii în imaginar este impresionantă
într-un poem ca Elegie în doi (5), care s-ar cuveni reprodus integral: „Ţi-am refăcut cu ochiul meu de lut / atom
cu-atom ce-a fost, ce-o să mai fie, / când riduri sincopate mi-au crescut, / aprinse riduri îţi creşteau şi ţie.
// Din sâmburele gurii strălucind / ca steaua într-o
grotă de fântână / ceas după ceas te recompun cu jind,
/ te-nrourez, te sorb, te-aduc de mână“. În aceeaşi cheie
trebuie descifrată şi semnificaţia zidului din titlul antologiei: „Mă reazim de aceste lacrimi / ca de pereţii pe
jumătate-nălţaţi, / şi parcă sunt şi nu sunt, / nimic nu
mai doare“ (Reazim). E gestul fiinţei ostenite de căutare şi nesomn, aflată la capătul puterilor şi iremediabil înfrântă: „rugina se aşează pe inele / şi pe-amintirea
ta din când în când“ (Elegie 4). Celelalte două cicluri
ale cărţii, Fresce şi Arborele tăiat, schimbă total registrul tematic, poetul, parcă epuizat de tribulaţiile erosului tragic, acceptă un răstimp de acalmie. Abordările sunt deci acum mai relaxate, discursul mai diversificat, dar în spate luciditatea este la fel de activă. În
acest ocean al eşecului, ai zice că lipsa oricărui licăr de
optimism face parte din fiinţa poetului. Pe lângă periodice inserţii intertextuale, în carte avem şi reflexia
crezurilor sale poetice: „Mai cred că trăim în cuvânt /
cămin funerar şi placentă“ (Mai cred). În fine, File din
duminica orbului (Cluj-Napoca, Ed. Dacia XXI, 2011)
repune în drepturi atmosfera tenebroasă, încărcată cu
vaporii vechiului său scepticism. Oraşul e de fapt târgul imund şi fără speranţă: „O, târgul meu e-un sat
ratat“ (Satul ratat). În acest perimetru prăfuit şi condamnat la mortificare lentă „e teribil de trist: am devenit anonimii / loviţi de meteoriţii unui mâine incert“
(Amauroţii din B). Aici domneşte plictisul şi nonsensul, încât „toate lucrurile ne sufocă“. Acută şi chinuitoare pare a fi mai ales curgerea inexorabilă a timpului. Avem şi un simbol al stereotipiei şi banalităţii,
madam Kapot, altădată „cu sânii înflăcăraţi ca neaua“,
„acum o boabă de cafea ea pare / uscată şi prăjită-n
lumânare. / Nu vede nici cu zece dioptrii, / copiii-o
duc de mână printre vii“ (Madam Kapot). În acest
marasm generalizat există totuşi o salvare: iubirea, cu
virtuţile sale miraculoase, care fac să dispară „boala,
miasma urâtului“. Dar iubita (Zeiţa) nu mai este. Poetul e iarăşi la discreţia insalubrului târg, unde totul
pare împietrit şi neschimbător, adică antiheraclitic: „Pe
dâra lăsată de-albastra cenuşă a clipelor / nevăzut
se-ntâlnesc cei din memoria mea / cu cei ce s-or naşte
cândva“ (Pe dâra albastră). Cu garda anihilată, fiinţa
se lasă acoperită de apele nămoloase ale târgului, „ca
în cosmosul unde nu este nici îndurare, / nici suspin“
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(Şi încă, poate, ceva…). Volumul se încheie cu nişte
„amintiri de neşters“, dublând tonul romanţios-evocator
cu accente elegiace. Este etapa deplinei reconcilieri cu
sine, care-l îndeamnă să se bucure de lumina lucrurilor simple: „Da, e-o fericire / nemaiîntâlnită şi, multă
vreme, neimaginată, să te / poţi încă ridica de pe coama
brună a unui / scaun, să calci, fără să fii auzit, până la
cutia / cu zahăr brun, să-ţi îndulceşti cafeaua (…) / şi
încă să mai surâzi unui guguştiuc / mirat de chipul tău
arătându-i-se-n geam“ (E-o fericire).
După dimensiunile discursului, Dumitru Ţiganiuc nu
este un maratonist al poeziei, ci un sprinter. Când arderea s-a consumat, senzaţia de incandescenţă persistă
îndelung. Cantităţi uriaşe de tensiune lirică, acumulate
treptat, se comprimă în texte care impun prin densitate
şi substanţă regenerativă. Aceste texte traduc seisme
sufleteşti declanşate cu violenţă şi dezvoltându-se dureros, dincolo de priveliştea publică, spre a lăsa în urmă
răni de nevindecat. Căci la Dumitru Ţiganiuc amplitudinea nu este a proporţiilor, ci ţine în primul rând
de vibraţii interioare care denotă o construcţie delicată şi vulnerabilă.

Dumitru ȚIGANIUC

Succesiuni

Parcă pietrele au nechezat,
caii se rostogolesc ca pietrele,
umbra se-ntinde ca un izvor furios
şi izvoru-i umbră în adînc.
Omul parcă se trezeşte pasăre,
la amiază-mpuşc-o raţă,
mîinile i-s roşii ca de vulpe,
pune o capcană-n f în spre seară
şi se face om a doua oară,
rîu e lîngă gleznele femeii
şi devine rădăcină-apoi, spre zi
creşte lîngă sîni şi-apoi tot pasăre
peste crîngul lumii se trezi,
şi iar lespezile ce nechează,
umbrele care se sparg de buze,
cade ca o piatră o amiază,
le loveşte-n umeri pe lehuze,
totul e de nerecunoscut şi-mi pare
că nu pot vedea decît închipuindu-mi,
cînd îmi pipăi obrazul, m-aud
ca un bucium fericind o naştere
şi mă-ntind să prind speranţa toată
şi s-o strîng la piept ca pe-un harbuz
răscopt,
ah, ce bine-i să mănînci lumină
pe pămîntul negru, dezmorţit la opt.
Aniversări

Muzică albă

Cînd fiarele mor îs migălos împăiate
şi-ngrijitorul atinge cu degetul dinţii leului
pe furiş, dîndu-i un pumn serios,
iar dinţii neprimejdioşi ca nişte clape albe
şuieră o melodie unică pentru lume.
Probabil şi ieri au sucombat cîteva
în atmosfera apăsătoare a iernii,
o sanie plină cu animale sf îrşite,
ca hoţii legate cu sîrmă pe dinăuntru,
lasă tot mai în urmă manejul şi-aplauzele.
Către muzeu, zăpada urmîndu-le drumul
le încărunţeşte părul
asemeni împrejurimilor
şi totu-i la fel de frumos, fuge sania
prin această muzică albă şi uluitoare.
Caii nu ştiu că-şi duc semenii
dincolo de pămînt şi de soare.

Pereche

Să observaţi un lucru: un ţăran
nu merge cu nevasta niciodată
alături, ea foşneşte ca un lan
în faţa lui ştiindu-se chemată.
Chiar dacă dînsa se zăreşte-n urmă
şi el ‹nainte merge gînditor,
inima ei se-ntinde, ori se curmă
ca flacăra în ochii lui de dor.
În văzul lui femeia e pămîntul
de semănat şi sărutat mereu,
din care ies feciorii şi cuvîntul
cel potrivit la bine şi la greu.
Ea-şi leagănă lumina ca o luntre
'naintea paşilor acestui om
purtîndu-i sufletul de piatră printre
rîuri de păsări negre şi nesomn.
Mereu trec unul după altul, parcă
dînsul ar fi copilul ei curat –
poate ţăranca e străvechea arcă
trecînd peste potop întregul sat.
Că şi-a purtat doar înăuntru viaţa
prin valuri de războaie şi schimbări;
bărbatul cînd îşi urcă dimineaţa
femeia-i vine strălucind din zări.
Şi ca să-şi vadă însăşi rădăcina
se dă în urma ei pios c-un pas:
de moare ea, se năruie lumina;
de cade el, lumina i-a rămas.
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Cheile

Vulturu-şi leagă aerul de oase,
şi rîma poartă iar pămînt pe rît
şi pe sub teii ce a duh miroase
copiii trec cu cheile la gît.
Din limba brazilor sar veveriţe
ca un cuvînt de taină, într-atît
că dincolo de străzile pestriţe
copiii fug cu cheile la gît.
Pe ochiul florii doarme-o gîză-amară
şi greierul îi ţine de urît
pînă-aşteptaţii paşi din bloc coboară –
ciudaţi copii cu cheile la gît.
Şi clopotele-atîrnă de biserici
precum tălăngile la miei încît
parcă alungă turme de nori sferici
aceşti copii cu cheile la gît.
Aleargă neopriţi de orizonturi,
ca o lumină trec peste urît
fără a ţine cont de timp, de conturi,
sublimi copii cu cheile la gît.
Şi cînd se-ntorc părinţii dintre noapte,
copiii-s întrebaţi de cum şi cît,
iar ei răspund, ca visele, în şoapte
alunecînd în somn cu chei la gît…

Peisaj cu rîu

În rîu şoferul lin o să-şi coboare
maşina lui cu patru largi picioare.
Alături un ţăran îşi spală calul
şi-n apă-i iarbă, se răsfrînge malul.
Şi calul parcă din pietriş se naşte,
copita-i mai miroase înc-a broaşte.
Iar geamul de nisipuri al maşinii
ca peştele-a foşnit sub podul mîinii.
Tresare dulce armăsarul cînd se
ascunde-n valurile moi şi plînse.
Alături parcă roţile nechează,
şi curge peste toţi o grea amiază.
Doi oameni goi se văd de-odată-n rîu
ca două spice galbene de grîu,
pe cînd acelaşi frîu de apă ţine
cal şi maşină, cer şi adîncime.
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20 de ani de la apariția revistei „Caietele de la Durău“

Mariana RÂNGHILESCU

S

Publicaţia „Caietele de la Durău“

„S-a hotărât, de comun acord, fondarea Caietelor de la
Durău, o publicaţie literară, cu structură relativ elastică, dar nu lipsită de direcţie, în care iniţiatorii au obligaţia de a fi prezenţi număr de număr, prin cele scrise,
cu texte conform cerinţelor redacţionale“[1]. De la primul număr, s-a decis de către toţii membrii grupului ca
redactor coordonator să fie Cassian Maria Spiridon. Primul număr a apărut în octombrie 1995, la editura Timpul. Anchetele propuse a avea loc număr de număr au
fost publicate sub genericul „masa hexagonală“, după
chiar forma mesei din foişorul la care aveau loc acestea,
o masă cu şase laturi. Aceasta a devenit o „masă a împărtăşirii de idei“. Conform Dicţionarului de simboluri, masa
este imaginea unui „centru spiritual“[2]. Numărul şase se
exprimă prin hexagon. În Occident, hexagonul exprimă
„întotdeauna îmbinarea a două contrarii – un principiu şi
imaginea lui răsturnată“. Poeţii sunt în număr de şase de
data aceasta, număr care „poate duce la bine şi la rău, la
unirea cu Dumnezeu, dar şi la revoltă“[3]. Dar li se alătură
şi o prozatoare, Doina Popa, soţia lui Liviu Ioan Stoiciu,
ceea ce nu diminează valoarea grupului, ci o amplifică.
Cei adunaţi au fost provocaţi să se autodefinească în
cadrul generaţiei ’80 şi să răspundă dacă generaţia ’80 e
încă o generaţie pierdută.
Adrian Alui Gheorghe se întrece în citate, apoi continuă „mă văd văzându-mă, bâlbâindu-mă de surpriză.
Generaţia ’80, cea literară mai ales, este o aproximaţie critică, este o expresie sociologică şi mai ales beţia de a fi în
colectivitate“ (Lacau). Mărturiseşte că a început să existe
admirându-şi prietenii, apoi a devenit „o ispită la fel de
mare“. Regretă că poezia şi-a pierdut cititorul pe drum.
Pragmatic este în generaţia ’80 „în măsura în care sunt
viu, raţional sau nu“. Are certitudinea că „ceea ce numim
generaţie ’80 este încă o generaţie pierdută, dacă prin pierdut înţelegem sacrificat (…) Grupul nu salvează nimic în
1 Argument, în „Caietele de la Durău“ nr. 1/2012
2 Vol. 2, p. 272
3 Dicţionarul de simboluri, vol. 3, p. 313
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acest caz, individualitatea este singura care poate depune
mărturia de existenţă“.
Gellu Dorian face o incursiune prin întreaga mişcare
literară, prin grupările care s-au intersectat, prin numirea
unor oameni care au sprijinit pe optzecişti la începuturile
lor. Raportat la generaţia acum matură, se autodefineşte
„prin spirit, neutralitate, solidaritate, speranţă cu tot ceea
ce această mişcare defineşte“. Ca să prorocească despre
destinul generaţiei sale, Gellu Dorian ia ca reper adevărata „generaţie pierdută“. Aceasta era desprinsă din rândurile Albatrosului, Kriterionului şi Cercului de la Sibiu.
„Instaurarea comunismului i-a obligat pe aceşti scriitori,
cei mai mulţi, să-şi piardă destinul, înfundând puşcăriile
comuniste. Mulţi au sucombat, alţii au revenit după ani
de zile, unii au cedat ofertelor comuniste. Aceasta este
prima generaţie intrată în istorie sub numele de generaţie pierdută“. Referindu-se la mişcarea optezecistă, semnalează că unitatea lor „se află în pericol“.
Radu Florescu „scanează“ teritoriul în care s-a format
generaţia, condiţiile social-politice, cu dominanța agresivă de împiedicare a exprimării reale a conştiinţei artistice, de teamă şi de multe ori de renunţare. Este de părere
că generaţia ’80 poate să fi fost „o generaţie de şoc, care
acum îşi strânge rândurile amabilităţilor literare din trecut, făcând loc operei.“ Subliniază că „acum, mai mult ca
oricând, scriitorul are nevoie de o nouă generaţie de critici care să-i susţină şi să provoace judecăţi de valoare“.
Identificarea sa în acest spaţiu este o aspiraţie de a
însemna „ceva, chiar dacă şi aceasta poate fi o slăbiciune“.
Mi s-a părut paradoxală concluzia sau premisa după conector: „Consider generaţia 80 o generaţie pierdută, dar cu
şansa încă pentru cei rămaşi, spre binele tuturora şi al
culturii române.“
Doina Popa nu-şi găseşte locul în generaţia ’80, „o generaţie deja încheiată, ce-şi numără cu ostentaţie puii.“ S-ar
simţi ca o impostoare. Apariţia unei cărţii în 1985 nu-i
dă dreptul să se includă în generaţia care are caracteristicile ei în care nu se regăseşte. „Nu sunt o luptătoare şi
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nici într-un caz nu voi lupta pentru a ocupa ultimul loc
într-o generaţie, cu clasamente deja stabilite.“ Voi încerca
să mă lămuresc de ce afirmă cu „tărie“: „Locul meu este
acum şi aici, dintr-o eroare de destin.“
În schimb, Doina Popa se arată încrezătoare în destinul generaţiei 80. Nu o consideră pierdută. „Cine a avut
cu adevărat substanţă va rămâne să poarte pe mai departe
steagul. Pentru generaţia 80 viitorul poate fi luminos. Oricum, s-a dovedit a fi o generaţie de luptători. Chiar dacă au
fiert sub capac o vreme, n-au avut când să se resemneze.“
Lui Nicolae Sava, o autodefinire în cadrul generaţiei i se
pare „deja prea mult“. Lasă asta în seama criticilor literari.
Eticheta de „generaţie pierdută“ aplicată generaţiei nu
i se pare prea departe de adevăr. „O ceaţă imensă şi grea
o învăluie. Explicaţia este simplă. Scriitorii generaţiei au
fost obişnuiţi ca fiecare vers publicat, fiecare carte apărută
să devină o victorie, nu în luptă cu mediocritatea, ci mai
ales cu cenzura comunistă.“ Crede că mai potrivită este
eticheta „generaţie sacrificată“. „Este generaţia muşcată
de aceiaşi dulăi din două lumi diferite.“ De asemenea, prevede o revenire în faţă, întrucât este generaţia „cu foarte
multe valori care încă nu s-au impus. Multe din topurile
de valori actuale se vor modifica în anii următori“.
Cassian Maria Spiridon nu crede că există generaţii,
„ci doar personalităţi“. Se simte legat de generaţia 80 prin
vârstă, crez, prieteni, condiţii asemănătoare de afirmare,
fel de a privi literatura şi modalitatea de a scrie. Remarcă
faptul că „nu-i urbe mai importantă în care să nu existe
o grupare optzecistă puternică“, indiferent de condiţiile
în care s-a format.
Deşi membrii acesteia au fost o generaţie fără şanse, o
generaţie ţinută pe tuşă, cu metodă, de cei de dinainte, nu
crede în eticheta „generaţie pierdută“: „…suntem o generaţie amânată şi salvată în ultima clipă (…) Suntem o generaţie în plină recuperare. Se vor salva cei care au ce salva.“
Liviu Ioan Stoiciu vede în generaţia 80 „o ruină de lux,
de patrimoniu“. În cadrul ei nu se poate auto-defini decât
dezabuzat, „mereu întristat de postura de outsider. Condiţiile politice l-au împiedicat să debuteze editorial odată cu
cei de vârsta sa. În plus, puţini au fost dispuşi să accepte
„trăsăturile naturale ale unei noi sensibilităţi expresive
în poezia românească“. S-a adăugat şi statutul de provincial din Focşani. Normalitatea generaţiei ar fi „să se grăbească să reînvie din propria cenuşă până nu e prea târziu.“ Curios e că are imaginea unei generaţii „decapitate
de aură“ prin izbucnirea Revoluţiei. „Selecţia naturală“ s-a
făcut pentru cei din generaţie atunci. Ceea ce vede în literatură nu-l mulţumeşte. De aceea crede doar în scriitorii care „punând pe primul plan scrisul, creaţia care să le
salveze sufletul, pot fi liniştiţi – sita posterităţii, mai rară
sau mai deasă, va avea să cearnă dintre ei de aici înainte“.
Astfel, în ansamblu, cum era şi firesc, deşi un grup compact, deja format de câţiva ani, opiniile lor nu sunt unitare.
Invitatul „Caietelor de la Durău“, la primul număr, este
poetul Mihai Ursachi. Mă aşteptam să-şi spună şi el părerea despre generaţia „în blugi“. Prezenţa-i este dovedită
de articolul Din manualul bunului sinucigaş. Dilema profesională. Sunt analizate trei sinucideri, trei cazuri: al lui
Seneca, al unei botoşănence şi al scriitorului italian Cesare
Pavese. Dilema se iscă dacă cel care comite sinuciderea
este un profesionist încă nu a fost elucidată. Mult vehiculata teorie despre sinucidere a Magistrului de la Iaşi nu
a fost dusă până la capăt, încât nici aici, nici în altă parte
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nu putem trage o concluzie despre ceea ce a dorit cu acest
manual, considerat de el foarte necesar.

