Un poem de Călin VLASIE
Cei trei mușchetari
Până unde se întinde marea?
În față-i Cassandra – o tipă întinsă leneș peste valuri,
iar în spatele meu
văd falusul de 2033 de metri al
pustnicului întins cu fața în sus
și ochii înfipți în ceruri.
Eu însumi sunt cățărat pe tibia Sithoniei,
privesc marea și mă întreb
până unde se întinde.
Pot aproxima. Se întinde mai departe de
livada cu măslini a lui Stelios
și desigur mult mai departe decât
grădina mea cu roșii din dealul Băbana.
Athos, Porthos, Aramis și Prostul lumii
își scot săbiile și urlă ca niște apucați
în poemul meu care se întinde
ca o pată de cerneală invizibilă.
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Ion POP
Mircea Zaciu și Octavian Șchiau în corespondență
Un volum de aproape cinci sute de pagini, publicat sub
îngrijirea profesorului Ilie Rad, adună corespondența, schimburile
epistolare dintre universitarii clujeni Mircea Zaciu și Octavian
Șchiau, între anii 1956 și 2000, sub egida editurii Școala Ardeleană.
O prietenie statornică, de-o viață, i-a legat pe cei doi dascăli
literați, apropiați ca membri ai aceleiași catedre de la Facultatea
de Filologie clujeană, dar și de experiențe trăite paralel în spațiul
german, ca lectori de Română – mai întâi Octavian Șchiau, la Berlin
și ceva mai târziu la Tübingen, apoi Mircea Zaciu la Köln și Bonn.
Din păcate, lipsesc scrisorile trimise de primul în perioada
berlineză, în schimb profesorul Zaciu scrie frecvent și pe spații
largi, - va și mărturisi că are o adevărată slăbiciune pentru
corespondență. Ea dublează, din culisele vieții academice și
culturale a acelor ani, foarte bogata activitate de foiletonist,
cronicar literar și de artă plastică a acestuia, care va rămâne mereu
un atent și acid observator al spectacolului zilei, fie el „jucat” de
actori de primă mână, ori de figuranți, expresivi totuși pentru
„fundalul” scenei sociale și culturale, așa cum o va certifica în chip
major suita de volume din masivul său Jurnal. Ca în orice
corespondență amicală, și aceasta înregistrează fapte mărunte,
de mică „cronică de familie”, relevante numai în parte, alături de
reflecții și notații de interes major deopotrivă pentru desenarea
unor portrete ale celor doi epistolieri și pentru o arhivă cu
documente de epocă, ce interesează peisajul socio-cultural al unei
aproape jumătăți de secol. În mod firesc, informațiile se referă
majoritar la mediul intelectual clujean, cu precădere la colectivul
de dascăli ai Facultății de Filologie – și se perindă în pagini
numeroase figuri semnificative precum Ion Breazu, aflat în
ultimele momente de viață, Iosif Pervain, succesorul său la
conducerea Catedrei de Literatură Română, siluete și profiluri de
colegi și prieteni ca Ion Pulbere, Mircea Curticeanu, Cornel
Căpușan, Livia Grămadă, iar dintre mai tinerii confrați Ioana și Liviu
Petrescu, Marian Papahagi, dispăruți cu mult înainte de vreme,
Ion Vartic sau Ion Pop.
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Scrisorile din primii ani reflectă energia și luminozitatea vârstei
tinere – pe care o descoperim nu fără o anumită surprindere la
asistentul universitar Mircea Zaciu, ce urma să se impună în
memoria colegilor și studenților săi mai ales ca o figură de o
aproape austeră sobrietate, ce răsare din pagini cu un autoportret
de îndrăgostit suferind, mărturisind că se află „într-o mare
încurcătură sentimentală” și că-și visează toată noaptea iubita, nu
fără a observa și în jurul său că „viața amoroasă a catedrei este
foarte intensă de la o vreme” și rezervând destul spațiu pentru
mici notații malițioase, „cancanuri clujene”, pe care le va invoca și
mai târziu. Petrecerile cu cercul de prieteni, la care „dansa ca un
nebun”, activitatea universitară cu angajamente importante ori
mărunte întâmplări cotidiene, atrage în spațiul epistolar și date
despre repere culturale mai însemnate, precum apariția în
februarie 1957 a revistei Tribuna, la care începe să colaboreze cu
o mare încredere, o conferință de mare audiență a lui Blaga, altele
ale lui Tudor Vianu, aflat în trecere pe la Facultatea de Filologie și
care-i trezește o mare admirație, în zile de „încântare
intelectuală”. Frământări legate de scris, dar și tensiuni provocate
de câte un personaj dezagreabil din apropiere, pe care nu ezită săl numească „cea mai mare lichea”, anxietăți de tot felul,
nemulțumiri față de mediul intelectual clujean pe care îl simte mai
degrabă ostil, tulburat de intrigi și dușmănii, însă și reveniri asupra
unor caracterizări pe care le va pune pe parcurs pe seama
„caracterului impulsiv”, apar la fiecare pagină a corespondenței.
Curiozitatea umană și intelectuală a tânărului Zaciu anunță
desfășurările mai ample ale privirii orientate foarte atent și
pătrunzător spre viața scriitoricească din marele Jurnal tipărit spre
sfârșitul vieții, privire de prozator ce nu se va realiza totuși în
ficțiune, ci va rămâne organic legat de evenimentul trăit, surprins
cu o mare acuitate și cu un indiscutabil talent de evocator de
oameni și locuri. Iar când îi vine rândul să scrie el din Germania,
litera mașinii de scris (căci mai toate epistolele sunt
dactilografiate) rămâne inspirată, asociind notele „realiste” ale
ambianței academice nemțești cu pasaje de nostalgie și
melancolie, cu gândul la realitățile din țară. Întors de la lectoratul
de la Köln și Bonn, profesorul se confruntă cu lumea din care
plecase, redescoperindu-i cu precădere aspectele posomorâte și
dezolante. Mai ales după 1990, când au loc răsturnările politice
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cunoscute, îl întristează și revoltă degradarea societății românești,
constată sechelele comunismului la toate nivelele, e dezgustat de
corupția copleșitoare.
Pe un segment al acestei corespondențe, deteriorarea
relațiilor cu Universitatea din Cluj, în urma pensionării sunt adesea
evocate cu amărăciune și nu odată pe tonuri acide, extrem de
dure, firea „impulsivă” despre care vorbise mai de mult se
manifestă din nou – „Nu mai vreau să aud nici de Universitate nici
de foști colegi, nici de unii prieteni” – declară tăios într-o scrisoare
din 1997, – reproșurile la adresa acestora se înmulțesc, fiind nu o
dată profund nedrepte (cum se întâmplă în mereu reluatul caz al
pensiei românești, neobținute din pricina regulamentelor
financiare stricte, pe care refuză, însă, să le recunoască și să li se
supună, aruncând pe nedrept vina ingratitudinii asupra unor
prieteni care, de fapt, au încercat să-l ajute. Obstacolelor pe care
la mai întâmpină publicarea Dicționarului scriitorilor români li se
adaugă multele necazuri legate de conflictele familiale privind
casa din Cluj, și vor fi contribuit la ațâțarea acestor stări de
nervozitate, de neliniște și mari frământări sufletești generate și
de starea tot mai precară a sănătății. Una peste alta, toate aceste
elemente reținute pe spații largi în „epistolarul” de față, reînvie
imaginea unui om complex, spirit animat de o mare voință
constructivă adesea contrariată sau împiedicată să-și realizeze în
chip normal proiectele, hotărât, de la un punct încolo, - cum
declară undeva – să facă numai binele. Într-un târziu, a avut totuși
satisfacția de a fi ales membru de onoare al Academiei Române,
s-a bucurat și de amplul ecoul al celor patru masive volume ale
Jurnalului, de apariția unor cărți semnificative de eseuri critice
apreciate. A și făcut foarte mult bine, a dat prin activitatea sa în
funcțiile administrative pe care le-a ocupat, dar mai ales ca om de
cultură cu o conștiință critică exigentă, exemple modelatoare
pentru multe generații de tineri formați la Filologia clujeană.
Corespondentul său, profesorul Octavian Șchiau, apare din
această suită epistolară drept un prieten de admirabilă fidelitate,
în care mai agitatul și neliniștitul spirit al colegului său găsește
mereu un punct solid de sprijin. Din păcate, cum am și notat,
scrisorile trimise din Germania în deceniul de lectorat la Berlin
lipsesc, însă cele de la Tübingen spun destule lucruri despre
soliditatea legăturile dintre cei doi. Temperament mult mai
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echilibrat, Octavian Șchiau nu ezită să corecteze unele afirmații
aspre, dictate de umorile de moment ale profesorului Zaciu,
îndemnându-l la o mai cumpănită judecată asupra unor oameni și
fapte, invitându-l să fie „mai înțelegător și mai dispus să iert(e)”,
încurajându-l, cum o face în vara anului 1999, să-și mai ”alung(e)
din gândurile negre”, argumentând cu faptul că „e suficient să te
compari numai din când în când cu cei care sunt mult mai necăjiți
decât tine și, cu toate aceste necazuri, își păstrează cât de cât o
notă de optimism.” Și adaugă: „Să nu crezi că aici la Cluj nimeni nu
are nevoie de tine, este într-un fel o situație în care, treptat,
treptat, te împinge vârsta, dar orișicum mai mulți au nevoie de
tine aici decât acolo [în Germania]”. Asemenea sfaturi nu sunt
rare, și ele caracterizează un om pur și simplu de omenie, care s-a
bucurat de altfel de o mare stimă și afecțiune deopotrivă din
partea colegilor și a studenților pe care i-a format și îndrumat cu
competență și pasiune de-a lungul anilor. Profesor, în ultimii ani,
la Universitatea din Alba Iulia, pe care o evocă cu multă căldură,
fiindcă a predat aici cu succes după anii pensionării clujene,
Octavian Șchiau a avut parte de satisfacții și împliniri
reconfortante, într-un mediu academic tânăr, care i-a apreciat
cum se cuvine aportul științific și pedagogic. E de notat că de
profesorul Zaciu îl leagă pe prietenul său și o similară voință
mărturisită de construcție, în relațiile cu spațiul german, unde se
străduiește să facă cunoscută literatura și cultura noastră și să
stabilească relații între mediul academic în care lucrează temporar
și cel de acasă.
Masivul volum de epistole schimbate între cei doi confrați se
citește, așadar, din varii motive, cu un mare interes. În parte,
acesta poate fi motivat și de curiozitatea pe care orice cititor de
asemenea texte o are pentru culisele vieții celor care își scriu,
dezvăluind în chip mai direct stări de spirit, opinii despre ceilalți și
lumea în care trăiesc, nemărturisite întotdeauna public. În această
ediție, de acord cu profesorul Șchiau, care a contribuit, cu puțin
înainte de moarte, și la adnotarea scrisorilor pline de referințe
greu de lămurit pentru cititorii de astăzi, îngrijitorul volumului,
profesorul Ilie Rad, a lăsat sub numeroase „X”-uri identitatea unor
persoane, desigur , pentru a nu ațâța posibilele pasiuni și
resentimente într-o lume scriitoricească „orgolioasă și plină de
sensibilități exacerbate”. La urma urmei, contează de fapt
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spectacolul general, de epocă, al umanității evocate în aceste
ample epistole – și în aceasta constă mult din interesul
documentar al volumului. Cu atât mai mult cu cât, așa cum
observa într-o scrisoare profesorul Șchiau, „genul epistolar este
astăzi desuet și nu-l mai cultivă decât puțini dintre noi.” Îngrijitorul
ediției s-a achita impecabil de angajamentului luat față de
memoria celor doi foști dascăli ai săi. Aparatul de note e foarte
amplu, textul îngrijit cu atenție filologică exemplară, prefața oferă
o prezentare expresivă a profilului intelectual al celor doi
epistolieri, iar evidențierea, în fruntea fiecărei scrisori, a câte unei
fraze definitorii cheamă imediat atenția cititorului. Publicând
această Corespondență, tânăra editură Școala Ardeleană își
îmbogățește catalogul cu un titlu valoros, care se așează foarte
potrivit sub efigia pe care și-a ales-o ca să o reprezinte.
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Nicolae OPREA
Colecție de istorii sau „condica” povestitorilor
Precum alți optzeciști răzlețiți prin provincii, sub vitregia
„epocii de aur”, Ovidiu Dunăreanu a debutat editorial după 1989
și nu a fost, în consecință, deloc răsfățat de critica de întâmpinare.
Deși proza lui realist-fantastică (deopotrivă), cu perspectivă
originală asupra ținutului pescarilor de pe Dunărea dobrogeană, îl
plasează pe filiera impunătoare a prozatorilor care explorează
lumea Câmpiei Dunării: de la interbelicii Panait Istrati, Mihail
Sadoveanu și Vasile Voiculescu, din povestirile postume despre
pescuitul magic, până la postbelicii Fănuș Neagu și Ștefan
Bănulescu. Cu autorul Cărții Milionarului, prozatorul contemporan
se întâlnește în zona de referință nu atât geografică, cât de
concepție narativă. Spre deosebire de Ștefan Bănulescu – din
nuvele și tetralogia neterminată –, care configurează o geografie
imaginară codificată suprapusă peste cea reală, Ovidiu Dunăreanu
conturează harta reală a spațiului dunărean-dobrogean, spațiu
populat cu oameni ai fluviului care pătrund în imaginar printr-o
fisură imperceptibilă a realității. Înrudiți întrucâtva cu dicomesienii
și metopolisienii bănulescieni ce manifestă o neostoită „poftă de
legendă și de mister”, dunărenii lui Dunăreanu au „închipuire
bogată” și povestirile lor, spune autorul, „și-au găsit locul în marea
poveste a Ostrovului”, proiectându-i printre nemuritorii legendari.
În recentul roman, Lumina îndepărtată a fluviului (Ed. Ex
Ponto, 2015), situat în prelungirea prozelor scurte din Întâmplări
din anul șarpelui, Ovidiu Dunăreanu sudează o serie de Istorisiri
din Condica marilor și micilor praznice, cum sună subtitlul,
povestiri „încurcate, fabuloase, magice, fantastice, învăluite în
mister, stranii de cele mai multe ori, dar și pline de haz, deslușite,
firești” (citând din capitolul introductiv succint). Constănțeanul
adoptiv (născut la Arad) a trăit anii copilăriei și adolescenței în
Ostrov, la interferența Dunării cu granița româno-bulgară și face
din acest sat de pescari un punct nodal al narațiunii romanești,
spre care converg toate „poveștile”. În primul capitol propriu-zis
al romanului se conturează atmosfera sălbatică a ținutului bântuit
de Vânturi și miracole. Într-o percepție animistă, dintre vânturile
care ilustrează stihiile naturii și întrețin miraculosul (Vântul alb,
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Crivățul, Munteanul sau Traistă goală, Răsăritul sau Vântul de jos,
Cornul caprei), se desprinde Vântul turbat care, umanizându-se,
se împreunează cu o frumoasă ciobăniță, iar rodul concepției este
„o nălucă”, un copil „albastru” încremenit în vârstă din altă
dimensiune cosmică. Vântul turbat, asemănător cu Duhu sărăciei
sau Calicu din Îngerul a strigat, este prezentat în culori violente,
învederând somptuozitatea descrierii, asociată cu frazarea
ceremonioasă a romancierului: „Întuneca văzduhul, vuia precum
un balaur cu șapte capete, de ți se făcea pielea de găină și-ți
îngheța sângele în vine. Îți găurea pieptul, te trântea dintr-o
lovitură la pământ ca pe un nimic și-ți pârjolea cu limbile lui de foc
obrajii, buzele, ochii, părul și mâinile. Te îngropai în țărâna
usturătoare și o făceai pe mortul, până se potolea prăpădul.
Sorbea apa cu pești, broaște și raci a fluviului și ghiolurilor și o
vărsa la mare distanță, înlăuntrul podișului, peste sate, păduri,
câmpuri și canarale (…) În câteva clipe răsturna așezările și le
schimonosea, de nu le mai recunoșteai. Dobitoacele căpiau pe
ruptelea, femeile și bărbații cădeau pe capete la pat”. Același vânt
nimicitor provoacă „năuceala” lui Anghel Furcilă (din capitolul
Mândria rănită a zmeului), care ajunge să se lupte cu un zmeu
fioros, întruchipat în urma vijeliei. Apariția zmeului ca un vârcolac
îi apare firească eroului, fără nimic ireal, chiar dacă e
surprinzătoare: „Ceea ce avea în fața ochilor nu era o părere, ci un
zmeu în carne și oase, care întrecea orice închipuire și cu care știa
cu nu-i de glumit”.
În genere, toate întâmplările supranaturale contopite în
țesătura romanului sunt percepute în ordinea naturii firești.
Alunecarea în fantasticul basmului se produce în același mod în
care realitatea se prelungește în vis, din proza onirică. Depășind
ușor momentul surprinderii, personajele lui Ovidiu Dunăreanu
trăiesc intens evenimentul cu încărcătură magică înțeles ca probă
a destinului. Braconierii din Viitura, ca o mană cerească, deși uluiți
de apariția surprinzătoare, acceptă ca însoțitoare pe drumul
întoarcerii o fată ca o zână „cu picioare de căprioară”. Flăcăul careși păzește via (din Felul omenesc de a fi al vulpii) trăiește „ca un
vis” un episod de dragoste pătimașă cu o fată fermecătoare
întruchipată dintr-o vulpe. Pescarii din Setca de fund prind în plasă
o mândrețe de femeie care dispăruse cu ani în urmă. Deși se
îndoiesc de învierea Serinei ca o sirenă din adâncuri, sunt nevoiți
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„să recunoască că trăiau pe viu o minune” și eliberează năluca în
apa fluviului: „să se facă nevăzută, ca și când nici n-ar fi fost, înapoi
în lumea în care alesese să-și ducă viața”. Comoara ascunsă a lui
Milian Sima (din Vremuri acoperite în aur), adusă în sat din timpul
războaielor cu turcii, deși n-a fost văzută niciodată, este căutată
febril de ostrovenii amețiți de febra aurului, după moartea
acestuia. Ș.a.m.d.
Originalitatea romanului conceput expert de Ovidiu
Dunăreanu derivă și din diversitatea modalităților epice uzate,
apelând la unghiuri de vedere inedite. Autorul-povestitor este
uneori înlocuit de „povestași” care rememorează istoria vieții lor,
marcată de evenimente indescifrabile. Cum este fostul combatant
în Războiul de Independență Savel Ficșunescu – din Un pocal de
vin cu regele, o proză ceva mai schematică -, care își rememorează
liniar biografia pe fundal istoric, insistând asupra întâlnirii
memorabile cu „Măritul Rege” poposind în Ostrov într-un cadru
festiv. Sau, mai cu seamă, Titi Tălălungă (din O căruță în bună
regulă), cel ce relatează pe îndelete povestea întâlnirii cu o „căruță
nepieritoare, cu cai pe potrivă”, desprinsă aievea din fondul
legendar al locului. Ca într-un han al povestirilor itinerant, el
ascultă cu uimire oamenii care-l invită în căruță, dispăruți
odinioară, povestind întâmplări dramatice decisive pentru
destinul lor. Alteori, cronicarul Ostrovului simte nevoia să
intervină direct în narațiune, prezentând pe scurt viețile
oamenilor, asemenea fișelor de dicționar; precum în Alți oameni
din Ostrov și isprăvi după chipul și asemănarea lor: „Așadar, după
cum vedeți că decurg lucrurile, n-o să pierdem vremea și o să
începem să-i înfățișăm direct, cum ne vin ei în minte, fără o
înșiruire și o alegere dinainte stabilite.”. De mare densitate epică
sunt capitolele în care romancierul uzează de strategia
antropomorfică specifică basmului. Astfel, Casa (Casa cea veche
din paiantă) și Drumul (Drumul care urcă la cer și coboară în
adâncuri) se însuflețesc aievea și repovestesc verosimil (fără „să le
măsluiesc”), istoriile cu tâlc auzite de la „oamenii din Ostrov, ori
din întreg ținutul”. Casa, care figurează în simbolistică centru lumii
și imaginea universului, nutrește convingerea că din postura de
martor obiectiv de durată (a fost construită cu 166 de ani în urmă)
îndeplinește rolul de memorie colectivă: „…noi casele am fost
lăsate de Dumnezeu pe pământ, ca atât cât trăim, să nu avem
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niciodată odihnă, să băgăm de seamă, să auzim și să ținem minte
tot ce se întâmplă pe lume”.
Într-un gen de capitol-epilog, Ospețe vrednice de aducere
aminte, romancierul certifică autenticitatea poveștilor spuse de
alții, revendicându-și rolul modest de martor și povestitor
secundar. El nu a făcut altceva decât să memoreze poveștile
ostrovenilor istorisite ceremonios în zile de sărbătoare, devenind
părtaș la „un asalt dezlănțuit de povești, întâmplări, aduceriaminte” încărcate de magie: „Odată petrecerea pornită, pe rând,
fiecare mesean avea obligația să se ridice și să închine paharul în
cinstea celorlalți și să spună o poveste, o întâmplare auzită, ori
ticluită sau trăită de el. Și nu exista nimeni să se dea la o parte și
să nu zică ceva. Istorisirile se depănau înflăcărate și vijelioase, de
nepotolit, precum paliile de paie aprinse și date după seceriș de-a
rostogolul la vale de pe țelina de deasupra satului spre albia
Dunării”. Toate aceste istorii cu aură legendară erau, de fapt,
transcrise chiar în momentul spunerii în Condica întocmai, cu
povestitorii și istoriile rostite la marile și micile praznice,
completată riguros de preotul-învățător poreclit simbolic Gigi
Cronografu. Nelipsit de la ospețele cu povești miraculoase, scribul
umil nota într-un registru „așa cum auzea din gura fiecăruia basm
după basm, poveste după poveste, întâmplare după întâmplare,
ispravă după ispravă, spre veșnica pomenire…”. Ucenicul său,
autorul de mai târziu care memorează istoriile din Condică, și-a
probat mai întâi arta seducției de povestitor asupra consătenilor
săi: „Oamenii își încetau lucrul sau ce avea de făcut, se adunau
ciorchine în jurul meu și rămâneau cu ochii țintă, împăienjeniți,
abia ținându-și inimile și răsuflările în frâu, luați în stăpânire de
ritmul și de farmecul celor ce-mi ieșeau din gură”.
Într-o pătrunzătoare postfață, bine fundamentată teoretic,
Angelo Mitchievici remarcă, pe bună dreptate, că lumea evocată
de Ovidiu Dunăreanu „face loc minunii în cotidian într-o formă
particulară de realism magic, la confiniile cu cel sud-american,
care lasă să pătrundă lumina neverosimilului în actele firești ale
unei existențe banale, conferindu-i o „aură”, o semnificație
superioară”. Aș adăuga că universul conturat de romancier în
Lumina îndepărtată a fluviului se situează tipologic ceva mai
departe de realismul magic marquezian, dar mai aproape de proza
impregnată de magism a lui V. Voiculescu. Oricum, harta ținutului
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dunărean este fidel reconstituită de prozator: pornind din Ostrov
spre satele Almălău, Coslugea, Satu Nou, Oltina, Lipnița, Câșla sau
Dervent, spre pădurea Esechioi și ghiolul Bugeac, apoi Silistra
bulgărească (Durostor), orașul cel mai apropiat, Călărași (din
Ialomița), și, mai departe, străvechiul municipiu spre care se
aventurează ostrovenii temerari, Kiustendge/ Constanța. Precizia
topografică ține de instrumentarul realismului care autentifică
astfel adevărul faptelor relatate. Specificul provinciei, marcată de
pitorescul balcanic, este conservat și prin limbajul povestitorilor,
împănat cu regionalisme și arhaisme. Așa se explică anexarea
Glosarului, procedură neobișnuită în cazul romanelor
contemporane.
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Marius MIHEȚ
Blitz-amintirile lui Ioan Groșan1
Dintotdeauna, Ioan Groșan a demonstrat că poate scrie despre
orice. Firește că la capitolul „fapte de viață” el are o problemă: cât
pot scrie din ce-am trăit și cât pot lăsa nescris din farmecul
oralității? Amintirile lui se topesc fără excepție în discursuri
prozastice, deopotrivă travestite în articole publicistice cu tușe
biografiste și în ficțiuni elaborate. Și-atunci, ce-i mai rămâne
biograficului propriu-zis? Cred că, în geneza Lumii ca literatură.
Amintiri, cel mai dificil a fost pentru autor să selecteze acele
sertare, uzate mai mult sau mai puțin, ori, cine știe, poate sigilate,
dintr-o memorie ce-a înmagazinat pățanii și portrete oricând
literaturizabile. Problema e una: cum păstrezi o amintire
esențializată la temperatura ideală a narării ei?
Pe nimeni nu mai surprinde talentul lui Ioan Groșan de-a
transforma totul în literatură. Titlul culegerii de amintiri spune
totul: Lumea ca literatură. Prin urmare, memoria însăși nu-și are
rostul în afara literaturii. Ceea ce nu e puțin lucru, căci scriitorul își
asumă sfidarea memoriei, legiferările ei, așa cum ne obișnuise
genul biografic, tot mai încercat în secolul trecut. Numai că Ioan
Groșan, trecut printr-o viață palpitantă, nu poate reține din toate
decât povestea. Și a scris de toate: proză scurtă, roman,
dramaturgie, cronică cinematografică, recenzii de carte,
publicistică, eseu… Probabil n-ar mira pe nimeni dacă s-ar apuca
de scenarii de film. Spun asta pentru că și colajele lui biografiste
au întotdeauna ceva scenic ori cinematografic.
Ioan Groșan scrie având siguranța că cititorul pactizează cu
pretextele haioase ale întâmplărilor. Se prea poate ca metoda de
selecție să se bizuie pe o asemenea așteptare. Cu toate acestea, el
spune în Precizarea ce deschide volumul că nu face parte dintre
acei scriitori „care consideră că orice întâmplare mai intersantă,
trăită sau auzită de ei, trebuie trecută în literatură. Nu tot ce există
sfârșește într-o carte, cum credea Mallarmé”. Chiar dacă nu sunt
de acord cu Ioan Groșan în privința verdictului celebru al
scriitorului francez, îi dau dreptate atunci când spune că realitatea
1

Ioan Groșan, Lumea ca literature. Amintiri, Iași, Editura Polirom, 184 pag.
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își păstrează poveștile ei nescrise, rezultând un fel de „literatură
secretă” ce exclude ficțiunea așa cum o pricepem în mare. Ba mai
mult, scriitorul echinoxist se contrazice chiar în debutul volumului
când, la finele primei narațiuni, Cântăreața cheală. În Mogoșești,
Maramureș, conchide: „Nu vi se pare că această întâmplare
(autentică!) seamănă perfect cu o scenă celebră din Cântăreața
cheală a lui Ionesco?” Carevasăzică, totul n-are cum să fie sau să
devină literatură, din moment ce totul este literatură. De fapt, încă
de aici, Groșan se găsește tot pe pământul livresc sau, mai tehnic
spus, pe huma textuală din Insula, doar că pe una deconstruită de
chiar autenticitatea amintirilor. Nemaivorbind de faptul că, în
romanul Un om de Est, dacă vă amintiți, într-un moment nodal al
tramei, profesorul Iuliu Borna mărturisește securistului că tot ce
scrie se transformă în realitate. Cu alte cuvinte, că ficțiunea e
realitatea lui și, pentru ca realitatea unde se găsesc și ceilalți să
capete sens, ea trebuie extrasă din plăsmuire. În orice caz, m-a
surprins faptul că cititorii profesioniști ai cărțuliei lui Groșan au
ignorat taman precizările lui, numaidecât necesare pentru a
înțelege felul cum scriitorul declanșează ipostazierile biografiste
sau fals-biografice.
Nucleele epice din Lumea ca literatură se hrănesc din același
imaginar prezent în ficțiunea lui Ioan Groșan de la Caravana
cinematografică încoace. Protagoniștii lui din Amintiri au în comun
disponibilitățile burlești. Ei pot deveni oricând personaje dintr-o
ficțiune extinsă, nu doar dintr-un decupaj biografist. În narațiuni
apar diverși prieteni ce pot depune, la o adică, mărturie pentru
autenticitatea pățaniilor. Și tot ei, de asemenea, pot sesiza
distanța de la întâmplare la cuvânt, așa cum se cuvine. Așadar,
Ioan Groșan scrie aici la două capete, cu gândul la două categorii
de cititori: pe de-o parte, prietenii și amicii, martori ai
întâmplărilor transcrise, ce sesizează aluatul modelat în artă
autenticistă; de cealaltă, cititorul obișnuit, prea puțin preocupat în
cele din urmă, dacă ceea ce citește s-a petrecut aievea sau este
pură ficțiune.
Cel mai consistent grupaj privește aventura de la Cannes din
1992, unde se lansa Balanța, film în care Groșan figurează vreo 20
de secunde; însă performanța lui nu-l dezarmează, drept pentru
care se duce la festival „cu o hotărâre napoleoniană”. Homelessul român de la malul mării trăiește experiența unei vacanțe de
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artist, boemă, firește, din care nu face din țânțar armăsar, dar
bizuindu-se pe norocul proverbial al aventurierilor. Ceea ce se și
întâmplă, fiind ajutat de un tunisian și dormind în mașina
„providențialei” Eugenia Vodă. Doar că norocul nu e de ajuns. Mai
e nevoie de ceva senzaționalist, la fel ca în ficțiunile cu șarje micihollywoodiene. În ciclul de schițe memorialistice despre Cannes
mai aflăm că actorul improvizat, cum se găsea atunci, întâlnește și
o muză ce depășește imaginația candidului boem ieșit din
comunism de numai doi ani: frumoasa scandinavă producătoare
de filme pentru adulți. Însă lucrurile nu sfârșesc nupțial, ci comic.
Reacția e antologică: „mă îndopi, îmi dai să beau, mă pui să fac
duș, sunt și eu om, chit că un om din Est, eu ce să fi crezut?”.
Când imaginația pălește și plăcerea se instalează confortabil,
lucrurile demarează neașteptat. Ioan Groșan insistă pe astfel de
schimbări de macaz cu efect teatral ce asigură reacția cititorului.
Nu întâmplător, cum spuneam, amintirile lui Groșan, sau blitzamintirile lui (folosesc o expresie a lui Radu Țuculescu din prozele
lui foarte scurte pe care le numește „blitz-proze”), dau senzația că
sunt plănuite de ochiul unui regizor gata să le monteze în
spectacole de teatru sau televiziune. Naratorul Amintirilor
cunoaște lumea artiștilor (Lucian Pintilie și aparițiile de la Cannes;
Moscu Copel și farsa radiofonică a tatălui), având chiar ierarhii
personale - pe Sergiu Nicolaescu îl numește un „Kitschcock al
cinematografului românesc”.
Însă lumea literară rămâne în sine un spectacol. Mai concreți
apar Ion Mureșan, la o nefericită partidă de pescuit, când hotărăsc
să ajungă mari scriitori; Alexandru Vlad și terapia cu sâmburi de
măsline; Lucian Perța, care-și parodiase propria logodnă, totodată
„omul cu cea mai mare energie vitală pe care l-am cunoscut” etc.
Într-o permanentă stare de identificare se găsește naratorul cu
istoriile oamenilor simpli, cum sunt sătenii din Mogoșești, ajunși,
mulți, portari la Baia Mare. O modă a aflatului în treabă la oraș și
prilej de meditații prelungite. Aceștia dețin „simțul observației
ironice” și pe cel al „satirei interioare”. Îi întrec numai „hâtrii
satului”, „vorbăreți și contemplativi”. Ei știu, mai bine ca scriitorii
profesioniști, să trântească „câte-o remarcă uluitoare care lumina
ca un foc de artificii întâmplarea, împrejurarea pomenită”. Ele
sunt concurate numai de episoadele ce vorbesc despre Eros în
socialism. Chiar dacă nu la fel de reușite. Tot felul de indivizi
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adaptați la timpurile totalitare reușeau, și nu o dată, să facă din
cenușiul ceaușist montaje artistice ale destinului posibil.
Amestecate cu un comic subtil, deși nu sunt la fel de hilare ca
celelalte, schițele din ciclul erotismului au farmecul lor absurdist,
laolaltă cu senzația că privim la cinematograf un film
postmodernist despre viața cotidiană de altădată. Moștenirea
epocii totalitare înseamnă și febra unei generații. Boală cronică,
însă pitită, în memorie, îndărătul anecdoticii vesele și amare,
păstrând vie tinerețea iconică, indiferent de zidurile totalitare.
Toate schițele conservă nostalgii din care nu poate evada
definitiv. Din grupul Ars Amatoria, de la adunările din jurul
Muzeului Literaturii Române etc. Sunt tristeți ce propagă euforia
unor vîrste când totul părea salvat de tirurile umoristice, fie ele
subversive ori gratuite. Cortina narațiunilor lui Groșan coboară în
note melancolice. Dincolo de toate, pentru maramureșeanul
pripășit în Bucureștiul caragialian, lumea se aliniază în toate la
datele ideale marcate de modele umane desăvârșite: căci, pentru
Ioan Groșan, nu veșnicia s-a născut la sat, ci frații ei aparent
neserioși: ironia și umorul. Mai presus de toate, un fel de-a pricepe
ceremonios că treci prin viață înțelegând cu seninătate – oricât de
patetică -, nu târând trecutul cu sunete de trompetă.
Ioan Groșan este un memorialist grăbit. Un zgârcit când vine
vorba de sarea de pe rană, secretos cu revolta suferinței în
buzunar, ce impresionează prin gesticulația scenică și prin poezia
nostalgiei scăpată, din vreme în vreme, dintr-un discurs frivol.
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Cornel NISTEA
In memoriam Alexandru Vlad

Adâncurile sinelui
Eram atât de sigur că îl voi întâlni acolo, la cafenea, la Arizona.
Îl vizualizam cu barba lui albă sub pălăria enormă, cu privirea
candidă, cu pipa în care îndesa tutunul, ca în curând să înceapă să
pufăie, apoi să guste cu precauție din cafeaua fierbinte. Ce plăcute
erau momentele petrecute cu el acolo!…
Trăiam o adevărată deziluzie că nu-l vedeam la masa aceea din
colțul localului din apropierea cuierului în care-și atârna fulgarinul.
Nu, nu puteam bea cafeaua de unul singur acolo, cum o făceam
de altădată, în studenție sau mai târziu, și-am ieșit în bulevard
dominat de confuzie, fără să intru în Librăria Universității sau să
privesc cărțile din vitrină. Ceva îmi încețoșa gândurile, îmi bloca
simțurile. Și deodată, pe bulevard, în vitrina altei librării,
necunoscute de mine, i-am văzut cartea. Am intrat, am luat-o în
mână într-un gest clar de substituție. De ce oare Curcubeul dublu,
mi-am zis, dar oare nu pentru că sugerează miraculosul? Un
roman al lui Alexandru Vlad, apărut cu câțiva ani în urmă și pe care
nu-l aveam, prilej cum nu se putea mai potrivit de a mă întoarce
la Arizona și-ai cere un autograf…
Evident, nu era acolo. Aflam mai târziu că suferea cumplit pe
un pat de spital, trăind ultimele lui clipe de viață. Și-apoi spaima că
deja fusese înmormântat. Cum, atât de repede!?…
Peste câteva luni aveam să primesc de la poetul Ion Mureșan
cartea cu poeme a regretatului nostru prieten Alexandru Vlad. Nu,
nu știam, precum apropiații lui, că scrie și poezie, remarcasem însă
lirismul pretutindeni în romanele și proza lui scurtă.
Am răsfoit cu precauție placheta cu teama de cine știe ce
fenomen implacabil, probabil că poezia lui poate fi o posibilă
modalitate de devoalare a intimității, ca citind primul poem să
exclam ilogic: Domnule, ce face cu poetul precaritatea!… Cum
adică să-ți divulgi taina, publicând poemul despre ea. Îl împinsese,
îi jucase o festă singurătatea, ea-l făcuse să greșească, îl învinsese
„liniștea”. Și-am revenit la primul poem din carte, semn al
lirismului deplin:
Și uneori, ca din senin mi-e dor de ea.
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Atât de fin, atât de puțin
Că încremenesc în mijlocul unui gest.
Ea nu mai există, știe asta toată lumea,
Nici eu, dacă mă gândesc bine, nu mai exist,
Și cum poate cuiva care nu mai există să-i fie
Dor de cineva care nu mai există?
Nu știu dacă ar avea vreo motivație lipsa datei alcătuirii
poemului Evoluția sentimentelor, în ideea doar că în el
descoperim o premoniție a sfârșitului, scrisul eternizând trăirea
sentimentului, a darului de după moarte.
Poezia lui Alexandru Vlad se naște adesea din concretețea
lucrurilor receptată afectiv, secvențe ce adesea le întâlnim și în
romanul, proza sa ca în Gardul:
Am vrut un gard în fața casei mele
Să mă protejeze, să pună casa în valoare.
Nimeni n-a vrut să mă ajute,
Nimeni n-a considerat că asta ar fi o prioritate,
Ba chiar mi-au pus bețe-n roate.
„O prostie! Poți să-ți faci mai degrabă o fântână”.
Desigur vor fi existat și-n tinerețea lui Alexandru Vlad iluziile,
dorințele, unele împlinite, succesul, certitudinea pe care i-o dă
creatorului opera, ca mai apoi, odată cu boala, să constate un
oarecare dezastru de după sine:
Pentru că-ntre timp am dispărut și eu,
m-am scurs în crăpăturile dintre podele
în tubul cu pastile rămas deschis
în călimara cu cerneală uscată.
După cum se știe dorul usucă lucrurile.
În mai toate poemele sale apare o undă a paradoxului, care
poate declanșa inexplicabilul, a ceea ce se întâmplă cu ființa: „să
recunoști ceva ce n-ai văzut niciodată” ca mai apoi să apară alături
de succesul real dezastrul:
Ieșirile în lume, serile în care am fost aplaudat
Ca semn de recunoaștere a unor merite academice,
Casa lângă care am sperat să-mi găsesc liniștea,
toate, toate, în toată înălțimea lor
nu sunt altceva decât o viață
de second-hand.
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de parcă mi s-ar fi luat cu un gest
lumina ascunsă în lucruri.
Apoi, o Epifanie:
Siretul care s-a rupt
Ușa crăpată
Curtea pustie
Cerul fără pată
M-au făcut toate
Mai liber decât am fost vreodată.
Poezia lui Alexandru Vlad mi se pare mai degrabă un joc tragic
al sinelui cu precaritatea ființei, iar dacă proza pentru el e ceea ce
e lumea, poezia mai degrabă e ceea ce sunt sau am fost eu,
discreție scăpată de sub control, autodivulgare a sentimentelor,
uneori vinovăție.
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Monica GROSU
Mircea Stâncel - ,,ultimul purtător de mister al
provinciei”
dincolo de melancolie (Colecția revistei ,,Discobolul”, 2013),
noul volum al poetului Mircea Stâncel, aduce în atenția cititorului
poeme de o discursivitate simbolică, reflexiv-ironice pe alocuri și
preponderent deschise spre o polemică implicită cu poezia
minimalistă, cu prezentul suprasaturat de monden,
superficialitate, confuzie a valorilor. Abandonând voalul
melancoliei, poetul rămâne programatic un purtător de memorie
într-o vreme amnezică. Amintirile nu se lasă desprinse cu ușurință
sau nu se lasă deloc, atunci poetul se lansează în reverii de o
luciditate dureroasă, traducând antinomiile unui trecut-prezent
atât la nivel mental și psiho-social, cât și la nivel ontologic (biologic,
fizic). Lumea nu mai este aceeași, interbelicul fructuos rămâne un
ideal, nici măcar nostalgia acelui trecut nu mai are resurse, căci
proprietarii au dispărut cu toții, proprietățile s-au degradat în
bună parte, sentimentul apartenenței este statornic atacat,
căutarea identității devine tot mai fragilă și ceremonialul relațiilor
de altădată căzut în desuetudine.
Contrar așteptărilor, dincolo de melancolie nu se află
resemnarea, liniștea, ci persistă un imaginar al crizei, o
comunicare expresionistă în registru grav, o privire neconcesivă
asupra universului și a sinelui. Spre deosebire de volumele
anterioare (Cămașa de sare, Neliniștea ordonată, În căutarea
timpului trăit, Lucruri și limbaje), remarcăm aici un ton mai
categoric, o gestică mai îndrăzneață a adeziunilor și a autodefinirii.
În schimb, unele simboluri persistă (,,este dimineața mea verde”),
la fel și toposul originar, casa-matrice spirituală, spre care se reîntoarce obsesiv, angoasant poetul. Cu aceste prilejuri, își rescrie
biografia topografică și retrăiește miracolul dimineților târzii în
poezii cu sânge și clorofilă, în elegii ale trecutului, în sonete cu
frunze, armonizând tipare lirice fundamentate pe
intertextualitate, ironie, fine aluzii livrești.
Compus din două grupaje lirice (arbore genealogic și
interogatoriu în amurg), volumul de față are o miză polemică,
redând exigențele poetului în raport cu arta, poezia actuală,
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feminitatea, cultul aristocrației, societatea românească în
continuă schimbare. Inconsistența prezentului, imperativul unui
sens integrator, nevoia de reformulare a trecutului, a
apartenenței la o lume apusă și asumarea acestei proveniențe
concură împreună la găsirea unui ton liric mai expresiv, cu ecou
mai larg. dincolo de melancolie arată tocmai această dinamică a
rostirii identitare, ferme și uneori chiar tăioase: ,,este ultima
moarte în odăile proprietarilor interbelici;/ și nimeni nu se
întristează,/ doar tu începi să te schimbi la față;// el a închis secolul
XX și a luat cheia;/ probabil cerul este în sfârșit atent/ și i-a făcut
patul...” (un trup îngropat care vorbește).
Pentru Mircea Stâncel, interbelicul rămâne un punct de reper
pe axa unui timp ideal, la fel cum centru de iradiere a sinelui
devine casa părintească, lumea inocenței pierdute, a reveriilor
târzii, terapeutice. De aici, salba de simboluri specifice: tinda,
micul cuptor de pâine, podul cu mătăsurile roase de șoareci, ușa
curții scârțâind din toate încheieturile, cărțile de școală mutilate
de vremuri, grădina ,,îmbujorată de bluzele unui anotimp
colorat”. Și mai presus de toate, pereții în degradare vizibilă,
vestind amurgul vechilor proprietari: ,,sunt ultimul copil lăsat în
capătul proprietății”. Zidurile ascund povești fantastice, dar n-au
cui le mai spune.
Dincolo de acest mister al locurilor, surprins adeseori
metaforic, pentru că poetul nu refuză calofilia, se mențin
reflecțiile ironic-interogative privind destinul poeziei și evoluția
paradigmelor lirice. Iubirea, idealul de feminitate, atât de râvnite
cândva, nu mai spun mare lucru și par, de-a dreptul anacronice. În
consecință, autorul propune sarcastic excluderea iubitei din
poeme: ,,trebuie să o luăm în discuție pe ea/ pentru că ea se
ascunde tot mai mult în poezie,/ o găsim pe portative și sub
portative,/ pe drapele și pe șevalete,/ apare în toate culorile, în
toate posturile,/ în toate mizeriile,/ dar mai ales în toate paturile
private,/ în toate camerele de hotel [...] //vă întreb deschis: votați
să o scoatem din poeme?/ apare din ce în ce mai goală,/ apare tot
mai apărată de un giulgiu nou;/ niciodată nu mi s- dat să o văd
pregătită de nuntă;/ (chiar nu mai sunt rochii de mireasă pentru
ea?).” (ea fără el).
Poezia însăși trăiește o etapă decadentă, căci ,,poetul nu mai
are timp să se apere cu nimic,/ împotriva imaginarului negru ce
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vine în trombă,/ strada lui e plină de metafore întunecate,/ de
pastișe în rochii scurte, de oximoroane voluptoase”, ,,lumina
ochilor interbelici se stinge minut cu minut”, ,,trubadurii nu mai
găsesc puteri să renască dragostea”, ,,cineva șterge din versurile
poetului bucuria,/ și guma de șters n-o vede nimeni.” (guma de
șters bucuria). În aceste versuri găsim o poetică a nesubordonării,
a tranșării unor adevăruri esențiale, cunoscute parcă de toți, dar
totuși nerostite cu atâta convingere. Prin urmare, poemele acestui
volum sunt re-veniri dincolo de melancolie, dincolo de prezent,
dincolo de zgomotul cotidian, dincolo..., acolo unde ,,moartea nu
este o dramă, moartea este o soluție”, acolo unde nu s-au
terminat nopțile de dragoste, ,,în punctul zero al vieții”.
Poezia lui Mircea Stâncel are un limbaj al ei, alimentat de
clorofilă și sânge, un limbaj accesibil doar pe jumătate, fiindcă
revelându-se pe de o parte, se înfășoară în mister pe de alta.
Rămân încă zone și partituri nedeslușite la o primă lectură, rămân
încă straturi de semnificații adânc subtilizate în unghiul poemului,
un poem mare și rămuros ca un stejar bătrân, atent la oameni și
schimbări, cu afinități interbelice în exprimarea-i postmodernistă.
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Ștefan BAGHIU
Postuman și rural2
În 2015 debuturile în poezie au încercat să se folosească de
câteva resorturi particulare: întregul câmp al poeziei – în ceea ce
privește literatura autorilor nedebutați în volum – a fost parțial
remodelat de un soi de new behaviour în virtual. Mă refer aici la
apariția câtorva platforme online pe care autori foarte tineri, cu
voci destul de diferite, au putut să se manifeste într-o nouă
efervescență literară. Dacă declinul cronicii de întâmpinare din
ultimii ani a făcut ca poezia să se simtă tot mai amenințată de
ieșirea din zonele discuțiilor axiologice, problema vizibilității care
ar fi survenit (if only) din lipsa majoră de discuții profesioniste a
fost – în aparență – stopată de medii alternative de promovare.
Mă refer mai ales la proiectul online subcapitol (concretizat și întro antologie de poezie), care a făcut din interfața glam și prin
proiectul teen un soi de mediu alternativ. Nu îmi propun aici să
discut dacă fenomenul a funcționat (și cât), dar se poate observa
că el și-a autogenerat o mică autoritate care, în plan secundar, a
făcut ca moștenirile literare în discursul tinerilor să fie foarte greu
decodate.
Cu atât mai mare va fi fost mirarea însă atunci când, într-un fel
de luptă indirectă împotriva curentului (împotriva acestui trend,
fie), debutanții cei mai discutați și premiați ai anului trecut au
revendicat aproape explicit tehnici consacrate. Pe scurt, mi se
pare că în poezia foarte tânără de anul trecut există următorul
paradox: în timp ce majoritatea poeților nedebutați suferă de un
trăirism ireversibil, cei care au făcut primul pas editorial se simt
nevoiți să preia, explicit aproape, o tradiție literară. Astfel, în toată
plaja de poezii apărute în noile medii online, debuturile arată (și
acum se înțelege de ce) ca maturizate până la manierism. Spre
exemplu, Robert G. Elekes, în Aici îmi iau dinții în spinare și adio!
reface o poetică de construcție, ludică și intelectualizată à la
Mușina; Alexandra Turcu, în Celelalte produse, reoperează
angoasele neoromantice ale Marianei Marin; Ioneliei Cristea îi pot
2