Este redată, în acel prim număr, şi o lansare de carte,
Satrapia de Radu Florescu. Prietenii au adus cuvinte de
laudă volumului. Nu-i atât de simplu să fii obiectiv cu
opera unui alt poet, mai ales atunci când face parte din
acelaşi grup de prieteni.
Acelaşi număr al insolitei reviste cuprinde şi creaţii ale
fondatorilor, plus pagini inedite din Carnetele maro ale
lui Aurel Dumitraşcu. Nu lipsesc nici paginile din „bucătăria fetelor“ – ce-i drept mai puţin interesante din perspectiva unei analize literare, dar menite să ofere şi părţii ascunse ale grupului.
Sumarul primului număr merită de menţionat, aşa cum
voi face şi cu celelalte la finalul fiecărei analize. Astfel: Cassian Maria Spiridon: De ce „Caietele de la Durău“; Masa
hexagonă: Generaţia 80 – încă o generaţie pierdută? Poezii
de: Adrian Alui Gheorghe: Fratele, străinul, Exilul şi frica;
Aurel Dumitraşcu: Din Carnetele maro; Gellu Dorian: Aş
fi vrut să scriu poezii până la moarte; Departe, la marginea lumii, iarăşi; Doar atât; Radu Florescu: O mare bucurie sau o mare durere; Frumoasă şi rece; ea cânta o litanie; Să ai grijă; Nicolae Sava: Felcerul de cuvinte; Ideea;
Cassian Maria Spiridon: Plânsul ne urmează; Despre
Abstractor şi avatarii săi sau alegerea prafului; Timp cosmic; Liviu Ioan Stoiciu: O bere halucinogenă; Să ne ridicăm prin faptele cele moarte. Proză de: Adrian Alui Gheorghe: Telefonul; Totul e aparenţă. Doina Popa: Cârtitorii. Reportaj de: Cassian Maria Spiridon: Kogainon sau o
plimbare în munţi; Punerea la cale. O carte în discuţie:
Satrapia, de Radu Florescu. Epistolar: Scrisori inedite.
Corespondenţa Aurel Dumitraşcu şi Dan David. InvitaHYPERION

181

tul Caietelor de la Durău: Mihai Ursachi – Din Manualul bunului sinucigaş. Aqua forte: Adrian lui Gheorghe –
Poveste albă; Gellu Dorian – Între pertinenţă, decenţă şi
suficienţă; Radu Florescu – Fatalitate sau destin. Nicolae Sava – Până când.

Al doilea număr al publicaţiei „Caietele de la Durău“
a apărut în iulie 1996. Deja membrii grupului aspiră la
cititori: „Iubite cetitorule, urmează-ne, rogu-te, în urcuşul nostru (de taină), la capăt te voi descoperi (poate) prieten intim al nostru“ îndeamnă Adrian Alui Gheorghe.
Forma arhaică – „cetitorule“ – pare a veni de la Miron
Costin. Este clar că cei reuniţi la Durău au conştiinţa valorii scrisului lor.
Ritualul este aproape acelaşi: anchetă la masa hexagonală, creaţii şi două cărţi în discuţie. Lipseşte doar invitatul.
Ancheta porneşte de la trei întrebări: 1. Ce înseamnă
acum, în viziunea Dvs., o reevaluare a literaturii române
postbelice? 2. Este vinovată critica literară de actuala aşezare valorică a literaturii române postbelice? şi 3. Ne aflăm
sau nu în faţa unei inflaţii editoriale în literatura română?
Bănuiesc că răspunsurile lor vor avea ecouri în lumea
literară.
Adrian Alui Gheorghe aduce în discuţie nu numai reevaluarea literaturii, ci şi revizuirea cititorilor. Dă exemplu cărţile „imbecile“ ale lui Dinu Săraru care şi-au găsit
cititorii la vremea lor, care acum „au dispărut din librării“. Despre cititorii avizaţi, „adică criticii de azi sunt criticii de ieri“. Nu are încredere în ei. Speră că literatura, ca
orice organism, îşi reglează singură funcţiile. Interesantă
este ideea: „O reevaluare înseamnă şi recunoaşterea valorilor care au făcut cultura română şi universală în exil.“
Doar cu ei va fi dimensionată cultura românească. Cri-
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tica literară a făcut „o aşezare strâmbă a valorilor“, întrucât a fost în parte instrumentul partidului.
Gellu Dorian este mai acid în reevaluarea literaturii
române postbelice. Pentru istoricul şi criticul literar, ar fi
mult mai simplă să ia „cu lopata“ şi să dea „deoparte balastul proletcultist din care nu poate să rămână nimic“. Crede
că se va salva un Adrian Păunescu şi un Ioan Alexandru
„chiar dacă aceştia se desprind de plutoanele imnofile şi
patriotarde prin valoarea şi talentul lor literar de necontestat, într-un anumit segment al poeziei lor“. Continuă
cu încrederea că va dăinui „un Daniel Turcea, faţă de un
Iulian Neacşu sau un George Alboiu. Virgil Mazilescu a
îmbogăţit patrimoniul literaturii române cu câteva cărţi
de referinţă, pe când Ion Crânguleanu, chiar dacă a scris
vreo patruzeci de cărţi, nu a adus nicio contribuţie de
valoare în patrimoniul literaturii“. În paralel, dă exemplu
din literatură, dovedind o bună cunoaştere a fenomenului
literar. În viziunea sa, o reevaluare a literaturii presupune
„o imensă muncă de cercetare istorico-literară făcută de
oameni pricepuţi, care să poată cuprinde în ansamblu literatura română postbelică, care să nu fie părtinitori, drastici
şi care să nu-şi propună să facă acest lucru peste noapte,
ci într-o viaţă“. Nu este de partea celor care promovează
nonvalori şi aduce în discuţie un enunţ de genul: „Dorian
David, un poet de 9 ani, are valoare mai mare decât toată
generaţia 80 şi 90“[4]. Nu este de acord cu astfel de judecăţi
entuziaste pe ceva ce nu poate fi luat în discuţie.
Atribuie apoi o vină mare criticului Eugen Simion care
a făcut critică „afectivă, părtinitoare, encomiastică, lipsită
de fond“. O asemenea critică, după părerea sa, a îmbolnăvit de importanţă o serie de scriitori, a modificat ierarhii.
La loc de cinste pune lucrarea lui Laurenţiu Ulici – Istoria
literaturii române, un prim volum ce se ocupă de promoţia 70 –, „elaborată după criterii logistice transparente“.
Inflaţia de carte poate fi constatată în segmentul literaturii de consum sau a cărţilor de poezie. Un exemplu
de nonvaloare impusă este acela al „veleitarului sadea“
Valerian Ţopa. Acesta publică cinci cărţi de poezie şi-l
convinge pe Ioan Holban că apariţia lui în literatură este
un succes. Această inflaţie de carte este cauzată de lipsa
unor redactori de specialitate şi a necesităţii editurilor
de a exista prin fondurile astfel adunate de la tot felul de
autori de apartament.
Radu Florescu consideră că „reevaluarea literaturii
române postbelice ar însemna aducerea în prim plan a literaturii exilului, a impune în mod obligatoriu o schimbare
de optică“. Din punctul lui de vedere, „critica literară este
vinovată de actuala aşezare a valorilor în măsura în care
a contribuit şi influenţat, a sensibilizat sistemul printr-o
supraevaluare a nonvalorii şi a trecerii sub tăcere a celora
care au fost izolaţi şi marginalizaţi“. Inflaţia editorială este
prilejuită, după opinia sa, de concurenţa editurilor particulare făcută celor de stat, de lipsa „consilierilor editoriali“ calificaţi în editurile nou înfiinţate.
Doina Popa nu crede că are cine să facă o evaluare a
literaturii şi că asta este o imposibilitate. În privinţa critici literare, recunoaşte că în trecut „autorii doreau să se
afle sub tutela criticii literare, aceasta fiind o autoritate
dominantă, fără de care existenţa lor era pusă sub semnul
întrebării.“ Azi, în plină criză, este şi mai greu, spune scri4 Citat aproximativ din afirmaţiile ce-i aparţin lui Liviu Antonesei, făcute într-un interviu din acea perioadă
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itoarea, critica „mai poate fi vinovată de o aşezare valorică.“ Despre inflaţie, spune că apar cărţi „cu nemiluita“.
Nicolae Sava este de părere că o „reevaluare a literaturii române ar însemna recitirea cu un ochi critic, avizat, raportându-se literatura română din această perioadă
la literatura universală contemporană“. Criticii literare îi
reproşează că „unor nume impuse de ideologia comunistă li s-a rezervat tot atât spaţiu cât ar fi revenit unor
valori autentice“. De asemenea, poate scrie despre noua
maculatură, numind-o pentru a deschide ochii cititorului neavizat.
După ce face o analiză a modului cum se putea publica
înainte, Cassian Maria Spiridon spune că „reevaluarea literaturii postbelice este obligatorie, nu doar necesară şi, vrem
nu vrem, ea are loc. Criticii şi istoricii literari, acum, când
albeaţa ideologică a fost îndepărtată şi privirea a rămas
curată, sunt obligaţi a vedea. Are obiecţii faţă de cel puţin
istoriile apărute. Şi el se ia de Eugen Simion, arătând că
din cele patru volume de Scriitori români, „supuse unei
grile impuse după ’89, probabil că nici zece la sută nu şi-ar
păstra valabilitatea“. Stoparea inflaţiei de carte rămâne în
seama criticii literare cu prioritate cea care se manifestă
în reviste, „întru despărţirea apelor, rolul ei fiind de direcţionare şi educare a gusturilor cititorilor“.
Referindu-se la reevaluarea literaturii postbelice, Liviu
Ioan Stoiciu crede că „noua istorie a literaturii române,
adusă la zi, va trebui să cuprindă şi valorile morale, odată
cu cele estetic-spirituale“. Trece în revistă „miturile de
neatins“ din ultimii ani, arătând că „boala profesională
critică s-a demodat… Nenorocirea e, de vreo cinci ani,
că, de fapt, nici nu prea se citeşte în mod calificat literatură originală românească.“. Pentru el, ne-universalizarea
literaturii române, a poeziei în mod special, este „un eşec
total al criticii româneşti, critică plină de ţâfnă şi talent,
dar tot mai necesară“.
Toţi, în ancheta numărului doi al publicaţiei „Caietele
de la Durău“, au susţinut nevoia unei critici obiective şi
necesitatea reevaluării literaturii române contemporane.
Primele două numere ale publicaţiei „Caietele de la
Durău“ n-au fost ignorate nici de presa literară „plină de
lehamite“ din întreaga ţară, având ecouri încurajatoare –
singurul reproş repetat, tacit sau explicit, fiind cel legat
de presupusele „tămâieri“ ce şi le-ar face reciproc membrii grupului. Este vorba totuşi de o publicaţie editată de
un „grup de prieteni“ care, nu ocazional ci profesional şi
constant, scriu literatură.
Şi sumarul acestui număr este unul de menţionat:
Adrian Alui Gheorghe: Numărul 2. Masa hexagonală:
Literatura română în perioada de tranziţie. Poezii de:
Adrian Alui Gheorghe: Dicţionarul cu vorbe deşarte;
Gellu Dorian: Singur în faţa lui Dumnezeu; Radu Florescu: Decalog; Cassian Maria Spiridon: Pastel alb; Liviu
Ioan Stoiciu: Nu e cum vrem noi; Nesf îrşita primejdie; Frumuseţea cuţit; Tu, în relaţie cu corpul. Proză de: Adrian
Alui Gheorghe: Hoţul de buzunare; Doina Popa: Cârtitorii. O carte în discuţie: Fratele meu, străinul, de Adrian
Alui Gheorghe şi Piatra de încercare, de Cassian Maria
Spiridon. Aqua forte: Gellu Dorian – Criză de discernământ – patent Corso; Nicolae Sava – Adevărul şi poetul;
Cassian Maria Spiridon – Scriitori cu sau fără „Şcoală
de literatură“; Liviu Ioan Stoiciu – Să nu ne punem speranţe deşarte nici în cea mai nouă promoţie literară. Jurnal: Adrian Alui Gheorghe.
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În octombrie ’96 apare al treilea număr. Tema din jurul
mesei hexagonale este Despărţirea de generaţia 80. Din
nou sunt alese trei întrebări: 1. Cum vedeţi individualizarea optzeciştilor în cadrul literaturii române?; 2.Starea poeziei la români la sfârşit de veac; 3. Despărţirea de
optzecism – un pas spre anonimat sau spre clasicizare.
Primul la răspuns este Adrian Alui Gheorghe. Se respectă şi aici ordinea alfabetică a celor care intră în pagină.
Din şirul lung de citate (mai mult sau mai puţin în legătură cu întrebarea), descopăr concluzia cum că „generaţia optzeci a avut şansa unei revoluţii pe care a pregătit-o
prin limbaj şi atitudine civică“. Starea poeziei române la
sfârşit de veac „nu-i mai fericită decât starea românului“. Bucuria poetului este că există, „ea însăşi convulsivă,
amară, dar adevărată“. Ca reper de istorie literară poate
fi văzută „cu adevărat peste două, trei decenii când cei
mulţi-puţini care ajung la finiş pot însemna cu o operă
literatura română“.
Gellu Dorian este cu răspunsul mai direct. „Individualizarea nu înseamnă o excepţie, ci o luare a destinului
literar pe cont propriu, chiar rupând cu tradiţia mişcării din care faci parte“. Ei mai au încă multe de spus, mai
au de pus pe masă încă multe cărţi. Situează starea poeziei „între abandon şi glorie nemăsurată“. Aduce în discuţie şi statutul poetului care „încă mai scrie din starea
poetică de genă, de har, la care se adaugă o foarte atentă
aplicare a tehnicilor, mai mult devastatoare ale fondului
decât inovatoare în limbaj şi inovaţii benefice“. Crede că
despărţirea de optzecism „nu poate fi decât un pas înainte spre individualizare, spre impunerea şi consacrarea
propriei valori, acolo unde există“.
De la Radu Florescu am selectat ideea despărţirii de
optzecism produsă odată cu timpul (ce-i drept, nu pare
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prea clar cum). Despărţirea poate fi benefică, „se creează
entităţi proprii“.
Printr-o suită de interogaţii retorice, Doina Popa strecoară ideea că „starea poeziei la români, la sfârşit de veac,
nu poate să fie altfel decât cea din prima parte a veacului“. Nu aduce dovezi şi de aceea înclin să nu-i dau dreptate. Nu intuieşte o clasicizare, nu se poate vorbi „despre
modele de perfecţiune“, când încă focul „mai arde şi nici
vorbă să se fi răcit cenuşa în vatră“.
Parafrazându-l pe Mircea Cărtărescu, Nicolae Sava
argumentează că „limbajul poeziei pare a fi făcut nu pentru descrierea lumii, ci a ochiului care o vede“. Punctează
trăsăturile generaţiei: metalimbajul, parodicul, intertextualitatea, ironia. Este evident că „optzecismul se individualizează net în cadrul literaturii române contemporane
şi prin alte trăsături care nu ţin de tehnica poetică sau
tematica textului“. Analizează în mare poezia mai tinerilor scriitori: „scrisă impecabil, încântă intelectul, dar pare
lipsită de emoţia necesară actului poetic“. Apoi, se arată
puţin pesimist: „avem mari talente, cărţi foarte bune, dar
nicio capodoperă“. Nu-i împărtăşesc ideea, că simpla prezenţă într-un manual ar asigura clasicizarea. Pentru el ca
şi pentru Alex. Ştefănescu „desprinderea de optzecism va
însemna pentru cei mai mulţi un pas spre neant“.
În maniera bine cunoscută, Cassian Maria Spiridon îşi
duce răspunsul în contextul istoric. Face o analiză pertinentă a fondului literar. Subliniază faptul că generaţia sa
„este cea mai productivă grupare literară la această oră“.
În aceeaşi notă încrezătoare vorbeşte despre starea poeziei. „Poezia română, la sfârşit de veac şi de mileniu, poate
concura cu marea poezie a lumii de pe orice meridian şi
fără complexe de inferioritate în pofida handicapului provocat de exprimarea într-o limbă de circulaţie restrânsă“.
Este convins că el este ferit de anonimat după cele
câteva cărţi publicate, reviste fondate şi editură (întrebarea, totuşi, viza generaţia, nu poetul în sine). Încă o dată,
am găsit ideea că manualele şcolare impun clasicizarea
scriitorului.
Răspunsuri ample găsesc la Liviu Ioan Stoiciu. După
o incursiune în interiorul generaţiei, reliefează că „optzecismul are asigurat capital separat în literatura română,
în poezie, proză, critică, eseu, dramaturgie“. Sugerează
necesitatea ca de aici înainte fiecare să-şi ducă crucea
„rupţi programatic“. Legat de starea poeziei este încrezător: „avem o poezie competitivă la nivel universal“, în
schimb „limba română (fără audienţă, prost traductibilă
– sic!) ne trage în jos“. Sau: „Poezia română are un mers al
ei, constant original, cu coborâşuri şi suişuri naturale sau
artificiale, dar nu are noroc, istoria asuprind-o şi pe ea“.
Cu puţină aroganţă, mărturiseşte că anonimatul, clasicizarea şi despărţirea de optzecism îl lasă rece. Nu merită
reţinute calificativele la adresa confraţilor. Totul răzbate
la suprafaţă, la acest autor, dintr-o tinereţe frustrată sau
din prea-plinul sinelui.
Diversitatea ideilor şi tonul unora dintre membrii grupului s-au răspândit dincolo de poalele Ceahlăului. Unii
au avut reacţii diferite la apariţia publicaţiei.
Sumarul acestui număr este asigurat de: Liviu Ioan
Stoiciu – Trei „moldovenesc“; Masa hexagonală: Despărţirea de generaţia 80; Poezii de: Adrian Alui Gheorghe: Poem; Primul mort; Gellu Dorian: Ce lume încovoiată de nervi; Cei singuri; Cântec de inimă neagră; Eranos; Radu Florescu: (Ca o mierlă în pustiu); Cântec de
noapte; Casa din care ies; Nicolae Sava: Poezie II; Cas-
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sian Maria Spiridon: Tatăl mamei mele la optzeci de ani;
Reqviem; (Bunica); Liviu Ioan Stoiciu: Obedienţa în faţa
propriului sine; Legea din noi, nescrisă, O liotă de derbedei; Lupta cu tine însuţi; Proză de: Adrian Alui Gheorghe: Maestrul; Doina Popa: O dimineaţă ca oricare alta;
Cărţi în discuţie: În căutarea poemului pierdut, de Gellu
Dorian; O viaţă publică, de Nicolae Sava; De dragoste şi
moarte, de Cassian Maria Spiridon; Singurătatea colectivă,
de Liviu Ioan Stoiciu; Epistolar: Scrisori inedite: Nicolae
Alexandru-vest şi Nicolae Sava; Aqua forte: Adrian Alui
Gheorghe – Dăm cu var? Gellu Dorian – Împotriva delatorilor şi oportuniştilor; Doina Popa – Interogaţie; Cassian Maria Spiridon – Cât timp poeţii mai au premiul
Nobel, pozia încă n-a murit; Liviu Ioan Stoiciu – Domnul, Te-miri-cine, duşmanul poeţilor.

Cel de al patrulea număr a fost gata de tipar în iulie
1997. Tema propusă este Poezia în absenţa criticii, iarăşi
pe scheletul a trei întrebări: 1. Poezia fără cititori; 2. Poetia în absenţa criticii; 3. Etică şi poetică la generaţia 80.
Ierarhia (evident alfabetică) în a da răspunsurile este
şi ea respectată.
Adrian Alui Gheorghe aduce în prim plan cea de a
treia instanţă a universului literar. Îi demontează rolul în
receptarea mesajului, însă nu lămureşte dacă poezia este
sau nu fără cititori. Insistă pe criza criticii, însă în ceea
ce-l priveşte „poezia poate exista şi în afara criticii, critica în afara poeziei e ca planta care creşte buimacă fără să
producă vreodată sămânţă. O literatură normală se dezvoltă ca un organism complet, valoarea şi critica se susţin reciproc. Răspuns ocolit şi de a treia întrebare. Sunt
curioasă cine va lămuri „etica şi poetica“ la generaţia 80.
(Poate ar fi fost mult mai interesant dacă s-ar fi discutat
despre „etică şi poetică“, în sensul în care în poezie etica
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ar fi putut forma sau genera o nouă paradigmă poetică.
Dar asta, desigur, ar fi fost altă discuţie.).
Tot ce înseamnă critica literară de la Laurenţiu Ulici
până la Al. Călinescu, Ioan Simuţ şi Mircea Mihăieş este
trecută prin punctul de vedere al lui Gellu Dorian. Cît priveşte etica şi poetica la generaţia 80, acesta este mai inspirat. Opinează că nu e bine să discute despre moralitatea
poeţilor. E convins că „de cele mai multe ori li s-a pus în
cârcă poeţilor tot felul de poveşti. Adevărate legende vii
au fost, din punctul lui de vedere, Nichita Stănescu, Tudor
George, Gheorghe Pituţ, Labiş, Virgil Mazilescu, Mihai
Ursachi. Ar fi aici de spus tot felul de lucruri, însă de la
ceea ce era moralitatea sau imoralitatea unora în realitate
până ce ajungea în gura târgului există o diferenţă care
trebuie avută în calcul. Generaţia din care face parte este
„mai puţin încercată de imoralitate de text“. La sugestiile
de frondă ale lui Dan Silviu Boerescu s-a mai scris câte un
text, însă valoarea unui text n-a stat niciodată în suburbanitate. Cât despre poetica generaţiei nu spune mare lucru.
Radu Florescu speră să întâlnească cititorul de poezie
„într-un colţ de sat, într-un vârf de munte, solitar, sau în
cel mai bun caz într-o bibliotecă“. Crede în cititorul care
se dovedeşte a fi în fapt cititorul cel mai avizat de poezie,
capabil să dea sentinţe, să stabilească ierarhii.
Mai optimistă, de astă dată, este Doina Popa, care susţine sus şi tare că „nu se poate afirma că poezia a rămas
fără cititori“. Cât despre etică şi poetică nu se poate face
distincţie între generaţii. „Problema este cât se poate de
simplă: eşti moral sau nu. Nu poţi pendula undeva pe la
mijloc şi acest fapt să nu fie amendat într-un fel sau altul.“
Lipsa cititorului de poezie nu i se pare un semnal de
alarmă lui Nicolae Sava, pentru că „poezia a avut dintotdeauna cititorul ei, un cititor mai special“. Îl deranjează
mai mult când este citit de neavizaţi şi „care, pe deasupra, îşi dau cu părerea apoi“. Mai găseşte un fenomen
care a îndepărtat cititorul de poezie, „inflaţia de maculatură, uneori girată de critici din interese pecuniare“. În
schimb, preluarea rolului de critic de un poet nu i se pare
„un fenomen rău, atâta timp cât aceste cronici literare nu
sunt de circumstanţă, ci făcute la modul cel mai serios“.
Cassian Maria Spiridon consideră tema de actualitate. Este sigur că „poezia fără cititori nu există, iar dacă
da, singurul vinovat e poetul care n-a reuşit, prin calitatea textului, să intereseze“. Nu poate să dezvolte o idee
fără să-şi îndrepte gândul spre ce a fost înainte de Revoluţie şi ce e de acolo înainte. „Vechile autorităţi critice, cu
mici excepţii (Gheorghe Grigurcu, Alex. Ştefănescu) nu se
mai pronunţă, cele noi abia încep să se consolideze şi ne
aflăm într-un vid de putere a criticii.“ Nu pot să-i împărtăşesc afirmaţia: „de etica, şi mai puţin de poetica ei, va
depinde direcţia şi viitorul literaturii naţionale“. (Personal, cum am spus şi mai sus, aş fi mutat conceptul pe
poetică, pentru că astfel s-ar fi desprins ideea de valoare
a fiecăruia în parte).
Orice propunere de discuţie devine cârcoteală acidă
în condeiul lui Liviu Ioan Stoiciu. Pornind de la lipsa cititorilor de poezie, face o distincţie între publicul larg şi
cititorul-critic. Nu duc lipsă de cititori Adrian Păunescu,
Corneliu Vadim Tudor (aceştia doi idolatrizaţi de membrii de partid sau de o pătură nostalgică şi lacrimogenă),
Mircea Dinescu (în rândul cititorilor tradiţionali de poezie dar şi ai acelora de „presă de moravuri grele“, cum ar fi
„Academia Caţavencu“ sau „Plai cu boi“) sau Mircea Cărtărescu, acesta din urmă în mediile studenţeşti mai ales.
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În ceea ce priveşte pe cititorul avizat care are rolul de
„sanitar“ în lumea poeţilor, de a mai pune ordine în dezordine.
Textele de valoare şi premierea acelora care merită ţine
de etic. Găseşte abuzuri peste tot la Uniunea Scriitorilor,
la Asociaţia Scriitorilor Profesionişti, peste tot unde se
duce trena generaţiei. Nici măcar apariţia optzeciştilor în
antologii nu-l mulţumeşte „doar Helicon (editură particulară) ce s-a mai omorât cu firea, la derută“. De etică nu
poate fi vorba, pentru că „natura umană, în sine, în general, este coruptă de chiar Pomul Cunoaşterii“.
Şi în acest număr s-au dovedit individualităţi, personalităţi tot diferite pe care-i uneşte prietenia, dragostea pentru literatură şi opiniile referitoare la fenomenul literar.
Sumarul este şi de data aceasta elocvent şi justifică apariţia revistei şi o defineşte ca una care îşi capătă propriul
contur. Semnează: Gellu Dorian: De la poalele Ceahlăului: Masa hexagonală: Poezia în absenţa criticii; Poezii
de: Adrian Alui Gheorghe: Cititorul; Gellu Dorian: Poesia mirabilis (variantă); Radu Florescu: Călătoria; O mică
litanie; Doina Popa: Sensul vieţii; Bobocul florii; Lumina
de afară; Nicolae Sava: Treptele; Mi-e milă de poeţii fără;
Alt poem; Văd fremătând cărţile nescrise; Cassian Maria
Spiridon: (Ei, da, uneori, omul pe toate le face); Unui vă;
Liviu Ioan Stoiciu: Prizonier în grădinile pasiunilor mamei;
Proză de: Adrian Alui Gheorghe: Albumul de familie; Levitaţie; Zâmbetul; Doina Popa: Semnale timpurii; Cassian
Maria Spiridon: Dudaş şi aţa de papiotă; Note de jurnal:
Gellu Dorian – Întâlnire cu altă viaţă (Jurnal danez);
Liviu Ioan Stoiciu: Experimentul conjugal al jurnalului
cu proza; O carte în discuţie: Scriitorul, de Gellu Dorian;
Aqua forte: Adrian Alui Gheorghe – Punct; Gellu Dorian
– De-ale tranziţiei; Doina Popa – Domnul Bine; Nicolae Sava – Meseria de scriitor – o glumă din Codul Muncii; Cassian Maria Spiridon – Muierea pe post de diriguitor în republica literelor sau Madam Ga-Ga faţă cu literatura română; Liviu Ioan Stoiciu – Isteria antipatizării scriitoriceşti.
Am ajuns la numărul cinci, apărut în februarie 1998.
Caietele de la Durău au deja o istorie de doi ani. Totul
este pus sub „sentimentul tonifiant al prieteniei“. Motto-ul,
emblema grupului este versul lui Alexandru Dohi: „prietenia se cultivă mai greu decât pământul“. S-au adunat
iarăşi cei şapte redactori, cei şapte prieteni pentru a dezbate o nouă temă: Autorul de la glorie la anonimat.
Sceptic în destinul autorului, Adrian Alui Gheorghe
susţine că „în deceniile din urmă toţi scriitorii erau ajutaţi
să se rateze.“ Ratarea este pusă, pe de o parte pe seama condiţiilor social-politice, pe de alta, pe trăsăturile poporului
român, mai exact pe acel „complex românesc manifestat
în faţa gloriei. Anihilarea, schilodirea generaţiei interbelice au făcut-o românii, cei mai buni dintre cei buni, cărora
li s-a ridicat părul măciucă de furie în faţa minţilor şi a
talentelor ducând până peste limitele umanului răzbunarea împotriva a tot ce gândea“. Îi consideră salvaţi doar
pe Cioran, Ionescu, Eliade care au părăsit acest „fond de
lume“. I-a uitat pe cei rămaşi, pe cei care au clădit o operă
sau s-au salvat prin cultură. Referindu-se la realitatea imediată, şfichiuieşte: „hoarda mai poate face cultură“.
Premisa lui nu m-a convins. Din contra, mă face să
cred că au trecut destule opere, chiar capodopere de „filtrul partidului şi al ideologiei“. Dacă ar fi venit cu un exemplu concret pentru teza sa îl credeam, dar aşa…
HYPERION

185

Am găsit exemplificarea drumului de la glorie la anonimat în răspunsul lui Gellu Dorian. Acesta aminteşte că
prin anii ’70 exista un poet, Vasile Poenaru, care ocupa
toate posturile de radio şi Tv, toate rubricile revistelor literare. Debutul editorial al acestuia s-a produs de pe băncile şcolii. Gellu Dorian se îndoieşte că „poetul Poenaru
îşi va reveni şi va răsturna tiparele liricii româneşti“. Enumeră o serie de contemporani care, deşi au debutat greu,
au rămas „în atenţia pieţei literare, lăsând în urmă nume
în vogă până la apariţia lor“. Exemplele vin unele după
altele. Semnificative sunt cele care îi vizează pe transfugi.
Nu toţi şi-au onorat goana în libertate pentru a-şi confirma
consacrarea. Astfel, Petru Popescu „nu şi-a dezminţit afinităţile comuniste prin care şi-a publicat cărţile cât a stat
în România, făcând loby aceluiaşi ateu, stirpe comunistă,
Ion Iliescu, în lumea liberă“. Am apreciat şi ideea că sunt
scriitori care „chiar dacă nu ar mai scrie vreun rând ar fi
mereu prezenţi, n-ar fi uitaţi“. Aminteşte de cazul poetului Dorin Tudoran. „Aici timpul nu are cum lucra în defavoarea autorului, nu-l poate trece în anonimat, chiar dacă
gloria poetului a fost transferată pe seama dizidentului“.
Salvarea de la anonimat este apoi asupra criticii literare,
asupra programelor şcolare. Dacă, să sperăm, critica îi
poate lua în seamă opinia, mă îndoiesc că revizuirea programelor şcolare ar putea fi posibilă.
În ipostaza de cititor împătimit de poezie, în timpul
când „literatura salva fiinţa noastră“, Radu Florescu constată „cu tristeţe că sutele de cărţi“ pe care le-a adunat
„nu-i mai spun mare lucru“. Face un bilanţ al autorilor
din diverse promoţii recente care au dispărut „din viaţa
publică a literaturii“ (Vasile Vlad, Ovidiu Genaru, Dan
Verona, Mircea Florin Şandru), sau, bine întâmpinaţi la
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vremea debutului (Eugen Suciu, Augustin Pop, Elena Ştefoi, Matei Vişniec, Patrel Berceanu) nu-i „mai spun nimic“.
(Afirmaţiile sunt făcute, totuşi, la limita anului 1998!).
Retorică, aşa cum a făcut de fiecare dată, Doina Popa
se abate de la subiect, se duce spre generalităţi, insistând
pe momentul „când te cuprinde teama“ (De ce?).
Nicolae Sava are clasă în arta argumentării unei idei. De
exemplu, premisa este clară „drumul de la glorie la anonimat este pentru unii autori foarte scurt.“ Vin argumentele
„din două unghiuri“. Primul „există autori valoroşi care
s-au bucurat de sufragiile unanime ale criticii chiar de la
prima carte şi n-au intrat în anonimat“. Dă exemplu poetului Ion Mureşan care de la debut a aşteptat aproape un
deceniu până la cea de a doua carte. Al doilea argument
vizează poeţii a căror valoare a fost supradimensionată
de critica literară, numai că au debutat foarte devreme.
Este cazul poeţilor Mihai Bărbulescu, Vasile Poenaru,
Dumitru M. Ion, Marin Constantin. Urmează concluzia:
„Talentul lor, atât cât a fost, s-a pierdut odată cu înaintarea în vârstă“. De fapt, tot ce face referire „la argumentul
ideologic“ merită reţinut.
De aproape aceleaşi nume vorbeşte şi Cassian Maria
Spiridon: „Chiar Dumitru M. Ion, atât de în faţă prin anii
70, publicat şi în colecţia „Hyperion“ de la Cartea Românească, astăzi abia de mai auzi de el şi nu din alt motiv
cât pentru diversele traduceri realizate împreună cu Carolina Ilica, altă glorie a anilor 70“. Remarc că niciunul dintre scriitori nu susţine debutul timpuriu, privit chiar cu
destulă mefienţă.
Titlul „90 la sută dintre noi facem degeaba umbră
pământului“ îşi pierde orice dram de seducere a cititorului. E sub semnătura lui Liviu Ioan Stoiciu, nemulţumitul de tot şi de toate. Prinde cititorul doar în jocul de a
deschide dicţionarul scriitorilor români şi de a contabiliza câţi sunt cei care au intrat în penumbră, câţi au fost
securişti sau câţi „mai înseamnă ceva azi, dar mâine nu
se ştie“. Nici analiza personală nu cucereşte.
Şi sumarul acestui număr este unul ce consolidează o
echipă bine sudată: Nicolae Sava: Sentimentul tonifiant al
prieteniei; Masa hexagonală: Autorul de la glorie la anonimat. Poezii de: Adrian Alui Gheorghe: La mănăstirea
Durău; În după-amiaza unui poem; despre inocenţa morţii; Gellu Dorian: Singur în faţa lui Dumnezeu; Radu Florescu: (Adormi într-un câmp nesocotind); Zona de mijloc;
Doina Popa: Într-un târziu drasupra pământului; atâţia
porumbei; Nicolae Sava: Compătimindu-mă; Nici o suferinţă nu mă iubeşte; Cassian Maria Spiridon: Purtător de
cuvinte; Poem; Liviu Ioan Stoiciu: Tatăl meu, regândit de
Dumnezeu Proză de: Adrian Alui Gheorghe: Bunica de
ceară; Doina Popa: Vară pribeagă; Note de jurnal: Gellu
Dorian: Din însemnările lui Uli; Radu Florescu: Jurnal
pe sărite; Cassian Maria Spiridon: Cărarea de pe frunte;
Liviu Ioan Stoiciu: S-au înmulţit tristeţea, deznădejdea şi
speranţele false (jurnal); Cărţi în discuţie: Ruinele poemului, de Liviu Ioan Stoiciu; Titanic Şvaiţer, de Adrian Alui
Gheorghe; Epistolar: Aurel Dumitraşcu şi Adrian Alui
Gheorghe; Aqua forte: Adrian Alui Gheorghe – Cultura
fără civilizaţie e o iluzie; Doina Popa: Nu-mi vine să cred
ochilor; Radu Florescu: Nevoia de poezie; Nicolae Sava:
Ce mai scriu poeţii; Liviu Ioan Stoiciu – Cine se mai trezeşte vorbind despre poezia română de azi.