victor ţvetov, în lipsa unor lucruri importante, Casa de Editură Max Blecher,
2015, 66 p.
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fi găsite urmele de la Marin Mincu până la Marius Chivu – într-un
fel de implantare a patologicului și mediului spitalicesc în poezie
etc. În fine, pentru victor țvetov (sic!), poet basarabean debutat la
Casa de Editură Max Blecher cu în lipsa unor lucruri importante,
formula cea mai potrivită pare biografismul, cotidianul banal
resemantizat de însuși exotismul său – à la Sociu.
Faptul poate reprezenta deja un punct de plecare într-o
discuție despre poezia basarabeanului. Pentru că, dacă nu tocmai
un înaintaș, țvetov are un precedent: este vorba despre Ion Buzu,
care debuta în 2013 cu o aceeași intenție de a resemantiza un fel
de hibrid rural-corporatist pe urmele discursive ale lui Sociu. Deja
– dacă îl introducem în ecuație și pe poetul ieșean Ștefan Ivas –
merită semnalat faptul că noile medii corporate își găsesc vocile
poetice prin debutanți care aleg nu doar să deconspire munca de
call center cu toată rutina ei, ci să o alăture aproape mereu
peisajelor și mediilor rurale, într-un fel de hibrid postindustrial al
tranziției. Mai mult, poeții basa lucrează mult mai radical cu acest
balans rural: pentru Anatol Grosu, Ion Buzu sau victor țvetov
moartea satului se resimte mult mai acut: cele mai bune versuri
ale poeților vin fie din descrieri detaliate ale muncilor agricole
(cum trăiește un tânăr în postumanitate când mediul îi livrează
muncă agricolă și comportamente rurale? – aici cred că trebuie
urmărită coerența acestor debutanți) fie din naveta post-sotz între
metropolă și satele basarabene. De altfel, Dumitru Crudu
menționează în postfața volumului în lipsa unor lucruri importante
faptul că „poezia sa nu e doar a unei navete obositoare de la țară
la oraș, nu e numai a micilor flirturi și întâmplări din marile
corporații, nu e doar o poezie a vieții de la țară, sau doar o poezie
existențialistă, bahică sau ludică, ci toate acestea luate împreună”.
La fel ca în cazul lui Buzu, combinația, hibridul, creuzetul (exotic
probabil în ochii multor cititori tineri de azi) dau exoticul.
Revin însă la comparația cu Sociu: nu cred că e întâmplătoare
(sau doar formală). De altfel, a fost observată de majoritatea
comentatorilor volumului. Încă de la primul poem al lui țvetov se
simt incantațiile din Cântece eXcesive. La fel cum jemanfișismul
general („și aș mai băga vreo trei versuri dar mi se lipesc dinții”)
vine pe filiera bukowskiană pe care o revendica explicit poetul
douămiist. Însă ce îl separă pe țvetov de modelele sale ține de o
anumită utilizare hazardată a metaforei, pe care douămiistul nu a
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practicat-o niciodată. Pentru că, sigur, țvetov lucrează bine în
descrieri de medii, însă anulează în general profilurile și
panoramele bune cu reflecții de genul: „să-ți arunci dragostea ca
pe un bon de casă atunci când ieși dintr-o alimentară”; „nu o să
mă crezi niciodată/ și doar o să rămân cu inima dată printr-un
chopper”; „oamenii triști îi urmăresc pe cei mai puțin triști/ e un
oraș în care toți se urmăresc insistent cu privirea”. În momentul în
care formula poate fi descifrată, aceste pasaje ies la suprafață și,
în contrast și disonanță, anulează tonul general.
Astfel că ceea ce putea fi un volum postsotz foarte bun –
pentru că e cu adevărat greu să surprinzi cadre atât de credibile și
inedite în versuri ca cele dintr-un poem despre navetă: „spre seară
ploaia mocănească i-a băgat pe toți odată într-un microbuz
sovietic/ era întuneric și el nu avea lumini în interior umbrele își
făceau loc pentru bagaje/ eu nici pentru corpul meu” – ratează
prin forțare stilistică. Întreaga teză a volumului, foarte bine supusă
în versul „tu nu mă știi dar stau mai mereu prin microbuze” putea
lucra separat, neatinsă de o anumită ruletă stilistică a
începătorului. Pentru că se creează foarte des în poezia lui țvetov
spații redundante și forțate, contrabalansând puternic coerența
asentimentală generală: „și dacă îmi adun toți banii mai împrumut
îmi iau viza și un bilet de tren/ peste un an dau toate datoriile/
peste doi îmi iau mașină peste cinci pun temelia la casă/ peste
șapte mă internez în cel mai apropiat spital”; „și dacă s-ar aprinde
brusc luminile toți ar avea mutre de soldați proaspăt întorși de la
război/ nu am făcut nici catedra militară/ mi-am zis că dacă îmi
vine chemare dau șpagă ca un cetățean responsabil/ și dacă totuși
mă iau să mă aștepți ca într-unul din nenumăratele filme/ cu
plânsete și colete la fiecare 2 săptămâni”.
Se poate vedea foarte des cum, probabil involuntar, țvetov
îmbogățește stilul ales (cotidian, biografist) prin eforturi auxiliare.
Adică, chiar dacă își propune să radiografieze la gradul zero naveta
cu microbuzele vechi, munca la corporație, mediul rural, se simt în
scrisul său anumite incontinențe metaforice. Nu știu dacă ele vin
din dorința de a potența un stil altfel destul de greu surprinzător
(sau cel puțin aceasta este preconcepția generală – încă valabilă în
discuții actuale) sau dintr-un capriciu al debutului, dar ele fac
aproape mereu ca poetica să spună mai multe decât trebuie. Spre
exemplu, versul „fața mea exprimă teamă” e completat de
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paralela „un șoarece încă viu în gura unei pisici”; într-un poem din
finalul volumului, versurile de observație „acele grase au ieșit
afară de mână cu acele slabe/ și acele slabe vorbesc mult” sunt
completate inutil cu „și gurile lor sunt niște motorașe”. Nu insist,
dar încerc să spun că poetul ar fi lucrat mult mai bine în zone de o
spectaculoasă spontaneitate, unde însuși mediul livrează poetica,
nu dorința poetului de a compensa în imaginar. Spre exemplu,
nimic mai expresiv decât această observație care combină trivialul
(wc-ul din curte este, de altfel, un laitmotiv al cărții) cu meditația
înaltă indirectă: „dai pantalonii jos într-un veceu de țară/ și îți zici/
cireșul pe jumătate tăiat de deasupra veceului/ e de o mie de ori
mai viu decât tine”.
victor țvetov ar fi avut tot ce trebuia pentru a fi produs cel mai
bun volum de debut de anul trecut: postulează, în subsidiar,
probleme destul de serioase ale tranziției; combinația sa ruralcorporatistă (deși a mai fost testată) putea fi un bun prilej de a
discuta mai ales tematic un volum – aș spune că acesta ar fi un
pariu cu multe recompense pentru un debutant; mai mult,
deseori, versurile reușesc să redea perfect și deloc strident
atmosfera rurală în tot peisajul agasant al navetei, dincolo de
postumane. Însă, ca și cum s-ar fi despărțit prea repede de teza sa,
poetul a schematizat-o și a împlinit-o artificial.
De aceea, deloc neglijabilă (ba chiar destul de probabilă),
judecata conform căreia în lipsa unor lucruri importante ar fi cel
mai bun volum de debut al anului trecut sună mai mult ca o
realizare pe timpuri de secetă.
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Maria-Daniela PĂNĂZAN
Raul Constantinescu, Vivisecții (poeme)3
„Vivisecții” înseamnă, conform Dicționarului Explicativ al
Limbii Române, „disecție, operație, experiență pe viu”. De ce
„vivisecții”? Să fie poezia pentru Raul Constantinescu o
permanentă experiență trăită plenar, „dureros de dulce”? Să fie
poezia o permanentă durere, simțită în toate mădularele lăuntrice
ale conștiinței de sine?
Volumul de față pare pretențios și livresc. Poetul caută mereu
să refacă lumi utopice, în care el, „prim și ultim silf” (în tradițiile
celtice, silful este un simbol al geniului aerului), își prefigurează
„zborul cosmic” sacrificat „fără sfârșit” într-o oximoronică luptă
numită „paradisiacul infern” sau „infern paradis” al căutării
sinelui.
Prefața cărții, semnată de cunoscutul autor și editor Mircea
Petean, are cu siguranță rostul de a orienta lectura poemelor
înspre trei direcții poetice definitorii pentru lira poetului Raul
Constantinescu: mai întâi, vorbim despre o poezie vizionară, în
care revelația corpului văzut ca un „frate” este dezvăluită pentru
„a descifra tainele bietului trup ce-l poartă”. În acest context,
poezia devine „operație pe corp deschis, unealta predilectă fiind
metafora”. Mai apoi, Mircea Petean vorbește despre „estetica
poeziei populare” de la care autorul împrumută ritmul și
muzicalitatea „șocând uneori, mai ales atunci când termenii
neologistici sau inventați de care sunt pline versurile sale, sunt siliți
să danseze în ritm popular.” O a treia direcție vizează poezia
reflexivă, aerată, prin care răzbate „împăcarea eului cu sine și cu
lumea”. Concluzia la care ajunge criticul este că volumul lui Raul
Constantinescu are în cuprinsul lui „poeme de mare complexitate,
pe care, autorul ei o oferă celor ce încă mai cred în poezie ca pe
un îndemn de a urca pe noi culmi spirituale, coborând tot mai
adânc în ei înșiși”.
Să încercăm să pătrundem, timid desigur, în complexitatea
poemelor despre care scrie Mircea Petean. Lecturând volumul
realizezi, înainte de toate, că nu e deloc ușor să scrii poezie. Că a
3