Aniversări

Al şaselea număr, apărut în septembrie ’98 aduce o
nouă temă la masa hexagonală: Noua mitologie şi poezia
contemporană. Aşa cum lectorul deja s-a obişnuit, Adrian
Alui Gheorghe răspunde citând când dintr-un teoretician,
când din altul. Desul apel la erudiţie nu-l face înţeles totdeauna. Cu greu îi descoperi părerea personală: „O nouă
mitologie e o nouă erezie sau o nouă eşuare…“. Nici cauzele nu conving.
Urmează „simplele supoziţii“ ale lui Gellu Dorian.
Reţin ideea centrală: mitul a prezentat un punct de sprijin pentru „poetul care şi-a dorit să-şi mişte stările lirice
spre catharsisul ideal“. Porneşte apoi demonstraţia de la
spaţiul antic, de la Biblie care „oferă surprize deosebite,
deschizînd posibilităţi de introspecţie“. Totul depinde
de modul de abordare. Unele opere cu trimitere mitologică au dispărut, altele şi-au dovedit rezistenţa în timp,
opinează scriitorul. Aminteşte în susţinerea ideii sale,
cazurile lui Dante, Milton şi Goethe. „Chiar şi modernii
Pound, T. S. Eliot dovedesc rezistenţă şi exemple că abordarea mitologică nu este numai una livrescă, ci una care
identifică valori fără moarte. Un alt aspect reliefat este
cel legat de demitizare care a „devenit la fel de activă ca
mitizarea“. Susţine că s-ar putea vorbi de „o nouă mitologie în termenii impuşi de postmodernism“ sau în termenii lui Umberto Eco. Aduce exemple de poeţi care au
încercat să creeze un spaţiu mitofil, de factură postmodernă: Levantul lui Mircea Cărtărescu „reprezintă o încercare de detaliere a unei noi mitologii. Secvenţele Levantului sunt sugestive. Spaţiul creat de existenţa mitologică
există“. Alt poet care „a sondat un spaţiu de nouă mitologie este Cristian Simionescu în Maratonul, dar şi perimetrul acelei lumi clovnareşti“. Şi Vasile Vlad în Omul
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fără voie ar putea fi cel de al treilea nume convingător în
susţinerea ideilor sale. Concluzia: „Nu există nicio o tendinţă concretă de mitologizare a lumii.“
Radu Florescu subliniează că „în planul imaginarului
poezia lucrează cu toate conceptele ale căror surse pot fi
uneori doar şoaptele sau timpul misterios al unei odăi în
crepuscul“. În sensibilitatea-i recunoscută, recunoaşte că
„nevoia de mit rezidă astfel în popularea mentală a cuvintelor cheie, capabile să definească în esenţă eul uman cu
tot arsenalul de mijloace de înţelegere.“ Ceea ce nu e înţeles (interogaţiile din final) poate fi transfigurat în mit.
Încă un titlu îmi dă bătăi de cap chiar de la formulare:
„Noua mitologie şi poezia sau proza contemporană.“ Încep
lectura cu atitudine negativă – de vină sunt cele două conjuncţii. E o vărbărie fără rost, fără logică, alambicată. Sunt
amintite câteva mituri (Sisif, Prometeu), însă nu se face
diferenţa între mitul de bază şi valorificarea estetică a lui.
Nicolae Sava îşi face auzită vocea repetând „demitizăm, demitizăm“. Textul lui te prinde de la primul paragraf: „Mitul e o minciună frumoasă. Îl folosim, cu sau fără
scop, în literatură doar atunci când laicul decade, se rătăceşte“. Enumeră poeţi care au luat mitul ca fapt, ca izvor
ori ca metodă literară. Altă idee interesantă mi s-a părut
următoarea: „Mitul a fost un punct de sprijin moral mai
ales pentru oameni fără personalitate puternică. Trăirea
în mit îţi dă un sentiment de apartenenţă la ceva“.
Despre noua mitologie în poezia românească înţelege
că nu e cazul să se vorbească, e „un nonsens“. Aduce argumentări: trei poeţi – Nichita Danilov, Liviu Ioan Stoiciu
şi Mircea Cărtărescu.
Şi acest număr păstrează rubricile consacrate, fiecărui
membru al grupului, este evident, revenindu-i sarcina să
exerseze în fiecare registru, în felul său. Astfel: Radu Florescu semnează de data aceasta editorialul Prin ierburile
înalte până la genunchi; Masa hexagonală are ca temă
Noua mitologie şi poezia contemporană; Poezii de: Adrian
Alui Gheorghe: Complicitate; Gellu Dorian: Omphalos;
Radu Florescu: Poem cu gânganie; Doina Popa: Trup şi
suflet; Noaptea de Bobotează; Nicolae Sava: Din când
în când mi-e dor de păcat; Niciodată cu mine; Cassian
Maria Spiridon: Rex Glor; Invocaţie ultimă; Liviu Ioan
Stoiciu: Se stinge vaietul morţii; Pornit spre parados; Flori
de sinucigaş; Proză de: Adrian Alui Gheorghe: Portretul;
Gură-de-Aur; Bibliotecarul; Gellu Dorian: Cartea fabuloasă (fragment de roman); Doina Popa: Un deces mult
aşteptat; Liviu Ioan Stoiciu: O cruce în flăcări; Noi şi cărţile noastre: Adrian Alui Gheorghe: Ce se mai poate face
cu sentimente bune; Gellu Dorian: Realitatea mea se compune din cărţile mele; Radu Florescu: Disperarea fericiţilor; Doina Popa: Sfânta tinereţe; Nicolae Sava: Scriu poezie dintr-un accident biografic; Cassian Maria Spiridon:
De la intrarea în Apocalipsă, prin Poeme Cuantice, la
Ploaia care spală întotdeauna eşafodul; Liviu Ioan Stoiciu: Un roman al dublului adversar; Numai realitatea
din vis are sens; Note de jurnal: Radu Florescu – Jurnal
pe sărite; Cassian Maria Spiridon – O ţară fără perdele;
Aqua forte: Adrian Alui Gheorghe – Exilul permanent;
Colbul şi indiferenţa; Gellu Dorian – Dinu Păturică, noul
model de promovare; Radu Florescu: Dumnezeu ameninţătorul; Doina Popa: O explicaţiei a inexplicabilului; Nicolae Sava: Despre cum se iubeau scriitorii în perioada stalinistă; Cassian Maria Spiridon – Cum îşi iubeau poeţii
conducătorii comunişti; Liviu Ioan Stoiciu – Culpabilizarea morală a scriitorului român.
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Daniel CORBU

Lucian Alecsa sau jocul de-a cine pierde
câştigă infinitul, vidul, tăcerea metafizică

L

Lucian Alecsa s-a aflat tot timpul de partea cuvintelor
potrivite, a Poeziei care face parte din iluzia universală. Aparţinător, biologic (născut la 31 mai 1954) dar
şi spiritual generaţiei poetice '80, el şi-a adunat, cu fiecare carte, începând cu debutul, destul de târziu (Oraşul de gips, Ed. Cronica, 1992), pietre pentru un templu liric original.
După Ars apocalipsis (Ed. Axa, 1996) şi Asupra căderii (Ed. Dacia, 2002), editura Axa din Botoşani (redactor: Gellu Dorian) îi publică, în onorabila colecţie „La
Steaua. Poeţi optzecişti“, cartea de poeme Deasupra
căderii. A doua geneză, mi se pare diferită de toată producţia lirică a lui Lucian Alecsa de până acum, prin viziunea lirică, prin depărtarea de cotidian, prin înţelegerea
artei ca dedublare a vieţii într-un spaţiu ideal. Sesizând
depărtarea de cotidian, încercăm să semnalăm depărtarea poetului român de poezia ocazională în sensul
dat de Goethe în Gespräche mit Eckermann (Convorbiri cu Eckermann), 1823, cu care n-am fost niciodată
de acord: „Toate poeziile trebuie să fie ocazionale, adică
realitatea trebuie să le ofere prilejul şi materialul“. Cu
această carte, Lucian Alecsa trece de la metaforismul
agonic,sentimentalismul încrâncenat şi ironia cotidiană la poezia conceptuală.
A doua geneză nu e istoria unui sentiment, ci o nouă
cosmogonie scrisă şi descrisă cu mijloacele lirismului.
Ideea unei a doua geneze vine, cu siguranţă, de la René
Guénon, unul din marii gânditori europeni ai secolului douăzeci, din cartea sa La Crise du Monde moderne
(Gallimard, 1946), în care Guénon ne asigură că Dumnezeu a greşit această lume chiar de la geneză. Ea trebuie dizolvată, ştearsă şi în locul lumii care nu i-a reuşit, să încerce o alta. Cartea lui Lucian Alecsa are trei
părţi (geneza, apocalipsa şi a doua geneză), pe care nu le
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desparte totuşi tranşant, cosmogonia sa fiind construită
după modelul catedralelor medievale, cu accente clare
pe osatura principiilor. Geneza ştiută conduce lumea
la năruirea în sine, la inevitabila apocalipsă. Aici poetul avansează o escatologie originală, amintindu-ne şi
de exerciţiile sale din Ars apocalipsis (Ed. Axa, 1996).
A doua geneză impresionează mai întâi prin patosul
iniţierii cosmogonice, în al doilea rând prin spectacolul imagineriei lirice care dă valoare şi unitate întregii
cărţi. Cea de-a doua geneză urmează schema primei
geneze, adică Întâia carte a lui Moise – GENEZA din
Vechiul Testament, cultivând şi elemente din vechile
scrieri indice, infinitul, vidul, tăcerea metafizică ce
simbolizează în principiul transcendent Posibilitatea
Totală cu posibilităţile ei de manifestare: Fiinţa universală (Brahma saguna) şi Non-Fiinţa universală (Brahma
Nirguna). Spune poetul: „Deasupra căderii, / Nimicul
/ imortalizat cu măiestrie într-o altă geneză / de mâna
lui Dumnezeu“. Fiinţa se va manifesta prin intermediul
substanţei (prakriti), ca şi la Eminescu în Scrisoarea I.
„Punctu-acela în mişcare, mult mai slab ca boaba spumii, / E stăpânul fără margini peste marginile lumii…“
Având aceeaşi sursă filosofică cu Eminescu, având în
secret ideea realizării unei Rig-Veda moderne, Lucian
Alecsa lasă liber cursul cosmogoniei sale: „Întâi cât un
bob de neghină / pe cocoaşa unui orizont violaceu /
fără margini // Apoi // ceva mai consistent / de forma
unui rechin / cu-o pieliţă albă / foarte fină / înghiţind
pământul şi apele / scuipând cu scârbă / resturi de vieţi
/ iluzii deşarte / gânduri seci / totul într-un decor bolnav / cu nopţi alungite / bine conturate / şi zile zdrenţuite / pipernicite / ce-şi trăgeau abia sufletul / pieptănate
arareori / de câte un fulger rebel // Ce-i interesant / că
ceva pulsa înăuntru / se simţea / ca pe un piept dezvelit“.

Memoria

Toată această renaştere a lumii se petrece sub puterea Cuvântului germinativ, cum îl numeşte poetul: „Se
reinventau pe loc / măşti multiforme / matriţe de ghilotine / şi ghilotine platonice // Patrimoniul Nimicului /
era tulburat de câţiva stropi de lumină / ce încolţeau ca
embrionii în uter / sub pleoapa nopţii“. Cum spuneam,
geneza urmează treptele din cartea lui Moise. Astfel,
„nimic mai spectaculos decât ZIUA ÎNTÂI – spune poetul când s-a scuturat sufletul de inocenţă […] O puzderie de cuvinte s-au adunat în ciorchine / dezmierdându-i
pe loc spiritul / cu un gest dulce-amar / n-a avut răbdare / înfierbântat / a pălmuit un înger / cu prenumele
său din ceruri Lucifer“. A doua zi se simte deja „miros
de viaţă stricată“, iar a treia zi „ce şoc / cuvinte nou
nouţe / virgine / improvizau uvertura durerii“ şi „ovaţii
/ veneau numai din adâncul universului / caligrafiat cu
tuş / pe retinele ofilite / rebele pe limfa întunericului“.
A patra zi, „cocoţat pe un tron de aur / în straie simple
/ şi cu picioarele goale / stătea detaşat / copilul cu aripi
de aur / ce-şi schimba numele după fusul orar (David,
Iisus, Budha, Krishna, Allah) muşcând pe nerăsuflate
din fructul raiului“. Din acest moment începe, de fapt,
spectacolul demenţei, iar poemul îşi schimbă retorica

Lucian ALECSA

NEBUNUL ŞI SOLDATUL

Nebunul îşi spală zilnic cămaşa de forţă
cu periuţa de dinţi din dotare
precum răcanul buda
sub privirele gingaşe ale superiorilor
ambii siliţi de insomnie

nebunul este surghiunit într-o coajă de vis
metalică şi plină cu ţinte de aur
haleşte în neştire pilitură de nervi oxidaţi
într-o totală euforie
i-au exploadat gingiile
au dat buzna iarăşi dinţii de lapte
îşi pensează barba c-un cleşte steril
de teamă să nu-şi infecteze fantezile
soldatul e un sâmbure de piersică
sub talpa generalului
sufletu-i asemenea unei proteze de porţelan
clămpăne sub jetul înjurăturilor
caporalul îl loveşte cu bombeul peste meclă
aducându-i aminte c-a lăsat acasă o fată borţoasă
i s-a deschis corespondenţa
i s-a pârjolit intimitatea
ambii îşi trasează lângă ferestre stoluri de păsărele
gălăgioase şi viu colorate
aşa, doar să le ţină de urât şisă aibă cu cine conversa!
peste rafturile de amintiri ale nebunului
suflă crivăţul în draci
cuvintele ploşniţă plesnesc ca arse
hărmălaie mare în plămânii medicului de gardă
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şi-şi dinamizează ritmul. Prin urmare, „lumi în delir /
bipezi cu capete rase / inorogi în transă / bezmetice
păsări de pradă“, iar „în văgăuna abstractă / dintre viaţă
şi moarte / s-a închegat un adevărat focar de păcate /
tras la indigo pentru flecare parte“. De acum, „fleacurile vor fi trupul destinului / voluptos / spumos / cenuşiu“. Peste tot se face apologia Cuvântului primordial,
pentru că „suflul Nimicului arunca în afară / până când
/ s-a hotărât Cuvântul / după ce-a spart placenta timpului mort / să-şi încerce norocul / ca un bisturiu de
lux / s-a adâncit până-n prăsele / străpungând liniştea
/ încă verde a lumii“.
Cititorul va descoperi în A doua geneză pagini înţesate de dezmăţ metafizic, de încăierări ideatice, fără a
se cădea în livresc şi eseistic. Cartea armată cu cincisprezece poeme din arsenalul de forţă al poetului, unde
întâlnim aceeaşi căutare acerbă a esenţei. purusha, cum
i se spune în bătrânele filozofii indice. O află poetul cu
adevărat? Oricum, rămâne jocul celest, jocul de-a cine
pierde câştigă.
Lucian Alecsa s-a impus în peisajul liric românesc
ca un poet tragic, profund, vizionar. Plecarea sa dintre noi, la cenaclurile de prin satele cerului, e o tristete.
în schimb
în bârlogul sentimentelor cazone
se culcuşesc tot felul de mândre
care din care mai despuiată
soldatul face instrucţie cu ele
cât e somnul de lung
până ce sufletul i se face leoarcă de transpiraţie
şterge grăsimea de pe gamelă cu emoţiile lor neclăite
ochii-i colindă hai-hui
printre grenade, îngeri şi minijupe
seară de seară
umbrele celor doi horesc şi joacă ţonţoroiu’
sub streşina aceluiaşi ospiciu
administrat de mine.

GRAMATICA DEŞERTULUI

În gramatica deşertului
Oaza e o silaba atee ca „Nu“
E ţâţa nimicului
Plină ochi cu deşeuri aluvionare
Şi multă, multă salivă de struţ
„Câţiva stropi de alint
în craterul morţii sunt egali cu zero“
– aşa şopteşte Fata Morgana –
poticnindu-şi limba pe fruntea diavolului
sleit de puteri
tras în ţeapă de măscăriciul orb
e dragoste şi ispită la mijloc
Hormoni argintii aprin burta nisipului sterp
în fracţiuni de secundă aburi carnali
îneacă deşertul în verde
Inima cerului plesneşte
ca o ploşniţă acrită de viaţă
în gramatica Universului s-a stins o ultimă stea.
HYPERION
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Avanpremieră editorială:

Mihai Ursachi în documentele Securităţii

Ioana DIACONESCU

O percheziţie domiciliară

Pe când se petreceau „evenimentele“ comentate în documentele ce urmează trecuseră numai doi ani de la „implementarea“ Tezelor din iulie ale lui Nicolae Ceauşescu. Următorul la putere în România sub regim comunist dorise(şi reuşise!)
să se prezinte în faţa tuturor naţiunilor drept „cel mai democrat şef de stat socialist“, dând ţării, după 1966, o temporară patină de falsă liberalizare. El rămâne cunoscut în istoria noastră recentă drept făuritorul unei cumplite dictaturi,
faimoasă prin aceste Teze ce anunţau, aşa cum s-a spus, „restalinizarea României. Cultura va fi prima oprimată, într-o
măsură greu de imaginat, după ce distrugerile invaziei comunismului „primar“ de după 1946 făcuseră ravagii în întreaga
structură a României. Temniţele politice ale acelor ani înghiţiseră în bolgiile lor elita intelectuală a ţării şi a-ţi imagina că
se instituia din nou o represiune a spiritului naţional era, pentru început, un adevărat şoc. Dar iată că odată cu această
nouă represiune, destabilizatoare pentru întreaga societate românească, vor continua şi practicile poliţiei politice şi ale
conducerii statului comunist între care, iată, percheziţia domiciliară care mai degrabă fusese folosită vreme îndelungată,
odată cu instrumentarea sa în anii 50, ai ultimelor mari procese politice de dinainte de 1964. Poetul Mihai Ursachi va
trece şi prin această nouă represiune de după anii 70, care, după cum ştim, a culminat cu ultima decadă a comunismului
în România (anii 80), poate cea mai cumplită, în care un întreg popor a fost condamnat la înfometare, frig şi întuneric. Şi
la noaptea spiritului. Cele două documente pe care le supun atenţiei fac parte din dosarul de urmărire informativă, din
Arhiva CNSAS, ce-l priveşte pe poetul Mihai Ursachi, pe baza căruia am alcătuit volumul „O conştiinţă literară. Mihai
Ursachi în documentele Securităţii“, aflată sub tipar la editura „Junimea“.

D

DUI 256638 ACNSAS, vol[umul] 1 privind pe
Ursachi Mihai, fila 23
Inspect[oratul] Jud[eţean] – [Securitate] – Iaşi:
29 V 1973
Serv[iciul] I, Gr[upa] 4.
Completare la planul de măsuri din dosarul de
urmărire informativă „Scriitorul“
La data de 26 V 1973 s-a primit pe adresa Inspectoratului Judeţean al Ministerului de interne – Miliţie – Iaşi o anonimă din care rezultă că Ursachi
Mihai – poet (urmează text anonimizat – n.m.I.D.)
pe care le obţine prin intermediul unor cunoscuţi,
în special medici, de asemenea că ar deţine la locuinţa sa cărţi religioase obţinute din străinătate.
Organele de Miliţie căutându-l la B[iroul de]
I[nformatică şi] D[ocumentare] constatând că
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acesta este în atenţia noastră, ne-au cerut acordul pentru a efectua o percheziţie domiciliară.
Având în vedere situaţia normală care s-a creat
în dosarul de urmărire informativă „Scriitorul“, se
impun a fi luate următoarele măsuri:
(Adnotare marginală: „Da“. Este prezentă la toate
paragrafele ce urmează – n.m.I.D.)
1. Participarea la percheziţia domiciliară, ce
va fi efectuată de organele de Miliţie, a unui ofiţer de Securitate necunoscut obiectivului ţinând
cont de faptul că cel în cauză cunoaşte mulţi ofiţeri de Securitate. În „Planul de măsuri“ existent
la dosar este prevăzută sarcina unei percheziţii în
trim[estrul]II.
2. Este necesar a se atrage atenţia echipei care va
efectua percheziţia asupra sensibilităţii artistice a
obiectivului, a intuiţiei deosebite de care acesta dă
Memoria

dovadă (intuieşte printre altele şi faptul că, în situaţii deosebite pe plan intern sau extern, organele
noastre vor trece la unele măsuri împotriva elementelor care au antecedente politice sau penale)
3. Ofiţerul de Securitate care va participa la
percheziţie va fi instruit a se orienta în următoarele direcţii:
– Verificarea notei informative dată de informatoarea „Veronique“ din care rezultă că numitul
Ursachi Mihai ar poseda
un pistolet. În acest sens
ofiţerul se va orienta în
vederea descoperirii şi
ridicării acestui pistolet,
fotografierea locului, etc.
– Lecturarea tuturor
manuscriselor găsite la
locuinţa acestuia în scopul descoperirii celor
care ar prezenta interes
pentru organele noastre.
– Verificarea bibliotecii personale a obiectivului pentru identificarea cărţilor vechi anticomuniste şi antimuncitoreşti, filosofii idealiste
burgheze, cărţi privind activitatea organizaţiei legionare, religioase cu conţinut duşmănos regimului socialist din R[epublica] S[ocialista]R[omania]
sau care au pătruns în ţara noastră pe căi ilegale.

– Valori şi obiecte ce se încadrează în prevederile ordinului Ministerului de Interne privind acţiunea „Patrimoniul“.
4. Cu ocazia percheziţiei domiciliare se vor studia posibilităţile introducerii mijloacelor speciale de ascultare (portabile), în scopul de a stabili
poziţia şi comentariile făcute de obiectiv după ce
echipa va pleca de la locuinţa sa.
5. Continuarea dirijării informatorilor „Nelu“
şi „Veronique“ în scopul
stabilirii reacţiei obiectivului după percheziţie.
6. În funcţie de rezultatele obţinute ca urmare
a efectuării percheziţiei
măsurile necesare vor
fi luate de organele de
Miliţie întrucât aspectele
semnalate se încadrează
conform procedurii pe
această linie.
În dosarul de urmărire
informativă se vor face
propuneri corespunzătoare, luându-se în considerare datele rezultate cu
ocazia percheziţiei, ocazie cu care se va analiza oportunitatea urmăririi
sau încetării ei.
În vederea analizei se va întocmi o notă sinteză
cu cu rezultatele măsurilor întreprinse.
M[aio]r Ştefănescu[Ioan

Iată planul de percheziţionare a locuinţei lui Mihai Ursachi de către Securitate şi Miliţie, sub pretextul, sau, în
scopul de a găsi arme şi valori patrimoniale dar si pentru a afla şi sustrage manuscrise nepublicate şi „cărţi interzise“ (cauze care ar duce la instrumentarea unui proces penal poetului, pentru încălcarea legilor în vigoare
ale României acelor ani). În regimul dictatorial comunist statul spolia cetăţenii de obiecte şi opere de artă de
valoare, moştenite din familie, (ele fiind, in termeni juridici, bunuri personale), ca urmare a unei legi absurde
intrate în vigoare în anii de după „Tezele din Iulie“ din 1971 („legea patrimoniului“) prin care toţi cetăţenii ce
posedau asemenea valori erau obligaţi să le predea statului ca „obiecte de patrimoniu“. În fapt, o formă de
furt de cea mai joasă speţă. (I.D.)
[…]ar fi consumator de stupefiante şi ar deţine la
domiciliul său cărţi interzise.
În urma sesizării, organele de Miliţie au decis
efectuarea unei percheziţii domiciliare, obţinând în
acest scop ordonanţă de la Procuratura Locală Iaşi.
Întrucât numitul Ursachi Mihai este lucrat şi de
Serviciul I, Grupa a IV-a, am folosit această împrejurare pentru verificarea din punctul de vedere al
RAPORT
Privind modul cum a decurs percheziţia efec- organelor de Securitate, a obiectelor şi înscrisutuată la domiciliul numitului Ursachi Mihai
rilor de orice fel aflate la locuinţa sus-numitului.
Organele de Miliţie au fost sesizate printr-o scriPentru efectuarea percheziţiei, din partea orgasoare anonimă că numitul Ursachi Mihai din Iaşi nelor de miliţie s-au deplasat m[aio]r Todirău Ioan,

DUI 256638 ACNSAS, vol[umul] 1 privind pe
Ursachi Mihai, fila 25
Ministerul de interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Exemplar unic
S[ecuritatea] S[tatului]/112/G.F./00
1iulie 1973
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cpt[căpitan] Cerbu şi pl[utonier] Dăscălache, specialişti în probleme de stupefiante şi armament.
Având în vedere preocupările organelor de miliţie de a verifica semnalarea şi [în]paralel interesul
organelor de Securitate mi-am îndreptat atenţia,
în mod deosebit, în următoarele direcţii:
– Identificarea locurilor unde ar fi putut fi
ascunse scrieri de sertar.
– Depistarea de scrieri cu conţinut duşmănos
– Depistarea de cărţi interzise precum şi orice
fel de materiale cu caracter duşmănos
– Sprijinirea organelor de miliţie pentru găsirea eventualelor substanţe stupefiante precum şi
de armament
Deplasându-se la adresa menţionată, în sesizare echipa a procedat la legitimare şi prezentarea
scopului deplasării faţă de numitul Ursachi Mihai.
Percheziţia începută la ora 11,30 s-a încheiat
la ora 13,15, la efectuarea ei participând doi martori asistenţi.
Imobilul în care locuieşte Ursachi Mihai se compune din 4 camere, 2 holuri, baie, bucătărie şi mansardă, având două intrări, una în partea de sud (faţa
casei) şi alta în partea de nord.
Ursachi Mihai, fost muncitor, actualmente pensionar, locuieşte în acest imobil împreună cu soţia
şi fiul lor Ursachi M. Mihai, care este poet. Părinţii ocupă camerele din partea vestică iar fiul, cele
din partea de răsărit, intrarea principală prin faţa
casei fiind utilizată numai de fiu.
S-au percheziţionat mai întâi camerele părinţilor, verificându-se minuţios toate obiectele, dulapurile, canapeaua, lada canapelei, sobele, cărţile şi
genţile din această parte a imobilului negăsindu-se
obiecte sau alte valori care să intereseze organele
de Miliţie sau de Securitate.
Baia şi bucătăria au un aspect neîngrijit şi prin
percheziţionarea lor nu s-au descoperit indicii sau
elemente care să confirme semnalarea.
La mansardă se ajunge trecând peste acoperişul
băii şi bucătăriei care este plat şi păşind în echilibru pe un lemn ce face legătura cu terasa mansardei. Această cameră în mărime aproximativă de ¾
m nu este finisată şi nici amenajată în vreun fel,
înăuntrul ei aflându-se o cantitate mică de cherestea nouă, o măsuţă veche şi o ladă mare cu cărţi.
Prin verificarea amănunţită a încăperii nu au
fost depistate cărţi interzise sau cu caracter duşmănos, obiecte, arme sau alte valori care să intereseze organele de Miliţie sau Securitate.
Camerele în care locuieşte Ursache M. Mihai
comunică una cu alta printr-o uşă, fiecare având
şi intrare separată de pe una din cele două săli.[…]
Întreaga duşumea din prima cameră şi parţial
dintr-a doua, este acoperită cu foi scrise la maşină,
cărţi, ziare, îndoite, rupte, murdare, prăfuite.
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Pe o etajeră cu mai multe rafturi se află cărţi
fără a fi aranjate sau clasificate în vreun fel. Sunt
cărţi de literatură contemporană, literatură clasică
ediţii noi şi vechi, cărţi de critică literară în limba
română, franceză şi germană, cărţi de filosofie hindusă, filosofia lui Kant, cărţi de filosofie în limba
franceză, cărţi vechi, religioase în limba română,
franceză şi germană, cărţi de istorie, manuale şcolare, anuare de dinainte de anul 1940.
Verificarea cărţilor din locuinţa numitului Ursache M. Mihai nu a dus la descoperirea unei literaturi interzise sau cu caracter duşmănos la adresa
statului nostru sau a orânduirii socialiste şi nici a
unor cărţi religioase editate după anul 1945 în ţară
sau în străinătate. Nu există cărţi politice referitoare la timpurile trecute şi nici la cele prezente.
Procedând la cercetarea scrierilor lui Ursache
M. Mihai, am căutat să identificăm manuscrisele
sale şi eventualele scrieri de sertar. Am descoperit
câteva foi într-o cutie scrise cu cerneală albastră şi
care conţineau trei poezii pornografice.
În rest toate poeziile şi articolele sunt scrise
direct la maşină într-un număr variabil de exemplare care sunt împrăştiate în toată locuinţa.
Într-un articol încearcă o demonstraţie în legătură cu nemurirea, eternitatea poeziei, susţinând
caracterul ei universal uman, aşa cum s-ar desprinde după părerea sa din poezia lui [Reiner
Maria]Rilke.
Poezia sa nepublicată se încadrează în cuvântul poetic nou, contemporan, fiind profund filosofică, sensibilă, vibrantă, cu nuanţe pesimiste şi
în afara oricărui ermetism.
Nu scrie poezie angajată, nu ridică probleme
sociale, politice în mod explicit.
Pe masă se aflau maşina de scris, resturi alimentare, hârtii scrise, […], un cuţit în toc de piele, două
fiole de „Analgin“ goale.
În sertarul de la şifonier a fost găsită o teacă de
baionetă lungă de 35-40 cm puţin încovoiată care,
după spusele lui Ursachi Mihai, ar fi găsită de el
[pe front] şi înmânată fiului său[Ursachi M.Mihai]
pe care o ţine de frumuseţe.
Prin verificarea tuturor obiectelor din locuinţa numitului Ursachi Mihai nu au fost descoperite obiecte care să prezinte interes din punctul de
vedere al organelor de Securitate.
L[oco]t[enent de Securitate]
Gavril Florea
Documentul se referă şi la tatăl poetului Mihai
Ursachi (care în Raport este numit pe numele său
din actul de identitate: Ursache M. Mihai): locuiau în acelaşi imobil. (I.D.)
Memoria

De la un cer de pământ, la
un cer de cuvinte

Există unele persoane generoase care dăruiesc, cu asupră de măsură, fără să ceară ceva în
schimb. Dar, a dărui „Un cer de cuvinte“, este
cu totul un gest fără precedent, dar nu poate
fi răsplătit, decât cu alt cer asemenea. Cine să
stea să socotească?
După principiul stainhardt-ian „Dăruind vei
dobândi“, Adriana Weimer speră ca prin acest
gest mărinimos, pe care-l face iubitorilor de lectură, să dobândească, atunci când va veni timpul, cerul râvnit.
O carte frumoasă, cu o concepţie în întregime proprie, cu o copertă pe măsură şi un conţinut remarcabil. O carte ca o zi de duminică. O
pâine rotundă şi bine rumenită care-i aşteaptă
pe cei ce vor să se înfrupte din bucuria Cuvântului, devenit pământ de cer pentru oameni şi
păsări. Adriana Weimer le netezeşte aerul pentru a zbura lin şi drept.
O carte în cinci limbi, română, italiană,
engleză, franceză, germană, dovada universalităţii cuvântului dar şi a faptului că, în cerul ei,
pot fi primiţi oameni de toate neamurile. E loc
suficient pentru toţi, fără să se înghesuie, cum
îndeobşte se întâmplă la orice mare festin. Şi
încă mai rămân locuri goale. Festinul cuvintelor poate ispiti mai mult decât cel cu mâncare,
vin şi delicatese exotice.
Tot delicatese pot fi şi versurile, servite pe
un pat de suflet curat, cu bunăvoinţă.
Se cuvine să-i amintim pe cei care au trudit la
traducerea acestor poeme: Traducere în engleză:
Ada D. Cruceanu; Traducere în germană: Hans
Dama; Traducere în italiană: Ioan Sîrbu, Traducere în franceză: Elena Ghiţă, într-un efort conjugat, hrăniţi din aceeaşi Lumină.
Un drum al eului neliniştit, gata de zbor,
spre zările necuprinse. O trecere prin timp „în
tăcere“ esenţializând povara anilor şi a întrebărilor nespuse, ba chiar şi marea „într-o singură
lacrimă scursă“, în speranţa găsirii unui „drum
neînceput, / uitat în memoria unui destin / privirile se vor întoarce / şi vor găsi sensul“ (Sens).
Ce frumos, ce rotund şi întreg sună poemul
acesta, bun de făcut cu el, înainte de a intra în
vis, semnul crucii pe pernă!
Şi pentru că nu ni se pare îndeajuns să străbatem acelaşi Sens, doar într-un strai, citim/
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furăm din toate celelalte idiomuri, pentru muzicalitate pentru ritmul interior, ca bătăile de aripi
spre înăuntru, şi pentru plăcerea de a asculta
cum sună. E un joc spectral mirific, în cinci culori,
pe acelaşi fundal azuriu de cuvinte…
Lumina, element primordial creat imediat
după Cuvânt, este statornică în poezia Adrianei Weimer şi se deschide „din afară înăuntru“,
sosind pe cai albi, „Din albul străzii, / prin ninsoarea de gânduri / dintr-un ochi de fereastră, /
într-un ochi de cuvânt“ (Lumina).
Misterul naşterii, al gândirii, al cercetării de
sine au atras întotdeauna poeţii, scriitorii, filosofii. Descifrarea acestora ţine de interiorizarea
creatorului: „Poţi să te naşti, / înaintea naşterii
tale, / prin ideea de tine / a părinţilor; // poţi să
gândeşti, / înaintea gândirii tale, / prin puterea
de inteligenţă / a materiei; // dar nu poţi privi,
/ înaintea privirii în tine, / prin ochiul străin / al
cuvântului“. (Naştere).
Poemele Adrianei Weimer se înscriu în lirica
panseistică, reflexivă, lirica de stare şi de adâncire în sine, care-ţi pot aduce liniştea ori, dimpotrivă, iscă nelinişti creatoare.
Entropia luminii, entropia neliniştii, a iubirii,
a zborului, desfacerea aerului în aripi fără păsări,
desfacerea înaltului în măreţia piscului şi desfacerea luminii care „se topeşte / pe buze / pentru naşterea / unui singur cuvânt / spre iubire“
(Profund), toate sunt urmărite cu uimire continuă şi transfigurate-n poeme miniaturale de
esenţă tare şi aşezate-n sipetul de aur al Poeziei.
Eterna poezie, eternal mister creativ care îţi conferă senzaţia nemuririi.
Între o stare de spirit şi alta, îţi este dat Drumul împărţit în cărări care nu ştii încotro îţi vor
purta paşii. Destinul e de partea cealaltă a cărării
alese. Nu trebuie decât să refaci drumul sau să
construieşti unul nou, din pietre preţioase care
sună la fiecare atingere de talpă.
Poezia Adrianei Weimer este, pre cât de simplă, pe atât de profundă. Profunzimea, limpiditatea ei o dau sinceritatea, deschiderea către
celălalt, nu ascunzişul, nu umbrele lungindu-se
şi lăţindu-se peste suflet:
„Întru tine / Profund, / sentimentul de tine,
/ venirea ta aici, / în sufletul meu, / e o binecuvântare / a faptului că exişti, / că exist întru tine“.
(Întru tine).
În drumul omului de la naştere la murire,
„aventura conştiinţei“ după sintagma lui Marin
Preda, o poţi dobândi într-un moment fulgerător, de blitz, care-ţi luminează mintea şi te face
capabil de a dobândi o identitate proprie: „Conştiinţa de a fi în fiinţă, / conştiinţa de a deveni nefiinţă, / conştiinţa întregului, conştiinţa rotundă, /
conştiinţa ascunsă, mută şi surdă, / conştiinţa de
timp, de rău şi de bine, / conştiinţa de noi, de tine,
de mine // În câte feluri se poate rosti / eterna
conştiinţă de a fi“. (Conştiinţa de a fi).
Se spune că destinul oamenilor e scris în
stele. Acolo îl poate citi, cine se încumetă să-l
citească. Şi ele se nasc şi pier, ca şi oamenii, în
singurătate.
Există în volum şi poeme scurte, de patru
versuri, adevărate miniaturi lirice care se dovedesc a fi bijuterii literare. Unul din ele se numeşte
„Curcubeu“: „Sfântă lumină topită-n curcubeu /
în ochii cerului senin de după ploaie, / mi se rostesc cărările-n destin, / în ochi răsare-o ultimă
văpaie“. Simpla legătură dintre destinul omului şi
fenomenele naturale este atât de firească, încât
simţi că aparţii şi te integrezi aceluiaşi univers.