Editura Limes, Cluj-Napoca, 2015
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scrie poezie este un travaliu dificil, pretențios, asemănător cu o
tăiere pe viu a cuvântului, o disecție a sunetelor și o strivire în mii
de bucăți a ideilor. Universul liric debutează cu un Precuvânt al
poetului care încearcă să-și lămurească, de la bun început, cititorii,
că se află în fața unor idei inspirate din Cuvântul biblic. Motto-ul
volumului (din Apocalipsă, 3,20) ne situează direct în problematica
profundă a ideilor: „Iată, Eu stau la ușă și bat...” Invitația e
îndrăzneață, fiindcă pornește din necunoscut spre ...necunoscut.
Sub semnul acestui increat apocaliptic, confesiunea este
declarativ-solemnă și, în același timp, caldă, liniștitoare,
parafrazând celebra axiomă de pe Templul din Delphi: „eu din
aceste pagini nu-mi mai aparțin (...) Un singur lucru îmi îngădui să
te îndemn. Omule, frate al meu, din zori și până-n miez de noapte,
luptă-te continuu să te cunoști pe tine însuți, să urci pe noi culmi
spirituale”. Celebrul „Homo, nosce te ipsum” este un adevărat
laitmotiv al volumului.
Să pășim în interiorul Templului. Volumul are o anumită
circularitate și simetrie interioară, care se așază, prin „Vivisecții”,
pe „Corpul secționat” (așa se intitulează primele două poeme)
pentru a se reîntoarce, spiritualizat, în „Testament”, poemul final
care surprinde, într-o manieră genială, rostul și locul Poetului în
univers. Trecător este orice corp dar viu rămâne spiritul: „În
interiorul acestei sfere de păpădie/ sunt eu/ cu tot ce-mi aparține
și rămân/ nimic material vederii,/ aproape inexistent.../ doar o
anumită vibrație primită în dar/ înainte de a mă naște/ pe care,
ascunsă târzie,/ cum pre mine însumi/ ți-o încredințez, cititorule,/
vibrației tale unice/ și simt că și tu te vei dărui/ cu mine cu tot/
într-o zi...” Așadar, între incipitul și finalul universului vivisecționar
se creează „sfere de păpădie” simbolizând, parcă prea trist,
iminența călătoriei noastre, imposibilitatea de a alege să rămâi în
această sferă. Simbol al arderii lăuntrice, dar și al efemerității și
fragilității umane, ca o „suflare de vânt”, duh îngeresc, păpădia și
cromatica ei se înscriu în simbolistica misticii.
Poemele subscriu energii nebănuite, vitalizatoare, menite să
arate o cale înspre înălțarea spirituală de care vorbește autorul în
Precuvântare. Convorbirea sinelui cu sine este de sorginte
primordială, androgină. „Anonimi siamezi” sunt Poetul și Fratele
său corp, duh eliberat în materie „rugflacără”, prin amestecul
eterogen de elemente: „contopiți întru iubire/ apă aer foc
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cenușă;/ ce-s zbor liber cuvânt mă-nalț/ peste umila tăcută
țărână”.
Volumul este unitar din punct de vedere tematic. Aceeași
temă, în mii de vivisecții: lupta sinelui este cu materia, cu viul ce
conștientizează sfârșitul iminent, este cu o Panta Rhei eclipsată de
cuvintele din „Izvorul lumii”, fiindcă totul curge, „și-nainte tot vin
antilumi din nelume...”, însă „neprețuit viața merge-nainte, deși
doar fum e...” Viziunea ecleziastică pare a imprima textelor o
retorică neobișnuită, precum o cădere în abis, în suferință
sfâșietoare. Oniricul ia proporții cosmice, tot universul pare căzut
în neant, „viața-mi mie însumi mi-este ascunsă,/ cine sunt de unde
vin încotro merg”, mai ales că „la capătul unui drum alt drum/
urmat de un alt drum/ nescris pe pământ,/ spre floarea florilor/
visul munților/ vuietul mărilor cântul zorilor”. Și totuși, poetul e
Salvator. Autoexilarea e impusă, la cote maxime, eul liric iese din
„sfere” și, „Extra muros” găsește puterea de a se salva, de a regăsi
drumul spre lumina mântuitoare. Spiritualizarea este un proces de
rescriere, fiindcă „poetul se scrie rescrie-n fața porții/ reci închise
totdeauna... (...)/ salvarea doar în tine răsare/ când umbre sencoronează pe creste/ iar bezna lumina lumii se pare”. Din abisul
cuvintelor tăiate pe viu, amenințate de un „armaghedon interior
– dezmăț al subcuvintelor/ împresurând cuvântul prim sfânt unic
nemuritor”, poetul renaște miraculos. Răul este învins, binele
triumfă: „alături de Dumnezeu/ cu nestinsă iubire poet numind
cele ce sunt/ iarbă piatră femeie floare/ apă aer foc/ jertfă altar
pământ”.
Din „mult fragila floare omul”, cununa suferinței și a frumuseții
interioare, se conturează spații infinite de cuvinte. „Vivisecții” este
un volum al maturității poetice, prin care autorul caută
spiritualizarea cuvântului viu, prin catharsis-ul ființei care ajunge
la Binele suprem. Cuvintele transfigurează universul, purifică
ideile și înving salvând Poezia. „Labirintul nevăzutelor vivisecții
interioare” este refăcut în „sfere de păpădie” spiritualizate, de
efect, care dau poeziei lui Raul Constantinescu valoare și profundă
originalitate. Arta lui poetică se definește astfel prin „iubire și har
în dar tuturor”.
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Andreea POP
Alexandru Vlad: între conspectul cotidian și narațiunea
parabolică
Adevărata afirmare ca romancier a lui Alexandru Vlad vine însă
la peste două decenii distanță după apariția Frigului verii și va
marca, după mai toate aprecierile critice, un punct de referință al
romanului românesc nu doar contemporan, ci și pe acela al unei
categorii mai generoase, a ficțiunilor postbelice, o revanșă a
romanescului asupra povestirii și eseisticii. Momentul publicării
Ploilor amare (2011, Charmides) echivalează cu un eveniment
editorial; unul dintre comentatori nu ezită să-l așeze în rândurile
marilor proze ale generației șaizeci, iar asemănările cu proza lui
D.R. Popescu, explicate mai ales prin filonul polițist și nuanțarea
fantastică a evenimentelor, sunt aproape unanim semnalate în
exegeze.
Situat între Frigul verii și postumul Omul de la fereastră, Ploile
amare e nu doar vârful creației romanești a lui Alexandru Vlad, ci
și un punct de referință în ansamblul proiectelor scriitoricești ale
prozatorului. Contextul în care apare – după consacrarea ca autor
de short stories (emblema cea mai prețioasă pentru acesta) și
frecventarea cu regularitate, în perioada postdecembristă și mai
apoi douămiistă, a genului publicistic – nu e mai puțin important
și schițează ceva din psihologia primară a operei. Ca și în alte
cazuri, și la Alexandru Vlad jonglarea genurilor a stimulat discuții
în consecință. Observația cu privire la transformările prozei
optzeciste cu care Alex Goldiș își deschidea un articol din Vatra
vizează tocmai o asemenea „abatere” compozițională, pe care
criticul o integra unei schimbări mai generale de paradigmă: „Atât
de spectaculoasă a fost evoluția prozei optzeciste în ultimii ani,
încât aproape că putem trece la capitolul «normalitate» devierile
de la premisele ei inițiale. Nu s-a mai mirat nimeni de revenirea în
forță a lui Alexandru Vlad cu roman, în 2011, după ce Cimpoeșu,
Horia Ursu sau Cristian Teodorescu au demonstrat că proza scurtă
din anii '80 (atât de original asumată de fiecare dintre ei încât
părea un manifest definitiv de creație) era, totuși, un exercițiu
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pentru construcții mai ample.”4 În cazul autorului Curcubeului
dublu, cele două forme își păstrează autonomia expresivă, chiar
dacă raporturile de legătură care se nasc între ele sunt ușor de
reperat în economia efectivă a textelor. Despre diferența specifică
dintre prozator și romancier și modalitățile organic diferite de
articulare a celor două forme epice pe care aceștia le creează va
consemna însuși Alexandru Vlad într-un articol dedicat prozei
scurte publicat în revista Echinox în chiar anul debutului său: „A
scrie proză scurtă este ca o aterizare cu parașuta la punct fix –
admite o toleranță limitată. Dacă pui alergătorul de 2000 de metri
pentru cursa de 100 metri plat ai imaginea dizgrațioasă și
rezultatele îndoielnice ale unui romancier încercând să scrie proză
scurtă. Dar să nu vedem doar paiul din ochii altora – nuveliști
înzestrați continuă să dea romane secundare, prejudiciind și
imaginea acestora. Să existe o atât de mare diviziune a muncii
între acestea două? Experiența ne arată că marii prozatori ai lumii
au început cu proza scurtă din care au învățat să scrie romane, din
care au învățat cum să dea o capodoperă în... nuvelă. […] Atunci
de unde unele încurcături, căci ele există, așa cum sportivul n-ar
ști precis la ce probă aleargă? Probabil literatura română,
grăbindu-se să devină mare literatură, scriitorii noștri, grăbindu-se
să devină mari scriitori, cred că au mai multe șanse făcând pași
mai mari, la propriu.”5 Venit pe urma schițelor analitice din Aripa
grifonului sau Drumul spre Polul Sud, ori a reportajului faptului
divers din Măsline aproape gratis, romanul Ploile amare
marchează tocmai o asemenea metamorfoză a compoziției, una
care sub revanșa narațiunii de amplă întindere va prelua o serie
de procedee pe care proza scurtă le anunțase anterior ca tot
atâtea mărci specifice ale scriiturii lui Alexandru Vlad: înzestrarea
analitică, desenul amănuntului esențial, profunzimea observației
etc. Nu un abandon iremediabil al vechii poetici (căci o bună parte
din prozele debutului din 1980, Aripa grifonului, și mai apoi alte
câteva din volumele ulterioare pot fi citite ca niște mici tratate
despre arta ficțiunii), așa cum observase Marius Miheț – „[…]
atunci când renunță la curiozitatea detaliului fugitiv, la fragmentul
4

Alex Goldiș, „Reinventarea unui prozator”, în Vatra, nr. 7-8, 2015, p. 110.
Alexandru Vlad, „Discurs inocent asupra prozei scurte”, în Echinox, nr. 8-910, 1980.
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lumii, și se închide în cupola cumulativă a unui sine definitiv,
Alexandru Vlad e pregătit să scrie un roman total. Ceea ce se și
întâmplă cu Ploile amare.”6 –, ci mai degrabă o prelucrare și
adaptare a acesteia la noile necesități de ordin formal.
Mecanismele principale de punere în funcțiune a resorturilor
narative de aici vor fi lansate. Observația lui Radu G. Țeposu din
Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă cu
privire la prozele din primele două volume de povestiri e, de
aceea, pe deplin aplicabilă și proiectului romanesc din Ploile
amare: „[…] Alexandru Vlad știe să coboare și în imediata
apropiere a vieții, să-i simtă freamătul și să-i descifreze misterul
ascuns. Efectul, în astfel de cazuri, nu e totuși de autenticitate
clocotitoare, ci de cristalizare a realului în imagini seducătoare.
Ochiul pare a observa lumea printr-un ochean colorat care
hieratizează mișcarea, gestica personajelor, fără a o îndepărta însă
de esențial.”7 Coregrafia epică pe care o prefigurează romanul –
desfășurată sub forma unei simfonii narative lente, care
înaintează cu intensități temperate – va contura tocmai o astfel de
geografie primordială, guvernată de legi proprii, a cărui
semnificație ultimă stă sub semnul revelațiilor epifanice.
Privite în sens larg, coordonatele lumii pe care scriitorul o
supune observației în Ploile amare sunt ușor de recuperat pe scară
istorică; acestea fuseseră onorate cu generozitate în celebrele
romane ale „obsedantului deceniu” – de la Țoiu și Ivasiuc la Preda
și Buzura, cu numeroase ramificații și în narațiunile contemporane
– care surprind, toate, dinamica socială de după 1945. În roman,
ele servesc însă mai mult ca o structură de fundal, sunt dezvăluite
pe măsură ce evenimentele din prezent declanșează în conștiința
personajelor reminiscențele trecutului, nu figurează în planul epic
principal, ci sunt reactualizate pe fondul unui pretext epic ceva
mai aproape de contemporaneitate – inundațiile din anii '70.
Pornind de la acest prim nivel semnificativ, de suprafață, scriitorul
„înscenează” resorturile morale și cauzalitățile care animă
colectivitatea rurală pe care o descrie, modestă și aproape
6

Marius Miheț, „Poeticile detaliului cumulativ”, în Vatra, nr. 7-8, 2015, p.
103.
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Radu G. Țeposu, Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar
nouă, ediția a 3-a, prefață de Al. Cistelecan, Editura Cartea Românească,
București, 2006, pp. 246-247.

Discobolul/2016

34

Cărți, cronici, autori
anonimizată sub auspiciile apei, dar care, prin izolare, paradoxal,
ia dimensiunea unei mari scene a lumii. O varietate de personaje
o populează, cu biografii mai mult sau mai puțin lămurite,
importante, toate, indiferent de profunzimea pe care o ating, în
tabloul general al satului. Psihologia complicată a acestora,
potențată și de peisajul dezolant în care sunt angrenate – o
captivitate mai mult morală, decât fizică – decantează, la un al
treilea nivel de semnificație, o serie de reflecții cu privire la istoria
de dată recentă a dosarului existențial colectiv: felul în care
procesul de colectivizare fusese instaurat în satul transilvănean de
pe lângă Dej în urmă cu aproximativ douăzeci de ani, noile
raporturi de putere pe care acesta le determinase, măsura în care
astfel de schimbări s-au răsfrânt asupra destinelor individuale etc.
Ploile amare e, redusă la esențial, o mare narațiune despre
procesul de degradare treptată a unei colectivități generice prin
reprezentativitatea figurilor umane care o compun – din tagma
poveștilor deja canonizate de acest gen, scrise de un Faulkner sau
Marquez, în care exegeza a văzut întâile modele –, care,
desfășurat în cadența hipnotică a ploii, laitmotiv obsedant, își
dezvăluie, treptat, disfuncționalitățile. General vorbind, sinopsisul Ploilor amare acesta ar fi. Modalitatea în care autorul pune în
lumină toată această arhitectură stratificată, însă, face ca
ansamblul să fie mai greu descifrabil: construită sub forma unui
șurub care perforează stratul de suprafață pentru a scoate la
iveală „felii” de viață consumate și repercusiunile acestora asupra
situației prezente a personajelor, narațiunea se desfășoară pe
verticală, parcurgând niveluri succesive de înțelegere, în
detrimentul inventarului faptic ori a aglomerării evenimențiale. La
fel cum se întâmplase în proza scurtă, și romanul vizează mai
degrabă rezonanța ascunsă a lucrurilor, ecoul mai degrabă decât
sunetul propriu-zis. Cu toată încărcătura sa tensionată și
indiferent de reperele istorice pe care le descrie, Ploile amare nu
e un roman al desfășurărilor epice vaste, ci unul care se revendică
de la un pronunțat fond reflexiv, ce amestecă irizarea poetică,
nuanțarea analitică și meditația morală (difuză, tratată în subtext).
Dacă amprenta definitivă a reflecțiilor pe care le generează
discursul poartă amprenta unui rafinament de filiație clasică,
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„structura ecuațională”8 a acestuia o contrazice prin realizare. E
ceea ce sublinia și Alex Goldiș în articolul mai sus-menționat atunci
când evidenția ceea ce ar fi opțiunea formală cea mai vizibilă în
tratarea materialului faptic: „Nu o narațiune propriu-zisă,
curgătoare în stil clasic […], ci mai degrabă o sumă de episoade de
sine stătătoare, în care personajele centrale revin pe rând în primplan, în cate o scenă reprezentativă. […] La fel ca ploile care inundă
mica localitate de lângă Cluj timp de mai bine de trei luni,
narațiunea stagnează ea însăși în aceste mici racursi-uri
enigmatice.”9 Procedeul narativ nu e nou, fusese inaugurat cu
succes într-una din prozele din Aripa grifonului și reluat mai apoi
și cu alte ocazii. În Ploile amare, el e subordonat fluctuației
naratorilor care, prin alternanța lor, determină înlănțuirea
„episoadelor” individuale sub forma unui diapozitiv alcătuit la
intersecția schițelor individuale, recompuse alternativ prin
focalizarea lor fragmentară. În mare măsură, această opțiune va
servi și pentru introducerea treptată a personajelor în debutul
romanului: doctorul Dănilă, Kat, învățătorul Pompiliu, Alexandru –
pilonul administrativ, Brodea - brigadierul avicol cu biografie
misterioasă, paznicul satului, mai apoi, Zaharia cel servil, Marta,
casnica adulteră, „curtezana” Florica și, la antipod, fiica ei Anca,
toate, în fine, beneficiază pe rând de un astfel de astfel de
tratament. Aproape fiecare capitol din prima parte a cărții
echivalează cu derularea unei noi „fișe identitare”, care va fi
completată ulterior cu date noi. Jocul acesta al perspectivelor are
ceva din geometria unui cub rubik, în care biografiile se
completează treptat pe măsură ce evenimentele aparent
disparate, fără o conexiune directă, se intersectează și se
suprapun în dinamica enigmatică a satului. Cele mai multe dintre
personaje joacă rolul acelor „«centri de conștiință» de persoana
treia” de care vorbea Wayne Booth în Retorica romanului: „Fie că
asemenea «reflectori», așa cum i-a numit James (romancierul
Henry James, n.n.) uneori, sunt oglinzi fin șlefuite reflectând o
8

Ceea ce Kenneth Burke numea parcurgerea „firului roșu” al narațiunii în
Filosofia formei literare, apud David Lodge, Limbajul romanului. Eseuri de
critică și analiză verbală în câmpul romanului englez, traducere din limba
engleză și note de Radu Paraschivescu, cu o prefață a autorului, Editura
Univers, București, 1998, p. 91.
9
Alex Goldiș, op. cit., p. 111.
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experiență mentală extrem de complexă, fie că sunt «obiectivele
camerelor de luat vederi», cam tulburi și condiționate de simțuri,
în care abundă romanul de după James, ei îndeplinesc precis
funcția naratorilor recunoscuți ca atare.”10 Ele își descoperă,
asemenea unor obiective anonime, propriul traseu existențial pe
măsură ce îl parcurg.
De aici și perspectiva profund interiorizată, trasată în tușe
neutre, ușor monotone și alcătuită dintr-o suită de alterități
personale, ca într-un tablou de Picasso, pe care o deschid acestea.
Desfășurat între aceste limite, reportajul monologului interior pe
care îl desfășoară fiecare personaj se înscrie într-un registru
discursiv difuz, aflat sub zodia relativității, marchează o fragilitate
a punctelor de vedere greu de rezolvat. Există în roman câteva
pasaje importante pentru această relativizare narativă; demn de
interes în acest sens e, de pildă, episodul în care unul dintre
personajele cu pondere mai semnificativă în plan epic e introdus
pentru prima oară în „scenă”: „Animată parcă de o voință proprie,
oglinda refuza să returneze chipul așa că Alexandru întinse un
deget și puse lucrurile la punct. Nu admitea ca și obiectele s-o ia
razna. Simți rama rece a oglinzii și sticla udă a geamului, dar cel
puțin inconfortul de a nu-și găsi chipul dispăru. Altfel cum să se
bărbierească? Dacă omul nu se vede în oglindă atunci unde să se
vadă? Oglinda, care provenea de la o lampă de perete și fusese
menită să-i amplifice acestuia puterea, părea nemulțumită de
noua ei menire, aduna în lentila ei rotundă toată lumina geamului
și tu lipseai din cadru, nu știai dacă ești la stânga sau la dreapta. O
improvizație, și el nu agrea improvizațiile. Până când desfăcu o
lamă nouă din jacheta ei de hârtie cerată, obrazul dispăru iarăși
din cadru. O potrivi din nou și încercă să se găsească. Parcă te
evita. Până la urmă, reuși să-și încadreze chipul ca într-un portret
de medalion în rama ei metalică, să prindă o porțiune de obraz cu
peri scurți și așpri.” Concentrată în spațiul iluzoriu al oglinzii,
imaginea personajului capătă ceva din consistența înșelătoare a
nisipurilor mișcătoare. Dacă aici jocul oglinzii ține de domeniul
posibilului, al indefinitului, în altă parte incertitudinea percepției
10

Wayne Booth, Retorica romanului, traducere din limba engleză de Alina
Clej și Ștefan Stoenescu, prefață de Ștefan Stoenescu, Editura Univers,
București, 1976, p. 197.
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merge în zona paradoxalului și a impresiei diafane; profund
măcinat de problematica temporală căreia nu îi găsește o cheie
rațională și pe care o supune unor teoretizări socratice, Kat se
raportează la realitatea care îl înconjoară în aceiași termeni
filosofici, care surprind latura evanescentă a lucrurilor: „Realitatea
ține și de impresii. Dacă îți fixai privirea asupra unei urme de
copită, observai că în aceasta suprafața apei nu e ciupită de ploaia
măruntă, dar aproape imediat o încrețea o pală de vânt și nu mai
erai sigur de nimic.” Toată această distribuție relativă a punctelor
de vedere determină și una pe măsură a personajelor. Perechea
opozitivă11 „observatori” – „agenți naratoriali” clarifică cel mai
limpede tipologia esențială a naratorilor antrenați în discursul
Ploilor amare.
Există, pe de o parte, categoria mai largă a personajelor care
trăiesc în pagină exclusiv prin prisma acelor monologuri interioare
mai sus-amintite – în care se încadrează majoritatea – și, în
opoziție cu ele, câteva mai privilegiate, care beneficiază de un
„tratament” special și care declanșează schimbarea persoanei
care narează de la a treia, unica până atunci, la persoana întâi.
Astfel de permutări narative pot fi reperate în confesiunile bogate
în reflecție religioasă pe care le dezvăluie Ilie, pastorul penticostal,
și mai ales în paginile de jurnal care refac traseul parcurs până în
prezent de către Brodea, brigadierul avicol, fost preot grecocatolic și mai apoi deținut politic, care reactualizează o parte din
trecutul său și își clarifică în acest mod biografia personală:
perioada adolescenței și descoperirea înclinațiilor religioase, anii
de maturitate și practică sacerdotală, pierderea statutului
profesional și periclitarea identitară, odată cu instaurarea
regimului comunist, a cărui victimă va deveni și, în fine, contextul
în care apare în sat. Procedeul inserțiilor de acest gen,
postmodern prin definiție, apare cu o mai mare frecvență în cea
de-a doua parte a romanului, când o serie de fapte care anterior
păreau a exista într-o serie de raporturi paralele, fără niciun punct
de confluență, încep să își găsească rezolvarea. Dacă până acum
punctul de greutate al „depozițiilor”, fie ele directe sau indirecte,
pe care naratorii le depuseseră, pe rând, stătea sub zodia
calamității naturale care face din sat un exil atemporal, înaintarea
11

Ibidem, p. 198.
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evenimențială mută accentele pe rezolvarea unor intrigi vechi,
rămase suspendate timp de douăzeci de ani, nu fără consecințe
asupra vieților personajelor implicate, însă. De aici și aspectul de
„reportaj” polițist pe care îl iau o serie de capitole ce urmăresc
reconstituirea faptelor, odată cu descoperirea unor crime
nerezolvate; sprijinită de „spovedaniile” individuale ca acelea
amintite mai sus, această dimensiune „detectivistică” a romanului
dezvăluie o fibră tensionată ascunsă în surdină până acum și
reperabilă mai apoi pe tot parcursul „anchetei”.
Nu fără consecințe și la nivelul altor categorii formale va fi
toată această formă de organizare narativă pe paliere multiple.
Supus criteriului relativității punctelor de vedere, materialul epic
e subordonat de-a lungul întregului roman unei cronologii difuze,
uneori aproape suspendată în gol și reluată mai apoi de la firul
abandonat odată cu schimbarea de perspectivă, în funcție de
fluctuația instanței care narează. Succesiunea temporală între
coordonatele căreia este prinsă comunitatea din satul inundat
înaintează fără grabă, parcă în tempo-ul apelor care vin și întârzie
să dispară, se cantonează leneș într-un patronaj ce nu admite
îngăduința. Mai toate personajele din Ploile amare trăiesc cu
sentimentul unui timp apăsător, cu atât mai impersonal și greu de
înțeles cu cât apele refuză să se retragă. Ritmul de o lentoare
hipnotică a acestora se răsfrânge ca într-o oglindă asupra
psihologiei personajelor. De aici cadența împotmolită a timpului,
care își exercită influența asupra existențelor individuale sub
forma unui refren maladiv: „Nopțile erau lungi și acestea îi
accentuau sentimentul timpului, un timp concret și greu ca
bolovanii pe care-i număra încercând să adoarmă. Ploaia măruntă
părea un foșnet universal. Ca urmare se trezea la crăpat de ziuă,
când nu mișca nimic în toată casa. […] De fapt singurul moment în
care sentimentul timpului nu era insuportabil de concret era
tocmai momentul acela matinal, oricât de lung, când cu toate că
ești treaz nu deschizi o vreme ochii și refuzi să iei la cunoștință cât
e ceasul. […] refuza pur și simplu să înceapă ziua, încă o zi identică
celorlalte, despre care nici nu mai putea fi sigur că trecuseră. Mai
degrabă se suprapuneau, sau se repetau, printr-un mecanism
suspect de jucărie stricată.” Ploaia, ca principiu primordial de
legitimare a satului, coordonează coregrafia temporală căreia i se
supun personajele.
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„Cazul” cel mai interesant pentru dimensiunea temporală a
Ploilor amare este, fără orice dubiu, misteriosul Kat, figură
complexă, șaman și filosof în același timp, singurul dintre toți
locuitorii satului preocupat concret de succesiunea temporală la
modul „științific” și practic, deopotrivă: caută „o carte serioasă”
despre problema timpului, încearcă să „dezlege” misterul acestuia
prin teoria nodurilor pe care o explorează cu o curiozitate aproape
infantilă, caută soluții efective de măsurare a cadenței temporale
etc. Neobositele sale cercetări determină o concluzie sugestivă
pentru lipsa de ordine și semnificație ce guvernează asupra
comunității rurale izolate: „Se opri și făcu în noroi trei urme adânci
și egale cu călcâiul cizmei: trecutul, prezentul și viitorul. Privi cum
se umpleau cu apă și apoi aceasta trecu din una în cealaltă, și
totuși era aceeași apă. În apa care curge e apa care vine și apa care
a fost. Făcu cu vârful cizmei un făgaș ceva mai mare. De fapt apa
comunica între toate urmele acelea de cizme și de roți cât era ulița
de lungă și de largă. Un fantastic sistem comunicant în care apa se
mișca după legile ei, în care călcătura ta neglijentă aducea
modificări. Faci apei drum spre șanț și toate aceste alveole încep
să scadă, unele chiar seacă. Și în privința timpului trebuie să fie
cam așa ceva: când poți să-i dai un sens acesta se concentrează
vectorial.” Prin amplasarea acestuia în epilog, încheind în chip
concentric o situație din prima parte a Ploilor amare, Kat e un
personaj cu potențial simbolic, printre puținele de acest gen din
roman. Îl concurează Brodea, a cărui figură la început evanescentă
și de importanță secundară în desfășurarea evenimentelor, se
dovedește în cele din urmă un „actant” cheie pentru soluționarea
crimei din cauza căreia fusese trimis nevinovat la închisoare.
Portretul lui se încheagă din acumulări succesive de detalii,
stimulat și de mărturisirile din jurnal care îi vor oferi o nouă
dimensiune, una mai rotunjită. Dacă e ceva în care Alexandru Vlad
excelează în roman, acest lucru e – critica a remarcat-o fără ezitare
– tocmai arta schițării figurilor umane pe care le pune în „scenă”
în funcție de necesitățile narative, fiecare personaj „încarnânduse și descărnându-se succesiv”12 pentru a contura un univers rural
aproape mitic prin felul în care asimilează tipuri umane generale,
proiectate în situații existențiale cu miză dramatică. Prinse în
12

Cosmin Ciotloș, „Tradiții și talent personal”, în România literară, nr. 5, 2012.
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mecanica dificilă care se naște din „dialogul dintre interioritate și
exterioritate”13, mai toate personajele din Ploile amare au un
„dosar” nerezolvat, sunt surprinse într-un moment de criză, ale
cărui straturi de semnificație le desfoliază cu încăpățânare
mocănească. Pompiliu – profesorul tânăr venit de la oraș, fără o
experiență bogată de viață, intrus în geometria de mult așezată a
satului, medicul Dănilă, o variantă vârstnică a acestuia, împreună
cu soția sa Livia, ambii trăind cu sentimentul ratării, ajunși la sat
după terminarea facultății, abandonându-și astfel visurile
academice, Alexandru – figura dictatorului care abuzează de
putere și care, în dorința de a-și conserva poziția favorizată,
sacrifică orice urmă de omenie sub pretextul aranjării „noii
ordini”, Îngerașul, personaj de importanță secundară, dar a cărui
dispariție își va pune amprenta decisiv asupra aglomerării faptice
(prilej de „sondare” a unui mediu marginalizat în sat – „colonia”
țigănească), Marta, care își redescoperă vitalitatea - pusă între
paranteze în căsnicie - prin aventurile extraconjugale cu mai
tânărul Pompiliu, Florica și Anca, mamă și fiică aflate într-un raport
de opoziție iremediabil în ceea ce privește calitatea lor morală, ori,
în fine, paznicul de noapte, care veghează asupra satului ca un
martor invizibil, toate scot în relief contururile unei lumi aflate
într-un hiatus existențial.
Vasta galerie umană pe care Alexandru Vlad o etalează în
paginile romanului deschide calea unui repertoriu tematic pe
măsură de universal: dostoievskian, prin ampla disecție a vinei
(individuală, colectivă) și a consecințelor pe care aceasta le
generează, restabilirea adevărului, moartea ca soluție de
încheiere a unui ciclu erotic etc. Ploile amare e nu mai puțin un
roman cu potențial filmic, s-a văzut, având „toate atributele unei
ficțiuni cinematografice în care ochiul camerei funcționează
bergmanian, profund pesimist și în același timp empatic la modul
soteriologic, tarkovskian”14. Multe din secvențele care-l compun
se pot citi ca povestiri de sine-stătătoare, în care înțelesul tainic al
lucrurilor rezidă în subtext. În mod similar, dimensiunea morală a
acestuia, fără a se transforma în lecție de pedagogie, e reperabilă
de fiecare dată în subteranele textului, ferită de excese. Toate
13
14

Iulian Boldea, „Dincolo de cotidian”, în Vatra, nr. 7-8, 2015, p. 96.
Tania Radu, Chenzine literare, Editura Humanitas, București, 2014, p. 288.
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aceste aspecte pot fi puse pe seama filonului liric discret, dar
neîntrerupt al romanului, prin care scriitorul filtrează faptele pe
care le supune observației; remarca lui Ovidiu Pecican cu privire la
dimensiunea poetică a romanului surprinde foarte precis
eventualele filiații: „În modul cum se așază Vlad în fața paginii
redescoperi una dintre distanțele – bine marcate de măsură – pe
care marii ardeleni (Rebreanu, Agârbiceanu, Pavel Dan) le așezau
între ei și foaia pe care scriau, dar mai e și o inefabilă, foarte
subțire dâră poetică, pe care aș vedea-o mai curând provenind
dinspre o sensibilitate de tip nipon, dinspre un Kawabata sau un
Kurosawa. Aceasta rezultă cu claritate și din ansamblul acestei
construcții de cuvinte care este romanul Ploile amare: parabolă
etică, dar, în același timp, și întâmplare contextualizabilă deplin în
împrejurări istorice date, într-un sat ardelenesc de podiș.”15 La fel
ca în marea poezie, frazele atent construite dezvăluie strălucirea
discretă și tainică a sensurilor de adâncime în secvențe de o
gesticulație epifanică.
Roman total, așa cum a fost numit, Ploile amare nu e mai puțin
o narațiune exemplară sub raport compozițional, de consistență
grea, încărcată, care, fără să își propună în mod explicit, propune
un model epic de proporții simfonice.

15

Ovidiu Pecican, „Rădăcinile ploilor sunt amare”, în Apostrof, nr. 8, 2012.
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Sonia ELVIREANU
Când frumusețea este „răstignită”. Dimitrie Grama,
Viața la maximum
„Pentru mine poezia este doar muzică de coloși pusă în
cuvinte. Cuvinte care nu îmi aparțin”16, se confesează în 2004
poetul de origine aromână Dimitrie Grama, născut în Banatul
românesc, autoexilat în Danemarca în 1970. Confesiunea sa
confirmă natura metafizică a poeziei, exprimată filozofic de Horia
Bădescu: Viziunea poetică este revelația “intenționalității
universului accesibilă la un anumit nivel al intuiției poetice.”17
În Frânturi dintr-un jurnal liric, poetul avansează ideea de
„cotidian mistic”, încercând să-l explice, în sensul fizicii cuantice:
nu există bariere între regnuri ori timp/spațiu, vis/realitate.
Descoperirea aparține unui poet, de profesie medic, cu studii de
științe și medicină în Danemarca. Ne aflăm în fața unei
personalități ce anulează din start, prin propria experiență,
contradicțiile între știință/creație, rațional/irațional.
Poezia a răbufnit în existența lui Dimitrie Grama destul de
târziu, dar o dată declanșată, fiorul liric curge inepuizabil, astfel că
poetul este în prezent autorul a 15 cărți - poezie, eseuri,
confesiuni: Făptura cuvântului (2000), Pasărea Melancoliei
(2000), Vânătoare de umbre (2001), Elegiile depărtării (2001),
Suflete atârnate de catarge (2002), Neguțătorul de imagini (2002),
Voi lua cu mine noaptea – Poeme din Albion (2003), Dă-mi mâna
ta, străine (2004), Bastian și alte confidențe (2005) etc.
Cel mai recent volum, Viața la maximum (Conta, 2015), primul
contact cu versurile lui Dimitrie Grama, surprinde prin directețea,
concretețea, simplitatea versului, fără artificii poetice ori tehnici
postmoderniste, fără sintagme din limbajul medical, cum se
întâmplă să descoperim la poeții veniți în lirică dinspre acest
domeniu ori la postmoderniștii ce mizează pe scenarii

16

Dimitrie Grama, Frânturi dintr-un jurnal liric, https://dimitriegrama.
wordpress.com/texte-de-reflectie-culturala/franturi-dintr-un-jurnal-liric/
17
Apud Maria-Ana Tupan, Realismul magic. Încercare genealogică, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 2013, p. 152.
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neonaturaliste, fotografiind cotidianul cu cinism sau despicându-l
cu bisturiul unui chirurg.
Dimitrie Grama, dimpotrivă, se detașează de profesie, își
regăsește prin poezie eul profund, spiritul contemplativ-reflexiv
prin care se filtrează realitatea, altfel decât prin cerebralitatea
omului de știință, și emoția spontană, absentă în
postmodernitate. Poezia e un alt fel de a exista în alteritatea
megapolisurilor actuale, un catharsis la cotidianul violent, pervers,
anost, discriminatoriu. O alternativă de a locui prin cuvânt în
spațiul libertății regăsite prin creație, o evadare din captivitatea
derizoriului, mizerabilismului existențial: „Scrii poezii? mă
întreabă./ Nu știu sigur, am încercat./ Atunci când mă apucă o
nesiguranță și/ o lehamite.” (Viața la semafor)
Poetul rememorează întâlniri în spațiul new-yorkez, cu bunicul
său al cărui discurs conține o lecție de viață și o radiografie lucidă
a societății americane în 1969, în câteva instantanee:
criminalitate, perversiune, alcoolism, depresie sinucigașă
(Lexington Avenue). O realitate ce nu s-a modificat în timp, ci a
proliferat în viciu, materie vie pentru romancierii din exilul
american. În contrast cu cotidianul dezolant, cenușiu până la
disperare, ca sursă directă de inspirație, se conturează universul
iubirii, recuperat prin intermediul memoriei afective, în versuri în
care emoția se încifrează în sentimente profunde, stârnite de
absență, solitudine, nevoie de afecțiune: „Câteodată, noaptea,/
aud pași tiptil/ aud șoapte/ și cred că ești/ prin apropiere./ Atunci
deschid fereastra/ și lovesc cu putere/ întunericul în care/ ca o lașă
te-ai ascuns.“ (Când ai plecat )
Volumul e structurat în două părți, Viața la semafor și Viața la
maximum, existențialul cotidian fiind observat din puncte diferite:
ochiul exterior al poetului ce înregistrează comportamente, în
secvențe pe care le numește Moment I, II, III, IV, etc., renunțând
la titluri; alterul ca oglindă a alterității poetului, surprins în
ipostaze lumești, comune – beții, fumat, cafea, erotism ieftin – ca
antidot împotriva vidului existențial, un motiv obsedant. Viața
stereotipă a individului în metropolă eșuează în beție, depresie,
nebunie, moarte.
Jocul identității/alterității e surprins dureros în poemul Mă
apropii: „Mă apropii/ te privesc/ și cu disperare/ văd cum clipele/
care ți se preling/ pe obraz/ lasă urme adânci/ ca după/ un

Discobolul/2016

44

Cărți, cronici, autori
cutremur./ Sunt atât/ de aproape acum/ încât pot lovi/ cu putere/
în oglinda vieții/ și să văd cum/ obrazul tău/ cade și se destramă/
în mii de cioburi.” În Nu știu de ce, sentimentul alterității e atât de
puternic, încât nevoia de recunoaștere se proiectează asupra unui
topos din alt timp, grădina cu pârâul ce o străbate, metaforă a
timpului în care coexistă toate fețele sale. Poetul caută partea
statornică a identității, acel idem nealterat de ipse, concepte cu
care operează Paul Ricoeur. Imaginea în oglindă a poetului se
constituie din privirea celuilalt (bețivul, pierde-vară) sau din
propria privire, autoportret: „un suflet, un bisturiu, puțin sânge,
un orizont și gata tabloul.” (Un bisturiu de spini de trandafir)
Unele poeme sunt o tentativă de concretizare a abstractului
(viață, moarte, lume, poet) sub forma unor definiții cu note ironice
(Moment 2, Moment 4, Gunoier de cuvinte), altele o explorare a
cotidianului anost, depresiv, din care poetul încearcă o evadare
prin cuvânt, uneori el însuși surd, prea uzat pentru sens: „Suntem
la capătul cuvintelor” (Dincolo de cuvinte).
Versurile simple ale lui Dimitrie Grama, despuiate de orice
podoabă stilistică, exprimă alteritatea poetului-medic în căutarea
identității în lumea occidentală ale cărei note definitorii par a fi
vidul existențial și „răstignirea frumosului”.

Discobolul/2016

45

Cărți, cronici, autori

Mihai PASCARU,
Metamorfoza Soniei Elvireanu
Drumul Soniei Elvireanu de la poezie la roman18 trece,
surprinzător, prin artele plastice. Și aceasta nu atât datorită scenei
narative a primului său roman (lumea artiștilor plastici și a creației
lor) cât mai ales datorită impresionantelor portrete (interioare și
exterioare deopotrivă), peisaje (dinamice, de regulă) sau unor
reprezentări sculpturale integrate organic într-o natură poetică
prin excelență. Arte plastice, dar și muzică și dans, ca în aceste
fragmente: „Brațele îi erau încărcate cu scoici. Șiruri de mărgele le
încolăceau într-o înflorire ciudată, ca într-un ritual marin de care
nu își amintea. În cântecul apei, picioarele sale dansau într-un ritm
pe care nu-l putea înțelege… Dansul o înviora, o scotea din corpul
greoi, o prefăcea într-o sirenă rătăcită pe țărm” (p. 11).
Metamorfoză este romanul unor căutări febrile, toată lumea
căutând pe toată lumea, în trecut și viitor deopotrivă, în afară dar
și în interior, în spații familiare dar și pe tărâmuri exotice, nodurile
și cartografia acestor căutări fiind aproape imposibil de
reprezentat în absența acceptării unui relativism funciar pentru
relația dintre spațiul și timpul narative. Tocmai din acest motiv, a
povesti acest roman este ca și cum ai încerca să „povestești” unui
copil teoriile lui Albert Einstein. Totuși, spuneam că miza
construcției romanești este fixată în lumea artiștilor plastici, pictori
și sculptori mai mult sau mai puțin libertini, implicați nu numai în
realizarea unor reprezentări ale personajelor feminine ci și în viața
lor propriu-zisă, pe care o marchează profund. Aceste personaje
feminine care potențează acțiunea/ inacțiunea romanului poartă
(sau sunt asociate cu) numele Elana. Ni se propune un construct
onomastic hibrid, între Elena și Elada probabil, chiar dacă nu este
vorba de nici un război troian în carte iar peisajele grecești sunt
destul de rare în geografia narațiunii. Elana, în ipostazele sale
multiple, este totuși cea care dă elanul necesar bărbaților în
căutările lor neobosite pentru a descifra misterele legate de
existența ei fizică și plastică deopotrivă, ca și pe cele legate de ei
18