Limbajul este de o simplitate cuceritoare,
sunt evitate figurile de stil sofisticate care ar
trena rostirea genuină, aşa cum a gândit-o poeta.
Unele miniaturi par axiome: „Să iubim clipele / ce vin înspre noi din iubire; // să iertăm clipele / ce se duc dinspre noi / spre povara tăcerii
eterne, / în nerostire“ (Nerostire).
Un poem în care stă răstignit Crezul poetic,
se numeşte: „Să fiu“: Atât de mult aş vrea să vă
fiu / o mare de lumină / într-un strop de cuvânt
/ şi o mare de suflet / într-un strop de lumină; //
atât de mult aş vrea să vă fiu / o mare de suflet
/ într-un strop de cuvânt / şi un strop de cuvânt
/ într-o mare de suflet“. Aici se observă mişcarea
circulară, de la marea de lumină adunată într-un
strop de cuvânt şi o mare de suflet într-un strop
de lumină. Un joc spectral de lumină într-o mare
de suflet revărsat în stropul de cuvânt şi din nou,
încheind cercul, stropul de cuvânt într-o mare
de suflet. Aceasta este, poate, cel mai reuşit
poem-metaforă care anunţă o mare poetă de
o simplitate naturală.
Sunt şi unele versuri aforistice în acelaşi spirit al logicii simple, axiomatice: „Ne întoarcem
spre noi / când ne pierdem în timp; // înlăuntrul clepsidrei plânsul e veşnic; // ne întoarcem
spre doi / în fiece anotimp; // înlăuntrul iubirii
cu suflet statornic. // Ne întoarcem mereu; / tu
şi eu“ (Ne întoarcem).
Pentru Adriana Weimer, adevăratele averi
sufleteşti sunt descoperite în cuvânt, în culoare,
în suflet şi în felul cum le dăruieşti. Ele sunt „simple cărări“ care te conduc la nemurire. (Artă).
Poeta a descoperit adevărurile fundamentale ale existenţei care nu e altceva decât o călătorie continuă, de la venirea pe lume, apoi, pe
drumul vieţii, concretizată în iubirile pământeşti, iar la sfârşitul călătoriei, înainte de ţinta
finală, „ne pregătim trupul / pentru drumul sufletului / printre stele, în univers, / dincolo de spaţiu
şi timp, / spre Necuprins, / spre Infinita Iubire“.
(Pentru drum).
O poezie ca o scăpărare de lumină în întuneric. Ea dezvăluie cu precizie dasfacerea Luminii în Timp şi a Timpului în mii de steluţe de
ani-lumină. Este extraordinar cât adevăr conţin
aceste câteva versuri: „Sunt / mii de / ani-lumină
/ întreg / universul. // Eu, / doar o / clipă-lumină“.
(Clipa-Lumină). Clipa şi anii, segmente de eternitate, componente fundamentale ale existenţei.
Un alt nestemat liric care confirmă ideea
anterioară, este cel din „Timp“: Dacă pot / să
renasc / din clipă, / mă voi numi / timp“.
Mesajul esenţial al acestor versuri este
„Iubeşte clipa!“ Clipa ce-a fost amintire, chiar
şi clipa trecută fără rost, „clipa-amăgire“; clipa
de-acum, clipa-poveste, e bine să preţuim toate
clipele pentru că nu ştim dacă vom mai avea
parte de alte clipe de bucurie, de amintire, de
poveste. Clipa-destin este nerepetabilă, ca şi
clipa-iubire. (Clipa).
Aproape eliptice, cu o economie a mijloacelor de expresie, dar nu mai puţin expresive, din
această pricină, poemele Adrianei Weimer sunt
numai esenţe de spirit. Ea şi-a adunat timpul în
gânduri, în cuvinte rostuite-n secunde“. Poate de
aceea, cerul se deschide în gândurile ei, în suflet,
în cuvinte. Toate fac parte din întregul numit
destin. (Am adunat).
Am adunat cu multă atenţie picăturile de
lumină strecurate în poeme şi am reuşit să privesc prin ele, ca prin cristalul lacrimei, chipurile
sufleteşti, clipele mirabile care încălzesc până la
incandescenţă.
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Iar mărturia poetei rămâne aceasta: „Ne
aşternem pe hârtie / suflet şi gând / pentru suflet
şi gând / mărturie“. (Mărturie).
O ardere continuă de lumină de sine, care
este şi menirea poetului, a artistului în general:
„Lumânarea care arde sunt eu, / tu, sfeşnicul meu
de argint. // Doar tu / îmi simţi arderea-lumină
/ cu fiecare lacrimă-ceară / ce curge spre tine. //
Doar tu“ (Ardere-Lumină).
Pentru poetă, dragostea e în stare să se
măsoare cu munţii, „să cuprindă tot cerul, / să
devină lumină“ (Dragostea).
Şi acest corolar de gânduri nu se putea
încheia decât cu un îndemn pe măsura conţinutului: „Miezul clipei să fii, / până când / adevărata lumină / îţi deschide seninul“ (Miezul clipei).
Adriana Weimer nu se află la primul volum.
Ea are cinci volume de poezie proprii şi multe
participări la unele volume colective. Activitatea redacţională la revistele: Banat, Lugoj, Actualitatea literară, Drapelul, au făcut-o cunoscută ca jurnalist. Drumul său liric este deja trasat, prin stilul format, prin acurateţea imaginilor create din câteva cuvinte, precum schiţele care trasează portrete admirabile, din doar
câteva linii. Ceea ce nu e de ici, de colo şi indică
o mână sigură pe sine, un ochi atent care ştie să
observe, precum şi ştiinţa de a condensa destinul într-un singur cuvânt: Iubire.
Cezarina Adamescu

Cartea de succes şi cititorul
ei (sau, Robi Ciobanu şi
derapajele lui literare)

Prin ce se deosebeşte romanul de succes, de
romanul literar? Prin sintagma „roman de succes“ înţeleg acel roman scris cu conştiinţa precisă a utilităţii lui practice: este un produs vandabil, prin care se câştigă nişte bani. Eu m-am
îndoit întotdeauna că la noi se poate scrie roman
de succes, altfel chiar aş fi încercat într-o vreme,
ca să adun ceva pitaci la teşcherea. Mă îndoiesc, de fapt, de cititorul nostru, nu de „specie“.
S-ar putea să-l intereseze pe cititor un roman
de succes la fel de mult ca un roman literar.
Adică deloc…
Romanul de succes îşi are calităţile lui, fără
doar şi poate. Care ar fi caracteristicile ce îl deosebesc de proza literară, altfel spus, care ar fi
reţeta lui (pentru că are o reţetă). Prima lui condiţie este să fie captivant. Să aibă o temă captivantă. Să aibă personaje simpatice. Să aibă măcar
un strop de umor. Să eludeze orice încercare de
scriere artistică. În loc de fraze, să aibă propoziţii. Cât mai succinte, cât mai directe. Cu vocabularul cât mai restrâns la cel uzual, ca să aibă
cuvinte înţelese oricui. Fără regionalisme, fără
neologisme (ba neologismele merg, că suntem
în epoca limbii româneşti stâlcite de împrumuturi americăneşti şi le înţelege tot poporul),
dar invenţii lexicale, ioc. Totul trebuie redus la o
tramă epică tentantă. Metafora şi viziunea sunt
excluse. Ar zăpăci lectorul. Fără profunzimi existenţiale. Doar drame simple, directe, din viaţa
de zi cu zi… Dacă acestea sunt diferenţele, ce
aseamănă romanul de succes şi romanul literar
este ceea ce le animă: viaţa oamenilor. Şi unul
şi altul vorbesc despre viaţa oamenilor, doar că
o prezintă prin mijloace diferite şi cu un grad al
profunzimii diferit.
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E uşor să scrii un astfel de roman? Părerea
mea este că deloc, e chiar dificil, cei care o fac
sunt nişte adevăraţi eroi. Le trebuie şi talent, şi
judecată critică, şi conştiinţă trează, şi cunoştinţe serioase despre scrierea prozei, despre ce
este proza… şi despre cum poţi ţine treaz interesul cititorului. Aşa că, atunci când am văzut
romanul lui Robi Ciobanu, „Iustopia“ (Ed. Integral, 2015), mi-am spus că autorul trebuie să fie
unul dintre prozatorii noştri versaţi… sau cel
puţin un talent literar autentic, cu ceva kilometri literari la bord, dar care nu are chef să-şi
piardă vremea cu proza literară şi veşnicele ei
probleme de orgoliu suscitate (şi resuscitate)
de chestiunea valorii, valoare la care fiece scriitor „serios“ aspiră mai cu îndreptăţire sau în
van. N-am aflat cine se ascunde în spatele pseudonimului, dar aşa cred, că este un pseudonim (m-am întrebat de n-o fi editorul!), însă asta
nu m-a împiedicat să citesc. Cu o mare curiozitate chiar. Robi Ciobanu are toate acele calităţi necesare scrierii prozei. Şi cunoaşte foarte
bine şi reţeta romanului de succes. Captivează,
are energie, umor, detaşare, e simpatic… şi spun
„Robi Ciobanu are“, pentru că este el autor, dar
acelaşi nume îl poartă şi personajul său… care
este şi narator. Amuzant de la bun început, cel
puţin pe mine mă distrează grozav aşa ceva,
chiar dacă ştiu că e o abatere de la reţetă, pentru că, nu-i aşa, intri în sfera literaturii cercetate
de critici şi teoreticieni literari cât se poate de
respectabili, uneori cu rang academic, privind
relaţia autor-narator-personaj. Dar, poate că
pentru cititorul simplu e mai uşor, el identifică
autorul cu personajul cărţii şi va spune: omul se
confesează, asta este, îşi pune sufletul pe tavă,
să i-l văd… şi nu vorbeşte aiurea (adică nu face
ficţiune, ca prozatorii ăilalţi, „serioşi“), ci istoriseşte ce-a trăit el, fără să ne înşele! Asta deoarece, cititorul simplu citeşte o poveste, nu toată
ţesătura aflată în spatele ei. Nu vede toate acele
mecanisme aidoma celor din spatele scenelor din
teatre, care fac oamenii să zboare, fac să apară
îngeri şi zeii să coboare din hârzob. Într-un fel,
cititorul novice, e la fel de naiv ca primii spectatori ai primului film. Un tren gonea pe ecran
către ei şi-au luat-o la fugă. El, cititorul novice,
trăieşte din plin, cu patimă, întâmplările înfăţişate, cască ochii la o scenă de groază şi îşi trage
sufletul… cu un oftat…l când totul se rezolvă.
Aşa că între literatura literară şi literatura de consum nu sunt aşa mari diferenţe cum s-ar putea
crede, ci sunt două categorii de literatură, pentru două categorii de cititori. Eu citesc de obicei
romane literare, dar cu aceeaşi pasiune citesc un
Asimov sau o Agatha Christie… roman sf şi poliţist… ca şi acest roman cu titlul „Iustopia“… titlu
ce-mi spune, iar, că prozatorul ascuns după pseudonim, a derapat către literatură… mai ales că,
nu-i aşa, romanul „Iustopia“ e unul construit…
pe scheletul unei simfonii moderne, „Wish You
Were Here“ de Pink Floyd. Şi nu mă las, de n-o
fi editorul, cin să fie, cin să fie… prietenul meu
Horia Gârbea? El ar avea în mâneca-i de magician toate mirajele acestea! Sau Pan Derşa? Nu-i
exclus! Sau, poate-o fi… Nu, nu l-ar amuza aşa
ceva, are mult prea puţin umor…
Dan Perşa

Scutul de speranţă

Într-o excelentă concepţie grafică şi cu o copertă
atractivă, semnificativ-simbolică, recent a apă-

rut la editura Semne cartea Scutul de speranţă
– Introspecţie sentimentală într-o viaţă cu bune şi
rele, de Mihai Maxim, la editura Semne.
Scutul de Speranţă este o carte deschisă,
referenţială, din care ţâşnesc sinceritatea, amănuntul sugestiv, emoţia şi aleanul odihnitor şi
reconfortant. Este cartea unei vieţi!
Autorul şi-a ales ca motto cugetările despre
speranţă ale lui Aristotel: Speranţa este visul celui
treaz şi Malraux: Speranţa este raţiunea oamenilor de a trăi şi de a muri, precum şi un catren din
zguduitoarea păunesciană „Rugă pentru părinţi“:
E pământul tot mai greu / Despărţirea-i tot mai
grea / Sărut mâna, tatăl meu! / Sărut mâna,
mama mea! Aceste teme existenţiale, sugestionate – visul, dihotomia viaţă-moarte, cultul pentru părinţi, le întâlnim pe tot parcursul confesiunii autorului.

Încă din primele pagini, copilul proaspăt
venit pe lume simte căldura ocrotitoare a mamei.
Frânturi de amintiri se îngrămădesc în vârful
peniţei înmuiat în apa Prutului, a cărui curgere
domoală influenţează, parcă, felul molcom de a
fi al oamenilor de pe aceste locuri… văd cu ochii
minţii mâinile întinse ale Speranţei, mamă la doar
nouăsprezece ani, nerăbdătoare să-şi aducă odorul la piept. Încă îi mai vibrează corpul destins,
dar slăbit după eliberarea de nepreţuita povară.
Mihai Maxim îşi probează talentul şi sensibilitatea cu care îşi retrăieşte copilăria, perioada
inocenţei şi a purităţii multivalente sub directa
ocrotire a mamei, al cărui minunat nume, Speranţa, îi pare – şi ne pare şi nouă – promiţător.
Numai că destinul a hotărât altceva. Pe când
adolescentul Mihăiţă abia împlinise 17 ani, Dumnezeu a chemat-o la El, socotind, poate, că i-a
ajuns calvarul purtat în neajutorare, dictat ani
şi ani, de povara singurătăţii..
Perspectiva narativă este dinamică, povestitorul proiectându-se în mijlocul unei colectivităţi ce pendulează între tradiţia împământenită la sat şi modernitatea marilor oraşe, pe
care le rememorează şi le analizează, adesea, cu
accente gnomice, surprinzându-se în demersul
său literar cu propriile gânduri, trăiri, şi atitudini.
Reflecţia şi introspecţia converg congruent spre
acelaşi discurs epic inteligibil. Totodată, scriitorul rămâne fidel unui stil narativ elegant şi plin
de culoare, dominant în universul său intim, în
care se regăseşte întregul ciclu existenţial înfăţişat într-un fascinant discurs identitar – reme-
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morativ. Uneori, peste povestirea molcomă, crivăţul, fratele vitreg al mistralului provençal, pe
care l-ai crede surghiunit în stepele răsăritului,
trimite câte o rafală scurtă, alertând nori ameninţători asupra destinelor. Adesea ameninţările creează nenorociri greu de suportat: prizonieratul tatălui, colectivizarea, demolarea satelor de pe Prut pentru a se construi o hidrocentrală etc… În acest univers teluric se înscrie o
memorabilă filă din carte: moartea mamei…Fie
că vitregiile vieţii au topit ceara lumânării care îi
adăpostea sufletul, fie că dăruirea până la uitarea de sine faţă de cei dragi i-a înteţit arderea,
dar flacăra ei s-a stins înainte de vreme. Mâinile
fiului, neputincioase în faţa soartei, nu au putut
să o protejeze.
Cu cincizeci şi opt de ani în urmă picăturile de
ceară de la o lumânare din sfeşnic se prelingeau
pe mâinile reci, încrucişate pe piept, ale mamei.
Oricum, ea nu le mai simţea.
Picăturile din ceara încinsă de la lumânarea
Speranţa îmi ard şi acum sufletul.
Acest dureros eveniment, petrecut la o vârstă timpurie, i-a accentuat sensibiltatea nativă.
Fără să atingă dimensiunile unui bocet, momentul dispariţiei tinerei mame a brăzdat cute adânci
în sufletul naratorului care simte, după trecerea atâtor ani, că a pierdut mângâierea, vorba
dulce şi sfaturile de care ar fi avut nevoie în viaţă.
Astfel, nu am niciun fel de rezervă în a afirma
că fragmentul se constituie într-un mic poem
în proză, ce poate descinde din Ce mult te-am
iubit de Zaharia Stancu.
De-a lungul mai multor episoade, Mihai
Maxim revine stăruitor, sinestezic, asupra mâinilor mamei (şi ale tatălui), conferindu-le înţelesuri de simbol. Îţi poţi imagina uşor o simfonie cu note acute – mâini mângâietoare şi grave,
mâini încrucişate pe piept – sub bagheta unui
dirijor nevăzut.
Notele cu valoare simbolică încep cu mâinile
întinse ale Speranţei, nerăbdătoare să-şi aducă
copilul la piept. Urmează imagini cu mâinile ei
fragile, cândva fine, mângâietoare, (avea mâini
miraculoase; mângâindu-mă, mă vindeca cu
iubirea ei), mâini bătătorite de muncă, şi apoi –
într-un crescendo emoţional – imaginile se regenerează dureros în microeseul Mâinile încrucişate pe piept.
Volumul se încheie, în aceeaşi cheie, cu imaginea mâinilor imense ale tatălui întins pe catafalc, într-o revărsare de gânduri cathartice, un
adevărat recviem ale cărui imaginare acorduri
muzicale creează o stare apolinică şi însoţesc
subtil o generoasă gratitudine.
Erau imense, după cum simte nevoia confesorul să precizeze, pentru că:…în ele încăpuse o
viaţă de om. Aceste mâini au mângâiat-o pe Speranţa, au ţinut pruncul şi, după anotimp, coarnele plugului sau coasa, iar, după vremi, puşca
pe front şi târnăcopul în minele din Donbass.
Valoarea cognitiv-rememorativă a cărţii este
înnobilată de măestria autorului de a stărui când
naraţiunea o cere, asupra unor introspecţii psihologice semnificative.
Scriitorul are capacitatea de a zugrăvi portrete miniaturale, ca în exemplul Conului Puiu,
ultimul descendent al ilustrei familii Stroici. Deopotrivă de meşteşugită literar ne apare construcţia unei portretistici ample pe care o descoperim în raporturile speciale cu fostul coleg
de liceu Constantin Matache sau cu regretaţii
pictor Vasile Chinschi şi bariton Emil Pinghiriac.
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Spaţiul nu ne îngăduie să insistăm asupra
multiplelor valenţe ale cărţii, cum ar fi, spre
exemplu, aspectul documentar, prin prezentarea în formă literară a unor elemente semnificative – istorice, sociale, culturale – din toate
locurile pe unde viaţa l-a purtat: în satele de pe
Prut, în nordul Moldovei, la Botoşani, la Iaşi, la
Bucureşti, la Krivoi Rog şi la Moscova. Şi, desigur,
cititorul va avea prilejul să se bucure de numeroase pagini de literatură autentică.
Cartea o recomandă şi Marea Doamnă a
romanului românesc contemporan, Ileana Vulpescu, prin cele câteva rânduri consemnate olograf pe coperta a IV-a: Într-o epocă schimbătoare, care-ţi dă bătăi de cap şi de inimă, apare
o carte – biografia unui contemporan al nostru pe care viaţa nu l-a răsfăţat totdeauna.
Cu toate neajunsurile timpului său, povestitorul îşi deapănă viaţa lin, blând, fără încriminări, fără dorinţa de a uimi sau de a epata.
Citind cartea „Scutul de speranţă“ a lui Mihai
Maxim, te simţi ca după un drum lung, ajuns
la un liman de linişte netulburată.
Marian Teodorescu

Lumina din Fereastra
poemelor Zinei Bivol

Poeta Zina Bivol a venit pe masa cititorului atent
cu un proaspăt volum de poeme, întitulat siptomatic – Fereastra cu lentile (ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2015, P. 66.), prin cuprinsul căruia
refuză să se racordeze tiparelor tradiţionale, oferind un dulce oţiu al contemplaţiei la marginea
acestei imaginaţii devenite poem: (Un pian dezacordat, p. 3) „Sunt un pian dezacordat./ Fiecare
notă prezintă/ O parte a corpului meu./ Începând cu octava mică/ Şi terminând cu octava
mare./ Lemnul de brad/ Mă împrospătează/ Zi
de zi/ Şi cele trei picioare pe care mă sprijin/
Nu-mi permit să cad/ Mai jos decât pământul.//
Sunt un pian dezacordat,/ Dar îmi place melodia/ Pe care o cânţi,/ Începând cu: Do-reşte-mă,/
Re-spinge-mă,/ Mi-roase-mă,/ Fa-brică-mă,/
So-licită-mă,/ La-să-mă,/ Si-mplifică-mă,/
Do-boară-mă,/ Apoi luam notele invers,/ Până
la registrul cel mai acut“[…]
Poeta pretinde că experienţa necesită o revizuire a limitelor care în mod firesc îi impun
cerinţele unei atitudini fireşti atât în ceea ce
priveşte expresia cât, şi, mai des, în ceea ce priveşte conţinutul de idei al unui legat deţinător
de nume: (Sunt o hartă a femeii, p. 11) „Corpul meu este însăilat din hărţi albe/ De culoarea laptelui, unde călătorii mereu fac popas,/
Aici sorb cu privirea întreg traseul/ Care se construieşte pe oasele mele,/ Cu o vibraţie de lup
tânăr/ Gata oricând să se arunce asupra prăzii./
Insulele mici de apă proaspătă/ izvorăsc din tulpina epidemică/ Întinsă pe spatele meu./ În fiecare dimineaţă îmi seamănă mai mult…/ Doar
învelişuri fără rimă alunecă pe negrul picioarelor/ De sus până jos, de jos până sus,/ Formând
din corpurile cereşti ale galaxiei mele/ Cel mai
luminos brâu, Calea-Lactee,/ Vârsta celei mai
vechi stele este de 20 de ani“ […] O imaginaţie
neînfrântă se poate cu greu struni în canoanele
unei prozodii care îi vădeşte modalitatea pluriformă a expresiei.
O lecturare mai atentă a poemelor din volumul Fereastra cu lentile de Zina Bivol ar ilustra, de
exemplu, ceea ce nu facem aici decât un enunţ,
îndrăzneaţa transfigurare pe care poeta o ope-

rează adesea asupra structurii versului şi a rimei
care se neagă de multe ori prin asonanţe, spre
a-şi apropia libertatea pe care o solicită ideea în
efortul ei de a se desfăşura nestingherită: (Portretul lui iulie, p. 28) „Sub un felinar orb/ Caut
privirea celebră a soarelui meu tânăr şi îndrăgostit/ Ca să aprind toate malurile italiene/ În
cele mai necunoscute culori.// Acolo am început să număr până la 25/ Şi m-am oprit…/ Apoi
mi-am brodat o rochie de vară/ Şi m-am aruncat în primul voal de mireasă.// Pictez portretul lui iulie/ Şi i-l agăţ ca pe o floare la butonieră./ Nu vreau să uite ce pot uita alţii.// Îmbrăcată cu trei zile înainte şi după/ Aştept mirele
să mă fure./ Doresc să îmbătrânim pe aceeaşi
pânză de in“ […]
Analiza unor poeme prozodice prin care
Zina Bivol îşi creează complicate orlogerie, mecanica funcţională a poemului, ne-ar revela necesitatea unui utilaj menit să înscrie, ancilar şi suzeran în acelaşi timp, bătaia presimţită a unei inimi
ascunse… Ea nu se face auzită ci, învăluită sub
mirajul unor imagini de taină, se lasă numai intuită din locurile albe ale unui domeniu de tăceri,
de şoapte, de mister peste care poeta este atotstăpânitoare.
Poemele din volumul Fereastra cu lentile,
semnate de Zina Bivol, sunt învestite cu nobleţea unui mesaj semnificativ, prinse într-o formulă
prozodică proaspătă, în care fiecare poem şi fiecare vers se încarcă în sufragiile seducătoare ale
timpului, prezent ale realităţii trăite de autoare,
ea (această nobleţe sic!) îşi arogă astăzi drepturile şi meritul unei voci poetice originale. Pentru confirmare să citim, cu mare luare aminte şi
acest poem: (Autoportret, p.55) „Îmi plac toate
cuvintele care încep cu litera M/ Eu întotdeauna
am fost cuminte la Mama// Niciodată nu alerg
după toate desenele din abecedar/ Le ţin minte
pe cele prinse de la Bunicul/ Aşa am început să
învăţ rugăciunile/ Îmi plac cuvintele care încep
cu litera M/ Aşa sună prima literă pe buza mea
de copil/ Aşa răsună şi pe buza mea de mamă
tânără/ Când îmi strig copilul… Marius/ Îmi plac
toate cuvintele care încep cu litera Z/ Eu întotdeauna am fost o Zână pricepută la iubit/ Privesc şi iubesc tot ce aud/ Din toate florile îmi
plac cele cu litera V/ Viorel(ele) cresc prin mine
ori de câte ori eşti cu ochii pe zâne// Îmi plac
toate cuvintele care încep cu litera M/ Eu întotdeauna am fost cuminte la Tata“.
Vitalie Răileanu

Reinstaurarea vrajei epice

Ieşirea din modernitate este deja un fapt împlinit, atestat prin surparea a cel puţin trei piloni:
individ, istorie, raţiune. Cu alte cuvinte, adevărul absolut la care omenirea a tot sperat să
ajungă, se fărâmiţează în adevăruri parţiale cu
care, vrea, nu vrea, trebuie să se acomodeze.
Existenţa însăşi nu este altceva decât o succesiune de clipe eterne care se cuvin a fi trăite cât
mai intens, aici şi acum.
Dacă modernitatea se întemeia pe certitudinea unei identităţi a individului, aparţinând
unei reşedinţe profesii, ideologii, clase sociale, eroii postmodernităţii dispun de o socialitate confuză, eterogenă, dinamică, pe măsura
babelului proliferant al diversităţii, diversiunii şi
sub-versiunii în care convieţuiesc, tinzând spre
indiferenţă ideologică şi nomadism într-un spaţiu devenit o formă de cristalizare a timpului.
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Pierzând audienţa o dată cu destrămarea
viselor, idealurilor şi certitudinilor, veacul raţiunii (al desvrăjirii, în termeni psihanalitici!) şi
profeţii lui cedează locul naratorilor postmoderni şi misiunii lor de a reinstaura vraja epică.
Prezentul nostru intramilenar, acest amalgam
de limbi şi imagini, este apt şi copt să genereze
o renaştere, un viitor în căutare de noi căi şi
sinapse între literatură, arte, Istoria ca succesiune de evenimente îndeobşte nefaste, sociologie şi psihanaliză.
O renaştere, deci, a lumii imaginare, astfel
încât tot ceea ce fusese expulzat de modernitate – religie, sacru, iraţional – să se întoarcă în
doze masive şi cu un nou chip. Cheia de boltă
nu va mai fi una preponderent etică, ci una cu
precădere estetică.
Lipsindu-ne darul de a inventa poveşti,
am intenţionat prin compensaţie să oferim
un fel de roman al lumii, aşa cum se conturează el în oglinda unor mari prozatori contemporani, unii dintre ei distinşi cu premiul
Nobel (Bellow, Kawabata, Nadine Gordimer,
García Márquez, Sir V.S. Naipaul ş.a.), ceea ce
nu exclude, ci dimpotrivă reclamă plutonul
noilor veniţi, nord-americani, europeni, japonezi. Rescrierea infernului şi a purgatoriului
pare a fi tema obsedantă a autorilor comentaţi; un infern sau un purgatoriu terestru, pus
la cale şi administrat de oameni, spre suferinţa
altor oameni. Nesfârşite războaie (de la cel din
Troia la genocidul interetnic sau interreligios
din Rwanda, Irak, Siria, Pakistan etc.) au îndoliat şi îndoliază lumea, inimile şi conştiinţele,
încât naratorii, ne referim mai ales la cronicarii postmodernităţii, sunt aproape obligaţi să
consemneze că moartea, injustiţia şi violenţa
de toate felurile calcă în picioare iubirea, adevărul şi viaţa. Care totuşi, câteva victorii tot au
repurtat, cum ar fi, spre sfârşitul veacului XX,
căderea zidului Berlinului, şi o dată cu el a celei
mai nocive utopii ideologice şi sociale, comunismul dovedindu-se la fel de infernal ca şi nazismul lagărelor de exterminare.
Oricum, euforia păcii (în ciuda războiului
rece) şi a prosperităţii societăţii post-industriale,
la care se adaugă recent conştiinţa încă imatură a libertăţii din ţări ex-co-muniste, a fost şi
este departe de a sugera că trăim într-una din
cele mai bune lumi posibile. Faimosul vis american însuşi este oprimat de îngerii entropiei
(Russell Banks), drept care naratorul se încumetă să nu fie un detectiv al fatalităţii (Paul
Auster), sau un senzor al absenţei mântuirii
(Saul Bellow), făcându-şi oricum datoria de a
povesti, fără să ofere reţete sau soluţii. Opţiunile politice personale, atunci când şi le exprimă
(Saramago, Gordimer, Carlos Fuentes, Amos
Oz, Imre Kertész ş.a.) sunt eclipsate de crezul
estetic şi pro-cedurile artistice; somat să aleagă
între naraţiune şi viaţă, autorul va opta pentru
viaţa şi farmecul inimitabil al naraţiunii, al cărei
cuvânt-cheie este ficţiunea.
Naraţiunea postmodernă se deapănă şi se edifică prin însumarea algebrică a
vocilor-personaje (Tracy Chevalier, Michael
Cunningham, Amos Oz), prin recurs la izvoarele de ficţiune populară (imaginarul colectiv), la istorii documentate, livreşti, apocrife sau
fabuloase (Álvaro Mutis, Umberto Eco, Milorad
Pavic) precum şi printr-o revizitare tandră, parodică, poliţistă a unor teme până de curând tabu,
delicate, existenţiale, dilematice (Cunningham,
Sepúlveda, Vargas Llosa, Philip Roth, Raymond

196

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

Federman) sau a unor modele narative tutelare ale modernităţii (Laura Restrepo, Haruki
Murakami, Salman Rushdie). Romanul finlandezului Mika Waltari, „Amanţii din Bizanţ“, să
zicem, este la fel de pasionant ca exorcista satiră
de moravuri la zi a extraordinarei debutante
americane Lauren Weisberger. Capodopera lui
Erico Verissimo închinată patriei sale (subcontinentului brazilian) emoţionează la fel de mult
ca romanele suedezului Tunström, ale englezului
William Trevor, ale japonezului Murakami, ale
portughezului Lobo Antunes sau ale chilianului Sepúlveda. Carnavalul de stiluri şi măşti din
masivele naraţiuni semnate de Salman Rushdie
este compatibil cu aventurile în interiorul propriei tenebre descrise de V. S. Naipaul, cu viziunile şi gesturile extreme ale lui Mishima în
numele vieţii autentice.
În ultimii ani de viaţă, Italo Calvino, înrâurit
poate de Roland Barthes, se gândise la o Mathesis singularis, opozabilă celei universale, cu alte
cuvinte, la o ştiinţă a unicităţii. Ce altceva este
literatura decât un imens fişier de oferte, opţiuni şi cazuri originale, id est singulare şi inimitabile? Spiritul investigativ al criticului, sinonim
cu detectivismul analitic, este o necontenită
tentativă de identificare cu o operă sau alta, în
scopul râvnit atât de autor cât şi de eventualul
cititor al comentatorului de cărţi: definirea singularului şi a irepetabilului, în primul rând prin
vasta galerie de personaje prezentate în filigran.
Despărţindu-ne de tendinţa generală a
modernităţii iluministe de a pune în circulaţie scheme de clasificare sau structuri omogene, am optat pentru viziunea pluralistă, pentru un cuprinzător repertoriu de autori şi cărţi
care să ofere un tablou cu şanse de a fi universal, din SUA, Japonia şi Israel până în America
Latină, Republica Sud-Africană şi Canada, proza
europeană constituind subiectul unei alte cărţi.
O mini-bibliotecă al cărei nucleu stilistic este
totuşi naraţiunea euro-americană, menită să
ateste perenitatea şi proteismul genului epic.
Geo Vasile

50 şi 5

N-am fost un preferat al revistei „Cronica“, nici
pînă în 1989, nici după, nici în cea care împlineşte acum 50 de ani de la apariţie, nici în cea
care îşi pune în raft primul lustru de existenţă.
Înainte cînd doream să public ceva în „Cronica“, mi se răspundea la „Poşta redacţiei“ – destul de rar şi cu rezerve şi amînări. Prin anii ’75 un
grup de trei prieteni am izbutit să păcălim „poştaşul“ cu pseudonimul Trei Ierarhi şi am publicat, astfel, primul poem în „Cronica“. Nu trimeteam prea des poeme acolo. Magistrul Mihai
Ursachi mă îndemna să-i trimit texte. Nu cred
că i-am trimis vreodată. Celelalte grupaje se pierdeau prin redacţie. De cîte ori intram în redacţia din sediul de pe Vasile Alecsandri găseam
cam aceiaşi oameni la o masă jucînd şah. Eram
privit ca intrus, poate, ca oaspete mai puţin,
dar cu siguranţă ca pretendent la un mic spaţiu în paginile revistei, ceea ce, evident, merita
o mai îndelungă aşteptare.
După debutul editorial cu o carte la Editura Junimea, în 1986, mi s-au deschis mai generos coloanele revistei. Apoi, după 1990 şi mai
generos. Iar acum, la „Cronica veche“, o revistă
elegantă, renăscută din cenuşa fostei reviste
„Cronica“, nu m-am înghesuit cîtuşi de puţin

să public, deşi am primit invitaţii de la diverşi
redactori ai revistei. (Unii mi-au spus că nu sunt
chiar bine venit acolo!). Pe toţi redactorii ei i-am
respectat şi-i respect. Sunt oameni ai cuvîntului scris. Pe poetul Nicolae Turtureanu, botoşănean şi el ca şi mine, îl citeam şi-l citesc cu o plăcere deosebită. Talentul lui curat îl apropie preferinţelor mele poetice. Pe Ştefan Oprea îl preţuiesc şi-i respect ţinuta de intelectual coborît
din marea clasă a oamenilor de cultură din Dulcele Tîrg. Pe Nicolae Panaite îl ştiu şi-i preţuiesc
poezia. Iar cînd am prilejul le citesc revista pe
care o fac cu o pasiune la care foarte mulţi au
renunţat, plictisiţi de tot şi de toate. Lor, cronicari vechi şi noi, la ceas aniversar, de jubileu
şi prim lustru, le doresc putere de muncă, viaţă
lungă, chef de a continua ceea ce nu vor să lase
în drum cum s-a întîmplat cu surata revistă, a
cărei existenţă nu mai poate fi zărită din păcate,
lăsînd (sau nu) loc acestei noi reviste „Cronica
veche“, care întregeşte cu eleganţă numărul
revistelor culturale din Iaşi. (G.D.)