Sonia Elvireanu, Metamorfoză, roman, cu o prefaţă de Puşa Roth, Editura
Ars Longa, Iaşi, 2015, 170 p.
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înșiși și obsesiile lor. Pictorul Claude, Sebastian Mihăileanu, Alain,
prietenul tinerei Elana, Emilian, sculptorul, toți par a naviga spre
țintă asemenea lui Ulise, un Ulise întors dintr-o bătălie care nu a
avut niciodată loc. De aceea poate, destinul acestor bărbați este mai
degrabă cel al argonauților decât cel al învingătorilor de la Troia.
Există în acest roman al Soniei Elvireanu o secvență stranie, dar
revelatoare atât pentru subiectul cât și pentru tehnica narațiunii:
„Chiar în clipa aceea, un fulger neașteptat brăzdă cerul, străbătu
odaia, iar pe șevalet, femeia din tablou întoarse capul.” (p. 72).
Fantasticul la care apelează uneori autoarea este, ca în acest
fragment, produsul unei străfulgerări perceptive strâns legată de
starea de spirit a personajelor, și nu unul se sine stătător, paralel
sau în intersecție cu realitatea.
Mai important ni se pare să semnalăm aici că, în diferitele ei
ipostaze, Elana, ea însăși, rătăcește, complicând și mai mult
drumurile bărbaților. Ea nu așteaptă undeva, cuminte, asemenea
Penelopei, ci călătorește, multiplă cum este, printr-o serie de
labirinturi care doar rareori au și puncte comune. Și mai este poate
ceva important de subliniat: dacă în descrierea traseelor
interioare și exterioare ale bărbaților Sonia Elvireanu arată că îl
iubește mult pe Marcel Proust, în prezentarea rătăcirilor Elanei ne
aduce aminte de proza lui Mircea Eliade.
Metamorfoză este și romanul unei istorii comprimate sau, mai
degrabă, al comprimării unei perioade istorice care se întinde de la
război la căderea comunismului în România și puțin după. Pe
dimensiunea aceasta, a istoriei, identificăm și trimiteri documentate
la metamorfozele societății românești postbelice, la claustrare sau
înfometare, la comportamente colective specifice precum în acest
fragment: „Erau lucruri ce întreceau orice limită a decenței. Când
era vorba de mâncare, nu exista nici o regulă, degeaba o impuneau
alții, nu ajungeau alimentele pentru toți.” (p. 115).
Bulversat de subiectul însuși ca și de tehnicile narative
fragmentar suprapuse, romanul Soniei Elvireanu are totuși un
liant puternic, discret derulat ca fundal și acest liant este iubirea.
Astfel, Metamorfoză este și un roman al iubirii fără a fi neapărat
un roman de dragoste. Este romanul unei iubiri înviate prin
documentare istorică și săpătură metodică, dar nu atât în situl
trecutului cât mai ales în cel al viitorului unui cuplu de îndrăgostiți
din noua generație.
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Ironim MUNTEAN
Femeia mării
Poetă înscrisă liricii impresioniste, cu inserții reflexive,
sensibilitate sinestezică temeinic cultivată, fără a da senzația de
livresc, acut nostalgic-meditativă, așezată sub pecetea reveriei și
percepției cromatice rafinate, critic literar, estet și hermeneut
pătrunzător, eseist cu abilitate asociativă, traducătoare sensibilă
de poezie în/ și din limba franceză, Sonia Elvireanu a debutat
recent cu un roman, Metamorfoză, Editura Ars Longa, Iași, 2015,
bazat pe memorie culturală și artistică impresionantă și forță a
imaginației, a ficțiunii dezmărginite.
Distins cu premiul “Călătorul” pentru debut în proză (acordat
de Filiala Alba-Hunedoara a USR, In memoriam Ion Crețu – ediția
a II-a), romanul își are geneza în tabloul lui Gustav Klimt (pictor al
jugendstil-ului austriac), care prin portretul Sonjei Knips
inaugurează galeria inspirată de femeile societății vieneze (Sonja
Knips, născută Freifrau Potier des Echelles, soția magnatului
industrial Antony Knips, fiind unul din puținele modele
aristocratice ale pictorului).
Metamorfoză este înscris prozei poetice, roman de sincretism
artistic, topind în substanța sa lirică prin excelență, ca într-un
creuzet, tonalitățile muzicale ale fluidității acvatice din
compozițiile simfonice ale lui Debussy (autor printre altele al
simfoniei “Marea”), imaginile picturale, cromatice, inovatoare,
sinestezice din tablourile de o reverie nostalgică, în care
contururile umanului se dizolvă în lumina învăluitoare ale
picturilor lui Claude Monet, dar mai ales atâtea motive ale
literaturii universale, având ca obiect misterul eternului feminin,
tabloul feminității acvatice fascinante: sirena, ondina, naiada,
lenore, dublul, lumi și timpuri paralele, comprimate, identități
suprapuse. Fiecare din cele 83 de secvențe ale romanului este, în
esență, un poem, prin care se decupează prin tehnică
cinematografică peisaje din natură, înlănțuite poematic prin
resorturile lor epice subtile și compunând biografia protagonistei
Elana Roberts, cu o genealogie imaginară, dar despre care putem
presupune: Elana c’est moi.
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Densa substanță a romanului am putea-o limita la două
coordonate tematice: viața ca vis de fericire prin iubire și lumea ca
teatru, pe scena căreia ființa își joacă rolul hotărât în marea
trecere prin lumină spre neființă, ca actor într-un spectacol comic
sau tragic, bucurându-se ori suferind, împlinindu-și prin joc, cu sau
fără mască, destinul. Este depoziția ludică a artistului creator în
lumea în care își plasează Sonia Elvireanu acțiunea romanului,
pendulând între vis și realitate, între imaginar și concret, între
prezent și trecut, între fantastic și teluric, între ideal și real, având
liniștea și neliniștea existențială, farmec și durere, pe care încearcă
să le potențeze sau anihileze prin creație.
Romanciera teoretizează adesea procesul creației (mai ales în
artele plastice), care presupune vocație, renunțare (la viața
ordonată și acceptarea aventurii), obsesie, dar și capacitatea de a
surprinde inefabilul, ochiul creatorului pătrunde dincolo de
aparențe, să fie capabil de “a se elibera de o ciudată spaimă
neînțeleasă, ivită dintr-o zonă obscură a sufletului” (p. 69), să
înțeleagă că “realitatea nu corespunde fantasmelor noastre” (p.
70). De aceea ochiul, privirea, oglinda, lumina sunt leitmotive
recurente ca în poezie și un îndrăgostit de artă este convins că
“Oamenii împliniți sunt aceia care își urmează vocația, altfel vor fi
nefericiți, vor regreta toată viața” (p. 135).
Arta metamorfozează, are funcție purificatoare, cathartică:
„Când nu o găsea acolo, cu ochii închiși, ascultând depărtările, se
întrista dintr-o dată, îl cuprindea din nou neliniștea de care se
eliberase prin sculptură” (p. 157). De altfel, cum sugerează și titlul
romanului, metamorfoza este frecventă: tabloul ajunge personaj,
liant între viață și visele tuturor, a culorilor (alb, roz), vizând
semantica luminii, a modelului (taina Margueritei, neînțeleasă de
Alain Tadieux), a femeii mării, Elana – lumină și în viața bărbatului,
femeia-vis, în jocul dublu al eu-lui propriu, aparținând succesiv ori
concomitent visului ori lumii, mării ori culorilor lumii în raport cu
care se trasează drumul existențial hărăzit, destinul. Este drumul
dintre real, din care mereu evadează, și imaginar; în real e readusă
de sunetul telefonului, care-i vestește moartea mătușii cu care
seamănă fizic, eveniment ce-i impune reconsiderarea existenței
pe acest drum dintre viață și moarte. Pe acest drum, borne îi sunt
iubirile, bărbații pe care-i cunoaște și o cunosc. Primul este Mihai
Cristescu, salvatorul, care o descoperă în ipostază mitică, de
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sirenă, ondină, femeie a mării, cu predispoziții spre reverie în
spații infinite în care se află toate uimirile lumii: „Pornise singură,
ca în transă spre țărm. Se trezi parcă dintr-un vis straniu. O lumină
crudă i se zbătea între pleoapele grele. Brațele îi erau încărcate de
scoici. Șiruri de mărgele le încolăceau într-o înflorire ciudată, ca
într-un ritual marin de care nu-și amintea. În cântecul apei,
picioarele sale dansau într-un ritm pe care nu-l putea înțelege.
Încercă să iasă, însă nu reuși să învingă mișcarea lor. Marea le
cuprinsese în unduirile sale, deveniseră freamătul ei, zvâcnetul
talazului tot mai albastru, deveniseră valuri. Nu-și putea desprinde
picioarele din apa ca o gheață albastră. Doar când dansau, se
cufundau cu agilitate în adâncuri. Brațele i se roteau grațioase în
mișcări ce nu puteau fi controlate sub luciul șiragurilor foșnitoare,
precum o muzică în surdină. Dansul o înviora, o scotea din corpul
greoi, o prefăcea într-o sirenă rătăcită pe țărm” (p. 11).
Contopită cu natura, integrată lumii acvatice, vede în Mihai
când iubitul real, “cu chef de vorbă, de harță”, când întruchipare,
iar Elana, prezență-umbră, într-o poveste cu sfârșit predictibil,
fiindcă “erau ca două ceasuri din timpuri diferite” (p. 27).
Poveste în ramă, Sebastian Mihăileanu, pasionat de Claude
Monet, de tablourile lui descoperite într-un muzeu, fascinat de
lumina ce emană din ele, s-a decis să devină pictor, să cunoască
lumea artiștilor, să fie liber, este un respiro, un prag, un popas spre
țărmul mării unde Elana primește brățara de scoici, alt leitmotiv
pentru feminitatea ei acvatică; brățara de scoici, lipită de
încheietura brațului “emană o ușoară căldură, nu umiditatea apei
marine. I se potrivea, îi dădea un aer straniu. Se simțea diferită,
ciudată și frumoasă, ca scoicile împletite de mâna lui pentru ea. Îi
mulțumi din priviri și se îndepărtă fără un cuvânt”.
Parisul, orașul din vis, cu Sebastian și Alain Tadieux, pare o
închipuire, o iluzie, un alt vis, ca atâtea altele care o copleșesc, o
altă metamorfoză sau doar o confuzie.
Romanul, cu secvențe aidoma prozei poematice, are structură
circulară, începând și sfârșind în peisaj marin, inițial nocturn, cu
Elana copleșită de imensitatea mării, ce scânteia sub clar de lună: „I
se părea că se află la capătul lumii, că apa se va revărsa necruțătoare
peste oraș, înghițindu-l” (p. 9); și în final, tot pe un țărm de mare, cu
zgomotul apei lovindu-se de stâncă, “precum un plâns înfundat,
apoi totul se cufundă într-o tăcere nesfârșită” (p. 170).
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În acest cerc existențial, în acest rotund al vieții, suntem
martori ai iubirilor trecute sau viitoare, zbuciumându-se în
planurile vieții Elanei, iubiri visate ori de vis, cuibărite în femeiatablou (Marguerite), în femeia în roz și femeia în alb, care
seamănă surprinzător una cu alta, în femeia care privește lumea
și așteaptă de la ea atâtea răspunsuri. Toate (Marguerite, Elana,
Francesca, Elana Roberts) descind dintr-o familie cu o genealogie
imaginară strălucită, se mișcă în planuri paralele, cu simetrii
riguroase, surprinzătoare, intersectându-se în vis sau în real, cu
prinți și prințese, străbătând tunelul timpului, cu comprimări și
dilatări ca-n mit, într-un joc imprevizibil al destinului. Un roman
polifonic, în care vocea auctorială se multiplică, confesându-se,
rememorând, evocând, descriind (mai ales), făcând introspecții ca
spre final, peste atâtea întâmplări-metamorfozări, autoarea să se
recompună în Elana (cum am presimțit: Elana c’est moi) și să
trăiască revoluția ca pe un vis luminos.
Toposul epic este întins, unul francofon, cu două spații
geografice: România și Franța, două lumi între care se consumă
aventurile Elanei, visele, speranțele, durerile, tainele, secretele
eternului mister feminin, iubirile reale sau închipuite, în trecut și
viitor. Dincolo de cuplurile mai mult sau mai puțin închegate curge
aventura vieții simbolic sugerată de portretul femeii în roz și
povestea de iubire dintre un El-pictor și o Ea-model.
Temperament romantic, dând credit deplin visului,
fantasticului benign, sensibilitate plastică de tip impresionist
pentru care lumina este modalitate esențială de interpretare a
naturii și realității, Sonia Elvireanu a dat prin romanul
Metamorfoză o imagine atât de personală, de insolită a eternului
feminin integrat peisajului acvatic, fluid primordial, descris
sinestezic, memorabil: „Singură pe țărm, privea uimită valurile în
frângerea lor continuă, îngrămădind între mătăsuri verzi unduirile
curcubeului scăldat în freamătul neliniștit al mării. Cenușiul lor
verzui prelua mișcarea și o purta departe, acolo unde albastrul
spălat de furtună se răsucea în albastrul purificat al cerului, ca un
dans la marginea lumii. Așeză șiruri de scoici pe nisip, împletind
cărări colorate pentru zânele speriate ale mării” (p.10) Metaforă
pentru poezia contopirii fluidității reveriei umane în apa
primordială, în marea al cărei zbucium este al ființei înseși.
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Emanuela PATRICHI
Roxana Cotruș - Daddy issues/ disecție
Nu o cunosc personal pe Roxana Cotruș, însă pe pagina ei de
Facebook pozele îmi prezintă o poetă suavă, delicată. Citind
primul său volum de versuri, Daddy issues/ disecție (Charmides,
Bistrița, 2015) simt că mi se oprește răsuflarea și mintea mi se
încolăcește: poeta aceasta tânără face disecție. Nu, nu m-am
așteptat; e acolo, printre puține cuvinte, o zbatere, e un strigăt și
iată că reușește frumos și aspru totodată să spună multe analizând
fiecare moment. Da, poezia poate fi uneori chirurgie: îți trebuie
finețe, precizie, să știi unde să apeși cuvintele, cum să le ții să taie
și să vindece.
Recunosc, am avut o ezitare când am văzut volumul ei negru
de poezii: sobru, cu numele scris cu roșu de sânge, titlul ca unul
scris pe un dosar. Am citit. E disecție, e analiză, e o poezie care
umblă pur și simplu și răscolește. E un dosar de analiză.
Roxana Cotruș s-a născut la 8 iulie 1990 în Târgu Mureș. Are o
licență în filologie și un master în istoria criticii literare. Acum
urmează cursurile școlii doctorale la Universitatea Petru Maior.
Acest prim volum de versuri Daddy issues/ disecție a fost lansat
in 17 decembrie 2015 la Târgu Mureș. Volumul cuprinde 40 de
poezii ce gravitează în jurul unei idei centrale: imaginea tatălui
său, imagine la care Roxana se raportează mereu, la care revine
tot timpul, imagine pe care o reîmprospătează și o reface
permanent ca și cum această imagine a tatălui e sensul tuturor
acțiunilor sale. Prin abordarea sa concentrică și gravitațională,
volumul e unul compact, strâns, interiorizat, suficient sieși. Scrisul
Roxanei Cotruș, ca zbatere într-o coajă de ou, explică,
argumentează, caută. Se explică pe ea, pe cea care a fost, pe cea
care este, de la copil la adultul prins într-un timp anume al
amintirii.
Poezia sa e una strict personală, cu amintiri și experiențe ce
revin permanent, cu imagini care pendulează grav și halucinant.
Orice ar face, poeta se întoarce obsesiv la imaginea tatălui, la ceea
ce a fost ori ar fi însemnat pentru ea. Tatăl e când ceva rămas: Cea mai rămas din tine?/ e livadă ș-un nuc./ un drum relativ sinuos
pe care vin să revăd pământul de pe tine., când ceva ce trebuie

Discobolul/2016

52

Cărți, cronici, autori
reparat, când promisiune neîmplinită: din povești am auzit că mai duce la concerte/ că m-ai învăța să citesc poezii expresiv..., un
tată ascuns: învestește-mă ca maestru al artei tale de disimulare,
un colaj, un puzzle de refăcut: și mă gândesc c-aș putea
confecționa un singur tu/ din tine plus tine...
Către mijlocul cărții Roxana Cotruș încearcă o autodefinire, o
individualizare, parcă se scutură de obsesii. E acum personajul
cotidianului, personajul plictisit și autoironic al vremurilor: mă
plictisesc teribil de repede/ teribil de des/ teribil de profund./ miaș dori ca la câteva zile ori săptămâni/ să desfac o lume nouă
precum/ aș desface un gadget – ediție limitată. E omul construit
din erori, din angoasă, din nevoi imediate, omul obișnuit prins în
vârtejul zilelor care apasă: barul e singurul care ne-nțelege/
frustrarea, dorințele, dezamăgirile,/ crush-urile..../ numai așa
putem deveni patetici/ fără să ne simțim victimele/ ori/ mărunții/
erorilor noastre.
Eu văd așa cartea aceasta: organizată pe două planuri:
problema și analiza. O organizare atentă, înghesuită, amplificată.
Poate una a începutului, ca atunci când vrei ca nimic să nu îți
scape. Sau poate una venită chiar din analiza propriu zisă.
Problema ei e acolo, sus, plutește și veghează, revine permanent.
Analiza e rece, aici, jos, prezentă, inevitabilă, tăioasă. Obsesia
cărții e sinuciderea tatălui – punctul de reper. Paradoxal, mama
stă ascunsă în versurile Roxanei, apare sporadic, nu trăiește. Nu e
mama primordială. Aici e vorba de tatăl primordial. Tatăl e
pretutindeni, idee și ideal, e viu, e căutat și analizat, e invitat la
vorbă. Poeta ar vrea să-i refacă imaginea – aproape că nici ea nu
știe de unde să înceapă și cum ar trebui să arate, deoarece
trecerea timpului complică portretul de demult, îl deformează. Își
ia din prezentul străzii câte o figură ce pare a semăna tatălui și
încearcă să o șlefuiască: după vreo două luni,/ prelungesc pauza/
că-l întâlnesc pe unul care/ SIGUR/ îți seamănă. ... așa ratez să te
reînviu/ perfect/ de fiecare dată.
Pe de altă parte, e un volum cu de toate, cu idei și drumuri
poetice bătătorite, dar și cu imagini inedite, actuale, crispy. Avem
un autoportret construit fin din contraste în care o văd chiar pe
Roxana cea pe care nu o cunosc: de fiecare dată devin „tu-ul”
neîngăduitor din afara mea./ și mă privesc îndelung//
neputincioasă, pentru a mia oară constat/ că-n mine zace-un
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iepure creator, ciudat de creativ,/ plămădit pe-un material
plăpând, limitat; avem apoi o definiție, scurtă, concisă: Eu sunt un
animal plăpând, frumos,/ deștept și totuși, tare prost. Găsesc
motivul trecerii timpului, motivul drumului, al călătoriei, de data
aceasta cu autobuzul: cunosc drumul parțial/ astfel că/ rămân
mereu cotloane de/ Inspectat/ fețe de/ Admirat,/ supoziții de/
Făcut./ se schimbă doar autobusul, motivul reîntoarcerii din finalul
volumului, ideea de regăsire: Mai ții minte .../ mergeam cu tine de
mână/ aproape zilnic .../ (tot cei mai buni prieteni am rămas).
Întreaga organizare a cărții, abordarea, tonul poeziilor mă duc
cu gândul la Arghezi, la veșnica lui căutare a divinității. Roxana
Cotruș caută însă un tată, îl invocă, îl construiește și îl desface, îi
vorbește, îl interoghează, îl ocrotește și îi explică viața sa, îl face
părtaș al prezentului. Se folosește de imagini dure și aspre,
halucinante, filtrate când prin ochi de copil, când prin ochi de
adult. Poezia Cearșaful alb explică în mod gradual imaginile care
devin obsesive: nu dorm niciodată în cearceafuri albe/ de când lam auzit trosnind pe ăla/ care s-a făcut/ zdrențe.../ câteva luni mai
târziu,/ cearșaful –zdrențe s-a reconstituit/ brusc/ - în dimineața în
care-ai fost găsi atârnând/ precum un puzzle/ din câteva mii de
piese/ fiindcă era fix pe tine/ iar tu în mijlocul holului/ te-am ocolit/
mai mult siliți/ vârâți/ în casa vecinilor. Aduce în prim plan, pe
rând, ipostaze și momente, amintiri și impresii, într-un joc susținut
simplu și colorat de cuvinte ce par uneori firești, alteori căutate să
desăvârșească chimia, spovedania, ascunsul sau drumul parțial. În
spovedanie totul pare un dans, în bloodflood dansul devine
alunecare, în cădere poeta încearcă o explicație a gestului suprem:
ai călcat pragul/ curiozității/ ai încălcat regula simțirii/ și te-ai
pierdut între arome îmbătătoare/ pe care le-ai savurat pe
nerespirate/ și-așa/ te-ai auto-devorat.
Cred că Roxana Cotruș se potrivește bine timpurilor poetice
actuale, cu toată frământarea, cu neostenita sa căutare de sensuri
și printre amintiri, cu tonul serios al poeziilor. Chiar dacă imaginea
centrală din scrierile sale nu se potrivește tuturor, spațiul său
poetic plin de interogații și planuri de a reface ceva poate fi un
drum pentru subconștientul nostru mereu în analiză.
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Rodica Gabriela CHIRA
Pe marginea unei cărți: Léonor de Récondo, Pietra viva
Léonor de Récondo, Pietra viva, Paris, Sabine Wespieser
éditeur, 2013. Mi-e tot mai clară ideea referitoare la conexiunea
dintre arte, la conexiunea profundă dintre tot ce există. Artiștii au
o sensibilitate aparte, o percepție asupra lumii și a universului pe
care reușesc s-o exprime într-o formă anume: muzică, pictură,
sculptură, cuvânt... Când se întâmplă ca ele să se îmbine,
rezultatul este, de regulă, profund și emoționant deopotrivă.
Muzicieni care scriu, de pildă. Dintre contemporani, am citit
Hélène Grimaud (pianistă) și acum Léonor de Récondo
(violonistă19). În primul caz era vorba de două scrieri
autobiografice, ambele trimițând la romanul-jurnal. Léonor de
Récondo scrie romane, acesta fiind al treilea din cele patru
publicate din 2010 încoace. Léonor de Récondo scrie romane cu
personaje „inventate” dar care sunt legate de experiențe de viață
personale; cel despre care vorbim este ale treilea din patru,
publicate începând cu anul 2010.
Nu degeaba France Info cataloghează Pietra viva drept „magic,
magnific și luminos”. Magic, magnific și luminos precum marmura
de Carrara pe care Michelangelo, căci despre el este vorba, o alege
cu atâta grijă, dacă nu cumva îl alege ea pe el sau amândouă
laolaltă.
Iată ce-i spune genialul sculptor lui Marco, venit de la Roma la
Carrara ca ucenic și ajutor: „Înainte de toate, nu am niciodată
nevoie de ajutor. Apoi nu trebuie decât să mă observi și, dacă nu
înțelegi, să nu mă întrebi. Răspunsurile sunt în tine și dacă nu le
găsești înseamnă că ele nu există. Nu putem face nimic unii pentru
alții. Nimic. Înțelegi? Prin urmare, nu cumva să speri că vei învăța
ceva de la mine. Nu fac decât să-ți tolerez prezența. E clar?” (p. 93)
Destul de tranșant, nu-i așa? Că adevărul este în noi, sunt de
acord: nu degeaba artistul este supranumit „pietra viva”. Eroul
Michelangelo va dovedi în schimb, prin el însuși, că nu e chiar
adevărat că nu avem nevoie de ajutor și nu putem face nimic
19