Pe Argeş mereu…

Pe cînd am început eu să descopăr revistele
literare, de pe la finele anilor şaizeci, eram la
Cîmpulung Moldovenesc, îndrăgostit lulea de
două fete frumoase, deşi nu ştiam sigur de ce
– acum, da, ştiu!, dar e foarte, foarte tîrziu –,
revista „Argeş“ mi se părea una foarte elegantă
– poate numai „Steaua“ lui A. Baconsky să o fi
întrecut, ştiu eu, poate şi „Transilvania“. Dar asta
conta mai puţin. Adunam banii pentru reviste
– unele hebdomadare („Gazeta literară“, devenită în 1969 „România literară“, „Luceafărul“,
„Cronica“, „Tribuna“ altele şi altele), altele mensuale, aşa cum era „Argeş“, care, cu o echipă de
forţă de la Gheorghe Tomozei la Cezar Ivănescu,
apărea în straie frumoase şi cu un supliment –
„Biblioteca Argeş“ –, în care citeam pe cei mai
buni poeţi ai vremii cu grupaje de poezii consistente. (Acolo l-am descoperit pe excelentul şi
pe nemeritat uitatul poet Miron Cordun!) Era,
printre „revistele din provincie“, cum se vorbea,
una aşteptată şi citită în grup la Cenaclul „Mihai
Eminescu“ din Botoşani. Lucian Valea, mentorul nostru, sever şi generos în acelaşi timp cu
timpul de care dispunea fără limite, ne făcea
„introducţiunile“ în presa literară şi ne orienta
lecturile spre valorile autentice. Şi revistele literare erau ele în care se putea face această iniţiere. Şi, evident, Lucian Valea, printre altele,
îi corecta pe cei care vorbeau pasămite „academic“ de „mişcarea revuistică“ din România,
fiind incorect „revuistic“, cuvînt care se referă la
„spectacolele de revistă“ şi deloc la numărul de
reviste dintr-o ţară care apar la un moment dat.
Era doar un aspect ce ţinea de învăţarea corectă
a proprietăţilor cuvintelor. Revista „Argeş“ era
un model. Aşa a şi rămas multă vreme, deşi a
trecut prin diverse metamorfoze, dar, faţă de
alte reviste ale acelui timp vitreg, care au dispărut pur şi simplu („Tomis“, „Astra“ – apariţii
sporadice acum), revista „Argeş“ a avut o cursivitate normală, curgînd prin Trivalele nămoloase ale literaturii române cu eleganţă şi consistenţă, ţinînd la fondul şi atitudinea corectă
faţă de valorile promovate. Pe lîngă „Calendele“ lui Călin Vlasie, o revistă reper al începutului democraţiei noastre (fie ea şi originală!) şi
„Cafeneau literară“, în acel areal distinct, revista
„Argeş“ ţine steagul sus, fără părtiniri şi poziţii
false, fără prejudecăţi şi atitudini stîrnite de un
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val sau altul al vremurilor tulburi şi uneori şi de
restrişte. Echipa de acum, una restrînsă, condusă
de Dumitru Augustin Doman, se dovedeşte o
urmaşă demnă a acelei echipe de început, coordonată vreme îndelungată de Gheorghe Tomozei. Mă simt un apropiat al revistei „Argeş“, pe
care o citesc de cincizeci de ani, iar atunci cînd
întîrzie poştaşul sau unii colegi de birou mi-o
sustrag, îi întreb unde este revista şi imediat
apare, liniştită şi plină de farmec ca apele Argeşului, înconjurate de peisaje mirifice. Este şi ea
o zidire în timp, la fel de unică şi minunată ca
neasemuita ctitorie de la Curtea de Argeş. Ce
Ană o fi fost zidită în paginile ei de început? Ce
nemilos Manole a acoperit cu litere de plumb,
ce zeţari, ce mîini pricepute, călcîiele, pulpele,
pîntecul, sînii, buzişoarele Anei, de lucrarea este
atît de durabilă…?
Îi doresc semicentenarei reviste din Trivale – „Argeş“ – un mereu curs, fie în aval, fie
în amonte, viaţă lungă şi plină de roade. (G.D.)

Ziua Mondială a Poeziei e în
fiecare zi!

Cine mai citeşte poezie? Azi! Cine va mai citi
poezie? Mîine! Poimîine! Hăt, departe în timp!
Mă uit cu cît entuziasm prietenul şi poetul Călin Vlasie, de mai bine de jumătate de an,
mişcă un val pe internet, numit Qpoem. Mai întîi
a fost un mic scai, care a adunat totul în rostogolirea lui virtuală. Apoi a mai fost pieptănat. Un
mic bulgăre de zăpadă, care, la fel, în începutul
lui de avalanşă, a devenit un ditamai bulgărele,
care ameninţă să dărîme toate nepăsările în drumul lui spre…Spre cine? Poate spre cititorul de
poezie, nepăsător, impasibil, trăindu-şi propria
poezie, ca acel scriitor de romane din caleidoscopul romanesc al lui Matei Vişniec, căruia îi
scrie romanul vieţii sale un computer, al cărui
suflet se numeşte soft, a cărui inimă se numeşte
hard, al cărui creier stă într-o cutie numită unitate, roman care se îndreaptă spre ochii unui
singur cititor care-i va citi scriitorului androginizat creaţia în care va trebui să-şi descopere destinul. Sau poate acel poet, ca în recenta poezie
a lui Adrian Alui Gheorghe, sufocat de propria
mamă, literatura care-l naşte, stearpă şi neglijentă cu progenitura pe care o înăbuşă cu sînii
ei siliconaţi. Cine ştie…Dar Călin Vlasie, intransigentul de altă dată, severul, durul, a devenit
blîndul părinte al unui lung şir de inşi (deocamdată îi numesc aşa!) care se joacă în grădina astfel creată, zi de zi, ceas de ceas, unii cu pasiune,
alţii cu vanitate sau frustrare, înmulţindu-se,
schimbînd de la o zi la alta statistica pe bază
căreia creatorul de Qpoem – pe Facebook şi pe
site-ul recent pus la dispoziţie celor doritori –
speră să mişte atenţia spre această frumuseţe,
Poesia, care va salva lumea. Care lume? Aceasta
în perpetuă degradare, în degringoladă şi disperare, în continuă urîţire, sluţire şi subţiere a
sufletului? Poate… Ar fi cu adevărat un miracol.
O zi pe an, pe 21 martie, echinocţiul de
primăvară, de cîţiva ani este Ziua Mondială a
Poeziei! Lumea toată, aşa ne închipuim – sau
îşi închipuie acum doar Călin Vlasie, fermentînd şi fremătînd de dorul poeziei adevărate –,
se gîndeşte la poezie, la poeţi, la frumuseţe, la
cuvîntul născut pentru minte, inimă şi literatură. Şi el, Călin Vlasie, vorba lui Dostoievski,
din disperare vrea să croiască o nouă perspectivă poeziei, iubirii de poezie, vieţii frumoase,
liniştii sufleteşti, prin acest mijloc artificial şi
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virtual pe care mintea omului l-a creat pentru
cu totul alte scopuri decît acesta în care este
convertit acum. Faptul că într-un timp relativ
scurt, nici jumătate de an, ideea pusă în faptă
de Călin Vlasie a prins şi se leagă de ea speranţa
unui număr destul de mare de creatori de poezie – să nu le zic tuturor poeţi, pentru că la
mulţi poezia, s-a dovedit cu existenţe pierdute
în van, ratate, este doar un pojar, care, după ce
trece şi lasă vagi urme pe piele, nu mai reprezintă nimic. Astfel Qpoem a devenit o tribună
pe care urcă toţi cei care vor, ca la Junimea de
altădată, dar rămîn doar cei care merită şi au
cu ce. Sita, rară la început, a devenit din ce în
ce mai deasă, dar nu atît de deasă încît se mai
strecoară din cînd în cînd şi cîte unuii care fac
din scîncetul primar zgomotul strident şi hodorogit al nonvalorii.
Dar scopul lui Călin Vlasie nu este doar
acesta, al oferirii generoase de spaţiu virtual
celor doritori, ci şi acela de a atrage cititorul de
poezie spre acest fenomen ce ţine de suflet şi
inimă, de a oferi ochilor lui şi cartea pe suport
de hîrtie. Este poate cel mai tenace şi abil PR,
care a creat un model de marketing poetic pe
care numai adevăraţii agenţi literari din marile
literaturi ale lumii l-au făcut. Cine va înţelege
efortul lui, făcut peste altele de editor confirmat
şi plin de roade adevărate, va fi alături şi va sărbători poezia nu numai o zi pe an, pe 21 martie, ci zilnic, prin lectură, prin achiziţie de carte,
prin atragerea atenţiei celor cărora fenomenul
poetic de la noi nu le mai spune nimic sau, mai
grav, le complică şi acreşte existenţa mulată pe
ignoranţă, clădită pe jaf, pe urît. (G.D.)

Regulamentul Festivalului
concurs naţional de
interpretare a piesei de
teatru într-un act „MIHAIL
SORBUL“ ediţia a XXIV-a,
Botoşani, 3-6 noiembrie
2016

Având în vedere punerea în evidenţă a celor mai
valoroase formaţii de teatru de amatori, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul
Consiliului Judeţean Botoşani, în colaborare cu
Primăria Săveni organizează cea de a XXV – a
ediţie a Festivalului – concurs naţional de interpretare a piesei de teatru într-un act “ Mihail Sorbul “. Actuala ediţie va avea loc în perioada 3-6
noiembrie 2016 la Săveni, în sala Casei de cultură, şi la Botoşani.
La concurs pot participa una sau două formaţii din fiecare judeţ al ţării cât şi formaţii
de teatru de amatori din Republica Moldova
şi Ucraina.
In vederea repertoriului, organizatorii nu
impun nicio restricţie tematică, în afara genului
specificat în titulatură – piesă de teatru într-un
act. In acest sens, timpul unei reprezentaţii nu
trebuie să depăşească 30-40 de minute.
Menţionăm că organizatorii pot pune la
dispoziţie trupelor de teatru de amatori piese
de teatru într-un act premiate la ediţiile precedente ale Festivalului concurs naţional de creaţie a piesei de teatru într-un act “ Mihail Sorbul
“. Aceste piese le puteţi procura la cerere, de la

instituţia noastră, din momentul primirii regulamentului şi a fişei de înscriere.
Inscrierea la concurs se face pe baza unei
fişă de înscriere, conform anexei, până la data de
15 octombrie 2016, pe adresa: Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, Str. Unirii nr. 10, cod 710233.
Relaţii la telefon 0231/515448, fax 0231/536322,
e-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com.
Juriul, format din personalităţi marcante ale
culturii române, va acorda următoarele premii:
Premiul I (trofeul festivalului pentru cel mai
bun spectacol) – 2.500 lei
Premiul pentru regie – 1.500 lei
Premiul pentru interpretarea unui rol feminin – 1.000 lei
Premiul pentru interpretarea unui rol masculin – 1.000 lei
Premiul pentru interpretarea unui rol episodic – 750 lei
Premiul special – 500 lei
Menţiuni – 3 x 100 lei – 300 lei
Juriul, de comun acord cu organizatorii, are
latitudinea să redistribuie ordinea şi valoarea
premiilor.
Organizatorii vor asigura masa şi cazarea
tuturor participanţilor în perioada desfăşurării
festivalului-concurs.

Regulamentul Concursului
Naţional de Creaţie a
piesei de teatru într-un act
„MIHAIL SORBUL“, ediţia a
XII-a, 5-6 noiembrie 2016

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul
Consiliului Judeţean Botoşani, în colaborare cu
Primăria Săveni, organizează, în perioada 5 –
6 noiembrie 2015, cea de a XII-a ediţie a Concursului Naţional de Creaţie a Piesei de Teatru
într-un act “ Mihail Sorbul “.
La concurs pot participa dramaturgi români
contemporani, membri sau nu ai uniunilor de
creaţie, fără limită de vârstă, cu o piesă de teatru
într-un act, care să nu depăşească maximum 20
pagini listate la corp 12, la 2 rânduri.
Organizatorii nu impun concurenţilor nici
o tematică.
Lucrările listate conform menţinilor de mai
sus (însoţite şi de un CD cu textul piesei) vor
fi trimise în 3 (trei) exemplare, semnate cu un
motto, acelaşi motto fiind menţionat şi pe un
plic închis în care vor fi incluse datele autorului
şi adresa, telefon, e-mail, pe adresa Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Botoşani, Str. Unirii 10, Botoşani, cu
menţiunea „Pentru Concrursul „Sorbul“, până la
data de 5 octombrie 2014.
Un juriu format din personalităţi marcante
ale culturii române va acorda următoarele premii:
– Premiul I – 2.500 lei
– Premiul II – 2.000 lei
– Premiul III – 1.500 lei
– Premiul special – 1.000 lei
Juriul are latitudinea de a redistribui sau
diminua valoarea premiilor.
Relaţii la telefon 0231- 536322, e-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com
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Primă …vara Galeriilor
de Artă „Ştefan Luchian“
Botoşani

Spaţiu generos, amplasat fizic la răscrucea dintre istorie trecută şi cea recentă,şi emoţional
la limita dintre pasiune şi opţiune, Galeriile
de Artă „Ştefan Luchian“ Botoşani au adus în
peisajul cultural botoşănean din al doilea trimestru al anului 2016 noi trei expoziţii: două
expoziţii de grup şi o expoziţie tematică, valorificând prin acestea atât noile creaţii ale artiştilor contemporani, cât şi valorile patrimoniale
păstrate în depozitul Secţiei de Artă şi Etnografie a Muzeului Judeţean Botoşani.
Astfel, în perioada 20 februarie – 10 martie 2016, s-a desfăşurat „SALONUL DE PRIMĂVARĂ“ – Expoziţie de pictură, grafică şi vitralii
Tiffany, în organizarea Uniunii Artiştilor Plastici – Sucursala Botoşani.
În cadrul Salonului s-au reunit 20 de expozanţi, artişti plastici din judeţ şi din ţară: Marcel
ALEXA, Aurel AZAMFIREI, Silviu BABII, George
BURLACU, Victor FOCA, Florin GROSU, Talida
GRUNZAC, Gheorghe HUIVAN, Anca LARIONESEI, Lila LUNGULESCU, Veronica MOCANU,
Florin PRODAN, Lizica SANDU, George ŞPAIUC,
Aida ŞUŞTER (Botoşani), Valeriu GORGAN
(Dorohoi), Emil CARANICA (Săveni), Eugenia BOTEANU (Comăneşti-Bacău), Leonard
MELISCH (Suceava) şi din străinătate – Daniela CARAMAN (Italia).
Cele peste 70 de lucrări expuse, realizate în
diverse tehnici: pictură, grafică, tehnică mixtă
şi, pentru prima dată la Botoşani, vitralii realizate în tehnica Tiffany, fiind ultimele creaţii ale
artiştilor membri ai Uniunii Artiştilor Plastici
– Sucursala Botoşani şi ale invitaţilor acestora.
Operele expuse au prezentat genuri diverse:
peisajul, portretul, natura statică, artă decorativă şi artă abstractă.
Curatorul expoziţiei a fost Florin PRODAN,
preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici – Sucursala Botoşani, iar prezentarea lucrărilor, la vernisajul care a avut loc sâmbătă, 20 februarie
2016, la ora 11, 30, a fost făcută de către istoricul Gheorghe MEDIAN.
Această expoziţie a fost urmată de un alt
eveniment, de data aceasta expoziţia tematică
„Rural şi urban – incursiune în peisaj“, desfăşurată în perioada 12 martie – 28 aprilie 2016.
Vizitatorii au putut admira peste 40 de
lucrari de artă (pictură şi grafică) – unele aflate
în premieră în expunere – aflate în pinacoteca
Muzeului Judeţean Botoşani, semnate de artiştii plastici: Constantin AGAFIŢEI, Petru ACHIŢENIE, Marcel ALEXA, Ludovic BASARAB, Aurel
BĂEŞU, Octav BĂNCILĂ, Traian BRĂDEAN, Constantin CALAFETEANU, Ilie CĂMĂRĂŞAN, Marcel CHIŢAC, Constantin CRĂCIUN, Constantin
DOROFTEI, Virgil DUMITRESCU-DUVAL, Paul
GHERASIM, Gheorghe GLAUBER, Ion GRIGORE,
Hans HERMANN, Constanţiu MARA, Eugen
MAXIMOVICI, Victor MIHĂILESCU-CRAIU, Ion
MURARIU, Costin NEAMŢU, Paul NEAGU, Gheorghe NICOLAE, Jules PERAHIM, Aurel PODOLEANU, Rudolf SCHWEITZER-CUMPĂNA, Bogdan STIHI, Carmen SUCEVEANU, Liviu SUHAR,
Gheorghe ŞARU, Ştefan TEODOREANU, Petru
Remus TROTEANU, Teodor VALENCIUC şi Paul
VERONA.
Vernisajul a vut loc duminica, 20 martie
2016, ora 12,30, prezentarea evenimentului
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fiind realizată de muzeograful Ana-Elisabeta
FLORESCU.
Expoziţia prezentă acum pe simezele Galeriilor, pentru perioada 29 aprile – 9 iunie
2016, al cărei vernisaj a avut loc în Vinerea
Patimilor, 29 aprilie 2016 la ora 14,30, reprezintă un eveniment cultural cu tradiţie, organizat de Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Iaşi, sub titlul ANUALA 2016, expozanţi fiind artişti botoşăneni, membri ai UAPR
– Filiala Iaşi şi Suceava şi invitaţi ai acestora.
Iubitorii de frumos pot admira ultimele
creaţii ale artiştilor, lucrări de pictură şi gra-

fică, tehnică mixtă, instalaţii şi ceramică, realizate de: Diana şi Andrei ALUPOAIE, Aurelian
ANTAL, Robert COBUZ, Corneliu DUMITRIU,
Victor FOCA, Talida GRUNZAC, Angela şi Victor HRENIUC, Carmen Ştefania SUCEVEANU,
Liviu ŞOPTELEA, Cristina TURICEANU, Teodor
VALENCIUC şi Marius VATAMANU.
Anotimp după anotimp, trimestru după
trimestru, eveniment după eveniment; talent,
muncă, pasiune, exerciţii de admiraţie; lucruri,
stări şi fapte. Fapte şi arte… la Galeriile de Artă
„Ştefan Luchian“ Botoşani.
Ana-Elisabeta Florescu

Expozanţii salonului de primăvară

Lucrări semnate Aurelian Antal
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