Violonistă barocă, ea face parte și din Ensemble Sagittarius.
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pentru alții… Ceilalți ne ajută să descoperim ceea ce există deja în
noi. În absența lor, a celorlalți adică, nu ne putem descătușa din
lanțuri pe care noi înșine ni le punem din frică, din orgoliu sau din
te miri ce stare de iritare a momentului. Când descoperim legătura
dintre ceea ce este în noi și cuvânt, culoare, piatră, natură în
general, armonia ne conduce spre țel.
Iată câteva elemente semnificative descoperite în roman.
Bagajul pentru suflet al lui Michelangelo când pornește de la
Roma spre Carrara: o cărticică cu canțone de Petrarca oferită de
Lorenzo de Medici, carnetul cu crochiuri și mica biblie moștenită
de la Andrea, călugărul al cărui trup și chip reprezintă „frumusețea
în stare pură” și a cărui viață fusese curmată de boală atât de
devreme. Îți dai seama, citind romanul, de ce Biblia este numită
Carte a Cărților, cum poate deveni a ta prin frazele pe care le
subliniezi citind-o. Ele sunt cele cu care te confunzi într-un anumit
moment al propriei existențe.
Mâna apoi. Mâna devine instrumentul cu care sculptorul
modelează lumea. Michelangelo o scoate din piatră o zi întreagă:
ziua se transform în clipă, se eternizează, ea devine una cu
obiectul pe care-l readuce la lumină și din care Chiara, soția
pietrarului Topolino, își va face altar, pe care îl va cânta, aceasta
fiind forma prin care ea intră în armonie cu lumea.
Mâna micului Michele, băiatul de șase ani rămas fără mamă,
care se strecoară în mâna lui Michelangelo; prin ea artistul o va
reînvia pe propria-i mamă, pierdută și ea în copilărie, a cărei
amintire rămăsese ani și ani închisă în cutia îngropată la rădăcina
unui copac.
Mâna artistului va scoate din lemnul de măslin o altă cutie, fără
lacăt de data aceasta, în care copilul din el va pune semne ale
prieteniei cu copilul Michele.
Mâna lui Cavallino, nebunul ce se închipuia cal, mângâind iapa
de care s-a îndrăgostit și care-l învață poezia. Câtă iubire în acest
suflet chinuit care trăiește într-o magherniță și doarme pe paie
umede: „Vezi, cu podul palmei atingi pământul [în timp ce
Michelangelo mângâia iarba umedă], dar dosul ei este în aer.
Acum că știu asta îmi privesc prietenii foarte diferit. Ieri am fost în
câmp s-o văd pe frumoasa-mi iapă albă. I-am spus că sprâncenelei biciuie norii, că în curând urechile-i vor atinge luna. Și pentru
întâia oară am văzut iubire în ochii ei. E ca și cum aș fi descoperit
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un secret, ca și cum trebuia să trec prin această încercare ca ea sămi acorde în sfârșit trandrețea. […] Cerul începe acolo unde
pământul se oprește.” (p. 52).
Pentru înțeleptul sculptor drumul de sus în jos și invers, de la
cei sus puși la cei umili înseamnă cunoaștere: Sculptorului îi place
să treacă de la Papă [Iulius al II-lea, al cărui mormânt este angajat
să-l realizeze] la acești oameni simpli. A detestat dintotdeauna
corporațiile atât de închise ale pictorilor, sculptorilor sau
arhitecților. Îi displac breslele artizanilor, i-ar plăcea să fie de toate
în același timp. Și poet. Fiindcă el vede arta ca pe un ansamblu
armonios în care proporțiile unei cupole s-ar apropia de cele ale
unui craniu sau albastrul lapis lazuli pisat s-ar uni cu versurile lui
Petrarca. (p. 34)
Poemul, care se construiește încetul cu încetul, de la un capăt
la altul al romanului-bijuterie, ale cărui strofe marchează pași în
evoluția artistului și care e reluat în întregime la sfârșit, devine
semnul încununării unei etape. Ai crede că face parte din cele
scrise de Michelangelo însuși, dar nu e așa. Îi aparține autoarei și
este legat de construcția romanului. Autoarea, ea însăși muzician
după cum am specificat la început, va fi încercat să îmbine datele
biografice – vara anului 1505 pe care Michelangelo o petrece la
Carrara (e vorba de a doua descindere a sa în acest spațiu) - cu
propria sensibilitate și percepție20. E o modalitate de a înțelege
conceptul platonician al frumuseții, concept pornind de la care
genialul florentin își va realiza creația, evident, trecându-l prin
filtrul propriei personalități și imaginații: recunoașterea unui
concept divin în frumusețea ființei iubite. „A înțelege rostul cel
mai înalt al iubirii pentru frumusețea unui chip omenesc înseamnă
a justifica pe planul ideilor. Acest fapt oferă [...] posibilitatea de a
20

Într-un interviu realizat după publicarea romanului, Léonor de Récondo
afirmă că nu a dorit să scrie o nouă biografie a lui Michelangelo – datele
despre existența longevivului artist fiind deja la îndemâna celor interesați -,
dorința ei a fost de a retrăi etapa aceasta a existenței sale prin filtrul propriei
percepții întrucât ea însăși a petrecut o perioadă mai îndelungată cu părinții
săi în Toscana, la Carrara, în ținutul toscan, tatăl său fiind el însuși sculptor, și
a fost fascinată de muntele de marmură. (https://www.youtube.com/
watch?v=u3d19YUBL_A). Perioada, viziunea, locul sunt adevărate, restul e
invenție, mărturisește autoarea într-un alt interviu. (https://www.youtube.
com/watch?v=SnRzogp7yzQ).
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trăi binele metafizic față de care binele moral rămâne treaptă
subiacentă a cunoașterii.”21 Pietra viva așadar: „In me la morte, in
te la vita mia.../ În mine moartea, viața mea în tine...”22.
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Ion BRAD
O nouă și importantă confirmare
Încercam acest sentiment, cu o bucurie reînnoită, la sfârșitul
lecturii noului volum de proză artistică a scriitorului Ion Moldovan
de la Blaj: Tănase și a’lui (Editura „Buna Vestire“, 2016)
În urmă cu doi ani în invitația mea la lectura primului volum de
acest gen, care venea după numeroase cărți ale sale (monografii,
dialoguri, mărturisiri, antologii) remarcam avantajele care le
dobândise prin scrierea acestora: „arta portretului și a dialogului”.
La care adăugăm „stilul distinct obținut prin amestecul armonios
al limbajului cărturăresc, cu inflexiuni regionale, cu graiul popular,
specific Târnavelor, ceea ce oferă lecturii vivacitate și colorit.“.
Găsesc reconfirmate aceste caracteristici și în acest
„microroman“ cum îl numește excelentul critic și istoric literar Ion
Buzași în acest Cuvânt înainte. Îl reproduc în întregime, fiindcă el
coincide întrutotul cu impresiile mele, încă de la prima lectură în
manuscris a noului volum:
„Această amplă povestire, microroman de fapt, este cea de-a
doua carte de proză a lui Ion Moldovan, urmând volumului Strada
Petru Groza nr. 3, în care una din teme era depopularea satelor
ardelene în preajma colectivizării – un exod rural forțat spre oraș,
spre aflarea unor locuri de muncă. Cronologic Tănase și a’lui
precede volumul de debut al autorului, pentru că în primele pagini
este înfățișat un sat așezat încă în rosturile lui tradiționale. În acest
sat, Ocnișoara, se desfășoară drama unui țăran, pe care-l
urmărește un destin vitreg, și în clipele de năduf sufletesc cântă o
doină de jale, blestem și autoportret: „Aaaaai, de-ar hi trăznit
Dumnezău/ muntele de la Brașău,/ talpa la leagănu' meu,/ cari mo legănat pe mine,/ om far'de noroc pe lume.“. Stihurile acestei
doine constituie prologul unei povestiri secvențiale. Tănase este
un copil orfan din Ocnișoara pe care-l urmărește ura bicisnică a
bunicului, ce-i dezmoștenise tatăl, însurat fără voia lui. E ajutat
însă de săteni, oameni cu frica lui Dumnezeu, și harnic și cinstit –
ajunge ciurdarul satului. Văzându-i vrednicia, o femeie fruntașă
din sat, nu ezită să-i dea de soție pe fata sa, Mărioara. Tot cu
ajutorul sătenilor și a Mitropoliei blăjene își întemeiază o
gospodărie și, vorba poetului, are „casa-n rând cu toți“. Trăiește
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drama pierderii primului copil și o vreme trăiește însingurat;
femeie cuminte și iubitoare, soția lui Mărioara, are răbdare,
convinsă că bărbatul ei își va reveni la rosturile sale de „stâlp al
casei“. Viața curge liniștit, departe de zvârcolirile politice și sociale
din preajma celui de Al Doilea Război Mondial, al căror ecou abia
răzbate în satul așezat ca într-o căldare între dealuri. Vine însă
războiul și Tănase cu alți tineri din satul lui pleacă pe front. Multă
vreme Mărioara și soacra lui nu știu nimic despre el. Întoarcerea
în sat, în ajunul Crăciunului pe o vreme de iarnă geroasă, cu
nămeți mari și cu urlete sinistre de lupi constituie una din cele mai
izbutite pagini ale cărții. Vede satul, cu locurile știute și
neschimbate, întocmai ca în poezia lui Blaga: „Câte-s altfel, omul,
leatul -/ Neschimbat e numai satul.“ În acest context, un topos
precum „Murătoarea“, izvorul cu apă sărată, capătă semnificația
statorniciei. Dar în sufletul său, Tănase este muncit la gândul celor
văzute în timpul războiului, amintindu-și de colectivizarea satelor
din Rusia sovietică, de bolșevismul ateu, despre care și preotul din
sat le vorbise sătenilor cu un curaj însuflețit de credința
Arhiereului din Blaj. Și gândindu-se ce vremuri o să vină, se
hotărăște să părăsească, nu fără durere în suflet, satul său si să se
stabilească la oraș. Este ultima secvență a povestirii și cuvintele lui
Tănase din final: „Acum asta-i casa noastră... Mărioară, suflă-n
lampă“ – sunt ca o cădere de cortină peste trecut și ca o sugestie
pentru un viitor încă incert.
Ca și în volumul Strada Petru Groza nr.3, Ion Moldovan este și
aici un povestitor din stirpea scriitorilor ardeleni Agârbiceanu și
Pavel Dan, la care oralitatea conferă un farmec aparte narațiunii
faptelor. Rândurile scrise propun cititorului imaginea unui
povestitor, care în graiul popular din partea locului, dar fără exces
de regionalisme, ne înfățișează destinul lui Tănase. Un grai
popular, un stil indirect liber și mai ales un dialog firesc, în care
parcă-i vezi pe cei angajați în convorbire, căci limbajul este – se
știe – unul din mijloacele frecvente de caracterizare a
personajelor, sunt trăsături stilistice ale acestei povestiri.
Cu aceste calități literare Tănase și’a lui înseamnă încă o reușită
în proza lui Ion Moldovean. (Ion Buzași)“.
Ceea ce mi-a rămas mie de făcut în paginile de față este
încercarea de-a adeveri prin câteva fragmente realismul și
acuitatea observațiilor formulate de Ion Buzași.
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Se va observa din nou pe lângă talentul de portretist și meșter
al dialogului, dar și harul de bun psiholog și cunoscător al firii și
mentalităților caracteristice țăranului român. Femei și bărbați, cu
manifestări de asprimi și sensibilități gingașe, cu calm și răbdare,
dar și cu zvâcneli și repeziciuni, cu vorbe de duh dar și cu sudălmi,
cu iertări reciproce, dar și cu încăpățânate mânii și chiar răzbunări.
Numeroasele personaje ale cărții, în afara lui Tănase și a soției
sale, sunt surprinse în povestirea aceasta, a cărei monotonie este
suspendată și spartă din când în când, într-un contrapunct stilistic
bine utilizat.
Iată un prim exemplu:
„De cum se desprimăvăra și până toamna târziu, lucra cu ziua
la groful ungur din Ciuguzel. Era harnic Dometrie, și nu se dădea
înapoi de la lucru. Ce-l punea groful să facă, aia făcea. Numai că,
parcă, de la an la an era tot mai slab și fără vlagă Dometrie.
– Ce-i cu tine, mă cochile dragă? îl întreba mamă-sa când, cam
la trei-patru săptămâni, tot pe sub ascuns, îl aștepta în hotarul
Ciuguzelului, când se întorcea de la grof, ca să-l vadă și să-și mai
stâmpere dorul.
– Ce-i cu tine? Du-te în Blaj, dragu’ mamii să te cate un doctor,
că ui, ai ajuns ca foița și, Doamne ferește!... rămân copiii ăștia pe
drumuri.
Nici să fi avut gura spurcată Sana. La nici o lună după ce i-a spus
vorbele astea feciorului ei, s-a prăpădit bietul Dometrie. S-a dus,
ca și când nici nu ar fi fost. S-a dus și le-a lăsat toate. Cu ce inimă o
fi plecat din lumea asta, el știe. Plânsu-l-o mamă-sa, jelitu-l-o, dar
înapoi nu-l mai putea aduce.
Gheorghe, taică-su, nici nu s-a apropiat de copârșeu. Stătea
într-un colț al bisericii, ca orice străin. L-au așezat în biserică pe
Dometrie până să-l deie pământului, că în amărâta aia de casă a
lor, nu era chip să-l pună.
– Vai, nu i-ar ajuta Dumnezo drăguțu’ să nu-i ajute,
bombăneau muierile cu gura ascunsă în năfrămuță, uitați tu că nici
nu mere să-l vadă macar pe ficioru-so. Nu-l iartă păgânu’ nici
măcar acum, de gândești că cine știe cu ce mare greșeală i-o
greșit...
N-a vărsat Gheorghe o lacrimă, de-a avut ce vorbi satul după
aia multă vreme. Dar plângea Sana și pentru el. Și avea și de ce să
plângă. Plângea și se cânta după fecior că-l luase Dumnezeu așa
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de devreme din lume, plângea de mila copiilor, plângea că
încăpățânatul ăla de om al ei se face de râsul lumii și că de-acum
nu se va mai putea împăca niciodată cu Dometrie, și acesta era
mare păcat dinaintea lui Dumnezeu.
Plângea amărâta de Sana, dar numai cu plânsul rămânea.
Ficiorul mort în copârșeu, iar bărbatul, stană de piatră lângă un
prapure, în colțul bisericii.
Nici de popa n-a ascultat Gheorghe, când ăla, om cuminte, la
iertăciuni, i-a făcut semn cu mâna să se apropie. Nici gând. Stătea
ca prostu’, înțepenit parcă lângă prapurele pe care erau pictați
Domnu’ Isus, Maica Preacurată și Sfântul Iosif.
– Doamne, Doamne, ce câne de om, se minunau femeile,
dându-și coate și ducându-și mâna plină cu busuioc la gură, nu ca
să simtă mirosul puternic, ci mai mult ca să nu le vadă popa că
vorbesc în timpul slujbei. Că doar nu de-aia au venit la biserică.“.
Despre firea și mentalitățile acestea, uneori contradictorii, cum
am spus, ne poate vorbi și episodul în care, prin intermediul
preotului Ioan, un trimis la Mitropolitului din Blaj, aduce în dar
familiei lui Tănase, așezată într-o nouă casă, „un pat, un dulap,
câteva scaune, o masă, o sobă de tuci, două stălaje pentru vase,
un străjac plin cu paie și-o icoană cu Maica Preacurată, ținându-l
în brațe pe pruncul Isus“.
Și atunci, ca răspuns urmează această scenă pitorească:
„– Oare, părinte, îl luă Gustoaie pe preot de-o parte în timp ce
se îndrepta spre poartă, oare cuvine-se să-i trimetem și noi ceva
Metropolitului, din ce avem și noi, că ui, Măria Sa cum o fost de
darnic cu copiii ăștia ai mei.
– Io gândesc, nană Nică dragă, că n-ar fi cu supărare pentru
Înaltpreasfințitul...
N-a mai așteptat Gustoaie ca părintele loan să-și termine vorba
că a și strigat:
– Mărioară, hai iute cu mine! Părinte, fă bine și stăi numa’ o
minută.
Și cât ai bate din palme, până și-a luat popa rămas bun de la
sătenii care se adunaseră să dea o mână de ajutor, Gustoaie și
Mărioara s-au și întors cu două coșuri pline. Dintr-unul, scoteau
capul două găini pestrițe cu creastă mare și roșie și o rață moțată.
În celălalt cos, Gustoaie a pus ce i-a venit mai iute la mână, din ce
avea și ea: o damigenuță cu rachiu, o oală de pământ cu lictar, o
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traistă cu făină de mămăligă, niște ouă, toate acoperite cu o
merindare albă ca laptele.
– Fă bine baciule dragă, îi spuse Gustoaie lui Simu, vizitiul,
întinzându-i cele două coșuri, și dă astea Înaltpreasfințâtului și
spune-i că-s de la noi. Bine? Și mai spune-i că i le-am dat cu tot
dragu’ și că-i mulțămim tare frumos. Și ui, continuă Gustoaia în
timp ce de sub șurța creață scotea o sticlă astupată cu un cocean
de cucuruz, ui, glăjuța asta cu jinars îi pentru dumneata, că te-ai
ostenit. Să fii sănătos baciule dragă... Oare cum ai zâs că te
cheamă?
– Simu mă cheamă, nană. Simu.
– Așa dragă... No, să fii sănătos baciu’ și mare mulțămită.“
Ar mai fi și alte asemenea scene, dar nu vreau să mai lungesc
acest text de întâmpinare a noului volum primit de la Blaj. Un Blaj
evocat magistral și prin atmosfera din vara lui 1940, când am ajuns
și eu la liceu.
I-aș recomanda, în final, colegului și prietenului Ion Moldovan,
să pregătească noua ediție a cărții în care să aprofundeze unele
episoade, care ar oferi mai mare consistență personajului
principal.
Acestea ar putea fi scenele cu prizonieratul din URSS, unde mii
de români și deportați basarabeni au fost puși la cele mai grele
cazne și suferințe, unele aducătoare de moarte. La fel,
comportarea lui Tănase cu oportuniștii, abuzivi din perioada
nenorocită a cotelor, a colectivizării forțate, care a contribuit la
destrămarea satelor mai mici, ca Ocnișoara și la exodul unor
familii de țărani spre orașe.
De asemenea, l-aș ruga să mai renunțe la unele calchieri
naturaliste ale pronunției locale, acceptabile pentru noi ardelenii,
dar mai puțin accesibile sau chiar riscante pentru cititorii de
dincoace de Carpați.
Cu felicitări, cu încredere, aștept de la talentul matur al lui Ion
Moldovan noi cărți de beletristică.
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Sonia ELVIREANU
Un roman politic de anticipație: Michel Houellebecq,
Soumission, Paris, Flammarion, 2015
Poet, eseist, romancier francez contemporan, recompensat în
2010 cu premiul Goncourt pentru romanul La carte et le territoire
(Harta și teritoriul), Michel Houellebecq publică, la început de
ianuarie 2015, Soumission (Supunere), la editura Flammarion.
Apariția romanului, cu succes imediat în vânzări, e comentat în
toată presa franceză.
Cartea lui Michel Houellebecq are toate ingredientele
postmodernismului: livresc, intertextualitate, amestec de stiluri,
ironie și autoironie. Intertextualitatea literară, politică, religioasă,
economică, amalgamează elemente din aceste domenii,
reactualizând dezbateri politice, teorii economice, diferențe
religioase, pe fondul unei realități socio-politice tensionate în
Europa.
Roman politic de anticipație, cu impact asupra publicului
francez, șochează printr-un scenariu bulversant despre viitorul
apropiat al societății franceze, profilat pe realitatea cotidiană:
conflicte interetnice, generate de fenomenul imigrației, de
reanimarea mișcărilor de extremă dreaptă și de radicalizare a
islamului în lumea occidentală. Autorul evocă în ficțiune alegeri
prezidențiale, care răstoarnă sistemul politic francez și schimbă
radical imaginea republicii, condusă într-un viitor apropiat de un
președinte musulman.
Narațiunea homodiegetică, cu un personaj-narator în prim
plan, structurată în 5 părți, subdivizate în capitole, nenumerotate,
fără titlu, propune lectorului incursiuni sumare în istoria literaturii
franceze și în politica actuală, integrând în roman personaje
politice reale: François Hollande, Manuel Valls, Marine Le Pen,
François Bayrou, Jean-François Copé.
Trama romanului se organizează în jurul carierei universitare a
personajului–narator, François, specialist în opera lui Huysmans,
cu o teză de doctorat căreia i-a consacrat șapte ani de studiu.
Statutul său îl predispune la comentarii și reflecții despre mediul
academic în care profesează, despre literatură, politică. Pe fondul
experienței personale, devoalează aspecte negative din
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universitate: ocuparea funcțiilor, relații între profesori-studenți,
afilieri politice secrete la mișcarea identitară (curent politic
european de la finele secolului XX, de apărare a europenilor
indigeni), la salafism (mișcare de radicalizare a islamului în secolul
XX, ce refuză democrația și laicitatea).
Autorul reactualizează secvențe de istorie literară, face
incursiuni în biografia și opera lui Huysmans, asociind existența sa
insipidă ca profesor universitar la Sorbona cu platitudinea vieții de
funcționar ministerial a lui Huysmans, reliefează similarități între
destinele lor, încheiate cu o convertire religioasă: Huysmans la
catolicism, personajul-narator la islam. Viețile lor se îngemănează,
uneori până la identificare, personajul principal este alternativ
Huysmans ori naratorul, care radiografiază ironic două medii,
universitar și politic. Primul prin François, profesor universitar, al
doilea pe cale mediatică (discursuri, actualități, dezbateri,
sondaje) și prin discuții particulare (Tanneur, reprezentant al
serviciilor secrete interne).
Interesul major al romanului îl reprezintă incursiunile în istoria
literaturii franceze, iar actualitatea politică devine fondul pe care
se construiește un scenariu politic surprinzător, cu impact asupra
existenței personajului-narator. Romanul alternează narațiunea
propriu-zisă, ce nu are nimic spectaculos, cu jurnalismul politic
provocator. Michel Houellebecq denunță jocurile de putere în
înfruntările politice dintre partidele politice de dreapta și de
stânga în campaniile electorale, alianțele și compromisurile
pentru guvernare, răsturnările neașteptate de situație. Își
imaginează alegeri prezidențiale în 2017, în care câștigă
Mohammed Ben Abbes, inteligent și carismatic, liderul partidului
Fraternitatea musulmană, susținut în turul doi de partidele
tradiționale coalizate cu partidul musulman împotriva Frontul
național majoritar.
Consecințele alegerilor sunt radicale: învățământul
subvenționat de stat este islamizat, decretat obligatoriu până la
12 ani, iar cel secundar și universitar devine privat, fiind finanțat
de petro-monarhiile din Golf. Profesorii sunt obligați să se
convertească la islam ori să-și găsească posturi la universitățile
particulare. Se legalizează poligamia, iar femeile își pierd
drepturile constituționale: libertatea, egalitatea între sexe,
dreptul de a lucra și vota, de a studia ce doresc, de a se îmbrăca
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cum vor. Li se impune o ținută comună, care să le mascheze
feminitatea. Societatea franceză, libertară în principii, și libertină
în moravuri, regresează brusc, constrânsă să se supună unor
tradiții străine.
Schimbarea politică afectează întreg mediul universitar,
inclusiv existența personajului-narator, ce traversează criza
îmbătrânirii și solitudinii. Profesorii sunt eliberați din funcții, se pot
reintegra doar dacă acceptă convertirea la islam. Astfel începe
declinul intelectual a lui François la 44 de ani, viața deprimantă, fără
sens existențial, experiențele erotice dubioase. Paginile de
sexualitate, nelipsite din proza lui Houellebecq, glisează spre
pornografie. Pe fondul depresiv și pe ateismul superficial al lui
François se joacă cartea decisivă de atragere și convertire la islam,
după exemplul colegilor săi, care ajung să trăiască în condiții
materiale excelente, cu două-trei soții musulmane foarte tinere și
supuse. I se oferă și lui perspectiva unui mariaj poligam, reintegrarea
în universitate cu un salariu foarte mare, o nouă viață.
Romanul poate fi considerat provocare, avertisment,
vizionarism politic ori simplă ficțiune. Indiferent din ce unghi e
privit, incită la meditație asupra unor aspecte importante ale
societății: politica, religia, educația. Confruntarea dintre Occident
și Orient se poartă în roman pe teren politic, cu implicarea religiei
în politică. Tradiția culturală și religioasă a Franței, prin extensie a
Europei, sunt puse sub semnul întrebării în ficțiunea lui
Houellebecq, avertizând asupra impactului politic asupra oricărui
tip de societate. O nouă putere se profilează la orizont, prin
ambițiile președintelui musulman de refacere a imperiului roman,
inclusiv otoman, prin acțiuni concrete: negocierile de aderare a
țărilor arabe la Uniunea Europeană. Scenariul din Franța reușește
în scurt timp și în Belgia, inima Uniunii Europene fiind islamizată.
Ne putem imagina controversa provocată în Franța în jurul
romanului lui Michel Houellebecq, considerat provocator,
antirasist, islamofob, și succesul comercial al cărții, apreciată ca
best-seller în Germania, după cum precizează “Le Figaro”, din 20
ianuarie 2015 (Pierre-Emmanuel Mesqui, Michel Houellebecq se
défend d'avoir «écrit un livre islamophobe», Michel Houellebecq
se apără de acuzația că «a scris o carte islamofobă») Scandalul a
dus la trecerea autorului sub protecția poliției după publicarea
cărții.
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Gabriela CHICIUDEAN
Retragerea spre Sine
Cu Michel Ducobu ne-am întîlnit în vara anului 2012, cînd i-a
fost lansată cartea Un belgian la capătul plajei23, un volum de
proză scurtă prin care autorul a ales să își „strige” revolta împotriva
distrugerii sistematice a naturii, dar și neputința în fața
evenimentelor politice tot mai acute și actuale ce privesc Belgia.
Poet, prozator și critic literar Michel Ducobu este profesor de
franceză pensionar, în provincia Namur, iubește literatura, natura,
dar mai ales dramaturgia, fiind animatorul Teatrului studențesc
din Gibet, unde a montat, printre altele, Lecția lui Eugen Ionescu.
Critica de specialitate a găsit în poezia lui M. Ducobu vitalitate,
speranță în transmiterea mesajului poetic, lucru ce nu se mai
verifică în cazul prozei în care nevoia de a crede în ceva mai bun
nu se mai poate sprijini pe speranță, căci încrederea a dispărut.
Refugierea în amintiri frumoase nu mai este posibilă, visarea e
întreruptă brutal de realitate, la fel cum retragerea în natura
degradată prin intervenția omului oferă doar deziluzii.
Michel Ducobu se întoarce la poezie, doar că în cel mai recent
volum al său, Siège sage/ Loc calm24, bucuria nu mai este totală,
vitalitatea este umbrită de îndoială, speranța, abia perceptibilă, nu
poate pregăti locul mai-binelui, mai degrabă găsim resemnare,
împăcarea cu sinele. În concepția lui Michel Ducobu, poezia este
o formă în care nu își poate găsi locul îngrijorarea, revolta, de
aceea eul liric se întoarce spre Sine, încercînd să se regăsească, să
își redobîndească liniștea și bucuria trăirii. Și cum drumețiile în
natură nu îi mai pot oferi destinderea necesară, nu îi mai
prilejuiesc „starea”, poetul se refugiază în propria grădină unde
locuiește în singurătate și mai ales în tăcere, tăcerea fiind un
element important, un liant al poemelor ce alcătuiesc volumul.
Grădina este amenajată simplu, cît mai aproape de natural: „Un
23

Michel Ducobu, Un belgian la capătul plajei. Traducere şi prefaţă de
Rodica Gabriela Chira, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2012, 155
24
Idem, Siège sage. Quatrains pour la méditation/ Loc calm. Catrene
pentru meditație. Ediție bilingvă franceză-română. Traducere din limba
română și cuvînt introductiv: Sonia Elvireanu. Prefață Rodica Gabriela
Chira. Fotografii Michel Ducobu, Iași, Editura Ars Longa, 2015
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lambriu din bușteni uscați pe zid/ o masă de șipci și bănci de
terasă/ plante înalte rămuroase pe podea/ cîntecul pițigoiului în
loc de gard” (p. 43).
În propria sa singurătate poetul poate reflecta la ceea ce a fost
și la ceea ce va veni, încearcă să accepte transformările din jurul
său, să le înțeleagă și să se înțeleagă. Și unde poți reflecta mai bine
decît într-un „loc calm”, cum sugerează poemul ce deschide
volumul: „Loc calm/ vertical în aer/ fîntînă rotundă/ pe val de
tăcere” (p. 25). E un tip de spațiu ce se deschide pe verticală, eul
liric evitînd astfel orizontalul, lumea din jur, lumea reală care
dezamăgește prin „boala vieții” (p. 27), prin ignoranță, dorința
trează și resentiment, neîmpliniri ce l-au determinat să se retragă
„din lume”, și totuși „în lume”.
Pe parcursul unui an, urmărind din grădina sa trecerile naturii
dinspre iarnă spre primăvară și vară, ocolind toamna – semnalată
sumar prin ploaie, resemnare, păsări migratoare și „Aroma
galbenă a gutuii” – și revenind încă o dată în primăvară, poetul
încheie un ciclu în căutarea speranței, a dragostei pentru semeni
și a bucuriei de a trăi, creînd o atmosferă în care predomină
sentimentul curgerii.
Poetul ce își caută liniștea e urmărit de gîndul „ce lunecă pe
cerul tainic/ ușor ca un prădător” (p. 29) însă nu îl alungă – „gîndul
fugar ce-ți iese în cale/ lasă-l să treacă nu-l opri...” (p. 33) –, căci
„prădătorul” îl ghidează spre locuri îndrăgite, spre lucruri
deconcertante prin simplitatea lor – frumusețea izvorului,
ramurile codrului, floarea soarelui, „umbra zăpezii pe iarbă” (p.
31) –, spre banalul de zi cu zi care „e singura oază/ ce neîncetat
calea-ți luminează” (p. 31).
Meditația poetului se îndreaptă spre cîteva elemente ce revin
cu obstinație în atmosfera creată, cum ar fi apa, sub diferitele ei
forme de manifestare, gheață, zăpadă, apă de izvor, apa de ploaie,
apă de băut, fîntînă, cascadă, rîul care curge de pe vîrful muntelui,
iazul, balta adormită, marea etc; copacii cu ramuri uscate, înflorite
sau înverzite pe care se așează păsările, bastonul ce-l poartă
pelerinul pe drumul său, scîndurile cu care îți construiești gardul,
masa și banca din grădină, buștenii ce te încălzesc iarna în sobă
sau chiar „Livadă bătrînă aruncată în foc” (p. 107) etc; plante și
flori autohtone sau exotice; sau nelipsitul călător, fie el călugăr,
misionar sau pelerin care își ține drumul mereu și mereu.
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Regizorul Michel Ducobu propune, reinterpretează simplitatea
naturi după propria-i viziune, teatralitatea amestecîndu-se firesc
în poeme.
Dacă în proză pelerinul lui Michel Ducobu a ajuns la capătul
drumului, de data aceasta el își continuă mersul, nu renunță la
căutare, în mînă cu un băț ce „din șase inele pocnește”, care
semnifică acceptarea, cu „o pălărie care să-l apere de ploaie/
sandale din pai pentru orezărie” (p. 57). Misionarul este servit
mereu cu orez, cu pîine, cu griș, dar mai ales cu apă de izvor: „un
prînz de orez, pîine și griș /.../ dă-i apă de izvor din cupa ta” (p. 43).
Și nu doar el e ospătat, poetul însuși devenind un pelerin, ci și
acela care „Contemplă-n marginea fîntînii” (p. 35), cel care caută
cunoașterea: „Ospătează-l din plin/ cu orez lapte și miere/ pe cel
ce renunță la viață/ și trăiește doar meditînd” (p. 35). Spre finalul
volumului, pelerinul primește mai mult decît puțină apă: „Dacă pe
drum un pelerin/ îți cere puțină apă/ dă-i fără să te tulburi/ marea
din mîinile tale” (p. 147).
Mereu în alternanță, decorul este schimbat de lumină și
întuneric, zi și noapte, seară și dimineață, iarnă și primăvară, viață
și moarte. Moartea e „ca o grădină fără frunze” (p. 77). Corpul se
îndreaptă spre țărînă, spre finitudine, în vreme ce gîndul se poate
desprinde și îndrepta spre alte universuri (p. 51). În marea cartea
a naturii omul apare doar pe ultima filă, este prezent doar la
ultima literă. O minunată sinteză a vieții o întîlnim în catrenul:
„Omul s-a înălțat neștiutor/ s-a plecat în fața regelui aștrilor/ a
stăpînit ca preot și prelat/ se va tîrî-ntr-o zi ca un păgîn” (p. 103).
Primăvara cînd „Totul reîncepe/ și totu-i diferit” (p. 137),
anotimp central al volumului Loc calm, chiar dacă inițial „aduce
vînt de frunză veștejită” (p. 43), oferind un motiv în plus pentru
opțiunea retragerii în sine, în final aduce speranța, la fel cum după
ce ai adunat cu grebla resturile vegetale, natura prinde brusc viață.
Primăvara e anotimpul cînd se întorc păsările acasă (p. 63), e
momentul cînd te poți întoarce în tine, e locul unde se găsește,
indiferent de stare, „o nouă zare /.../ mereu vie” (p. 65), unde se
află chiar speranța ce moare ultima.
Meditația, singurătatea cu tine însuți, cînd ora este „grea” și
„înceată” (p. 73), este o stare importantă și necesară, căci poetul
află că „Drumul spre adîncul din tine/ n-are nici formă nici capăt/
dacă pornești pe el dimineața/ ziua ta va fi veșnică”. „Cînd
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meditezi/ regăsești cealaltă/ lume din umbra/ minții tale prea
rigide” (p. 99). Reflectînd, îți dai seama că „cenușiul unei zile/ nu-i
decît amestec de alb ascuns/ în zori apropiați albaștri” (p.35). Un
alt cîștig este înțelegerea iubirii, necesitatea de a o arăta
semenilor.
Chiar dacă liniștea căutată și rîvnită nu locuiește, nu umple
deplin eul liric, căci ceva intervine în meditație și rupe mereu
echilibrul – poate gîndurile despre umanitate, poate realul care
vrînd-nevrînd își face loc prin cotloanele sufletului, sau care e deja
acolo și nu ai cum să-l dai afară – poetul devine conștient că
adevărata realizare este să înveți să locuiești cu realitatea de zi cu
zi în care trăim, ba mai mult, să înveți s-o ignori, tocmai pentru a
reuși să trăiești în lume, fără lume.
După încheierea unui ciclu, poetul, mai înțelept, a înțeles că
nu merită să suferi dacă finalitatea nu e însoțită de izbîndă, ca
aceea a pelerinului ce străbate drumul pînă la capăt, ca a
„seminței recunoscătoare” (p. 39) din care va țîșni viața, aceasta
dacă știi cum să scormonești pămîntul, cum să „intri-n adîncul
morții/ și-al veșnicei memorii” (p. 39). E de fapt o întoarcere la
simplitate, la natură, la sămînța ce încolțește mereu și mereu,
întoarcerea la „nimicul” ce „a creat totul”, tot „ce se află pe
Pămînt” (p,45). Singura suferință ce merită să o porți e cea a
seminței din care iese spicul: „N-are rost să suferi în lume/ doar
dacă suferința-i sămînță/ viguroasă în pămîntul trudit sădită/
înainte de ivirea spicului” (p. 91). Poetul se pregătește prin toate
aceste exerciții meditative, asemeni plantelor, pentru o altă viață:
„Dacă există o altă viață/ trebuie să fiu altul/ să trăiesc fără teamă/
și să nu mă pierd și mai mult” (p. 95).
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Poeme de Leo BUTNARU
La poarta cetăţii
…Când trecusem pe lângă idealul polis grecesc
la poarta lui închisă văzui un grup de inşi care lăcrimau
unii chiar plângeau în hohote.
I-am întrebat ce li s-a întâmplat
iar unul
(probabil mai marele înlăcrimaţilor)
spuse tânguios:
„Platon ne-a alungat din cetate…”
„A-a, sunteţi poeţii!”, zic eu.
„Nu, prozatorii”, preciză necăjitul.
Pe scurt
când mă întorceam de unde fusesem plecat
la respectiva poartă închisă
văd parcă acelaşi
sau parcă alt grup de înlăcrimaţi.
Intrând din nou în vorbă
aflai că de data aceasta erau filosofii…

Trunchiul din Copou
Nu există o altă variantă:
odată şi odată
se va sfârşi şi teiul lui Eminescu din Copou.
Probabil
tulpina îi va fi tăiată segmente
în ideea de a fi repartizate pe la muzeele de literatură
sau pur şi simplu de patriotism.
Atunci ar putea apărea un moment ce dă de gândit: pe
trunchiul proaspăt retezat
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să urce vrun mititel – o furnică
sau o vaca-domnului întâmplătoare
care
în câteva clipe
alergând mărunt-mărunt
să treacă peste cele cam cinci sute de inele cu
de-or trece anii….

Din metropolă
Uneori se întâmplă să mai şi ies
din metropola sufletului meu
în provinciile din jurul său – Bucureşti
Moscova
Paris
Chişinău…

Din patrimoniu
Nullus enim locus sine genio est.
Virgiliu
Zece semiluni mărunte ale
unghiilor tăiate
păstrate într-o cutiuţă de sticlă.
Aceste resturi cornoase sunt ale unui geniu local
zis chiar aşa – genius loci.
În caz contrar cum ar fi ajuns ele
avere de patrimoniu?
(Sunt probabil unghiile braţelor superioare
pentru că nu este exclus ca genius loci
să fi fost şi el copitat
ca Pan...)
Însă marea curiozitate
sau poate ciudăţenie
e alta:
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spre încheierea vizitei
ghidul vă spune: – Ceea ce vedeţi în cutiuţa de patrimoniu
nu constituie decât 0,9 grame din cele
21,5 kilograme de semiluni
pe care genius loci şi le-a colectat viaţa întreagă
după fiecare tăiere de unghii.
Impresionant, nu?

Se caută un geniu
În baza experienţei noastre istorice
deja nu încape îndoială că
dimineaţă de dimineaţă
cineva se trezeşte cu gândul
să aibă motiv să-l numească pe un concetăţean
ruşinea poporului român. Aşa
la scară mare: ruşinea poporului român.
Pentru a avea efect respectiva invectivă
bineînţeles că cel ce va fi numit ruşinea poporului român
trebuie să fie un personaj cunoscut
ba chiar foarte cunoscut –
în caz contrar ce rost
ce efect are
să-l numeşti pe un oarecare
ruşinea poporului român?
Ah, de s-ar găsi ad hoc vreun geniu
care să fie numit chiar aşa: ruşinea poporului român!
Efectul e garantat sută la sută
cel puţin
până la următorul val de democratizare.
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Libertatea interioară
Libertatea interioară… imensă…
Probabil
ea se absoarbe din exterior
unde
din păcate
pare să rămână tot mai puţină libertate…

Spre atelier
Pe lângă plopii fără soţi
pe aceeaşi ulicioară
Hyperion îşi ducea computerul la reparat.
De după gard
verişoară-sa de-a treilea Cătălina l-a întrebat:
„Ai auzit de Eminescu?”
„De cine?”
„De tat-o”.
„Nu”, a răspuns Cătălin,
continuându-şi calea atât de lungă
până la atelierul din
satul vecin.

Noua funcţie a poeziei
Din păcate
în această temă poetică
nu se poate intra fără proză despre tâmpenia că
pe internet
din cauza lipsei de timp
dar mai ales a lenei
în loc de cuvinte
oamenii folosesc abrevieri
ceea ce dăunează
făcându-i pe unii din ei
să piardă înţelesul anumitor cuvinte…
etc.
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Altfel spus
în era deformaţiunilor web
ca atât de bogată sărăcie
lumea cam prinde a uita să vorbească omeneşte…
Ah tu
poezie
logopedie!…

Până la sufletul tău
Noutate
originalitate
virginitate poetică
precum un şoc
un incident… pozitiv…
Poate că toate concomitent…
Dar
sâcâitoare ideea cuiva că
omul încearcă mereu tendinţa de a supralicita
până epuizează beneficiile
şi descoperă defectele…
Şi totuşi – noutate
originalitate
virginitate metaforică…
…şi sentimentul că până la sufletul tău
în acel loc
de pe pământ
sau din cosmos
din realitate
sau din vis-internet
nu a fost încă
nu
un alt suflet de poet…
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Poeme de Liviu Ioan STOICIU
Melancolică
Avea cu ea o valiză de carton, închisă cu două
lacăte, o căra de ici, acolo, azi
în localitatea asta, mâine în localitatea ailaltă, după
dispoziție. În valiză, ce?
În valiză erau fleacuri adunate în gând: plus porumbei
coborâți în curtea
bisericii și oameni care le dădeau lor pâine,
oficial — și sentimente
contradictorii. Altfel, în hainele lor jerpelite, oamenii
erau flămânzi, neînfățișați…
Ea, trecută, își ținea pălăria cu mâna să nu i-o ia vântul de-a
lungul liniilor ferate: stătea pe
peron, printre bălării, fantomatică, melancolică. Nu e
așa că pe calea asta demult nu
se poate merge mai departe? Demult… Calea
asta rămasă încețoșată încă de pe
vremea procesului de fixare a carbonului. Ea, care în prima
tinerețe stimulase
metabolismul formelor precelulare…

Binecuvântați
Cuibul meu de rai, spui — și-mi întinzi o fotografie
color realizată de tine „în
mijlocul naturii”, într-o poiană, pe un deal împădurit.
În fotografie e un om jupuit… Aici am
copilărit, în dreapta e satul natal al mamei. Nu auzi? În
fotografia asta e un om jupuit —
dar tu nu-l vezi: e agățat de-o creangă de un picior, cu
căpățâna în jos, acoperită de pielea
jupuită și de sânge. Închid ochii. Ce caută el aici?
Aceasta e diferența dintre noi,
amândoi binecuvântați: tu vezi iadul pe pământ acolo

Discobolul/ 2016

75

76

Poezia
unde eu văd raiul — în același loc,
zi de zi, de la trezire până
la culcare. Fiecare cu peisajul și cu epoca lui…

Îți urmezi calea
duci în spate ultimele griji adunate din senin. Bine
ar fi să fie ultimele. Că
n-ai idee ce cauți pe aici. Ba ai idee: ai venit să te
trezești la realitate. Auzi
că unul a furat caii de pe pășune și i-a vândut
la abator – ăla e om viu, știe ce
vrea. Nu ca tine, care niciodată n-ai fost în stare să-ți
demonstrezi că ești viu, nu mort... Te
plimbi prin cimitir și nu știi ce vrei să zici cu asta:
te gândești la cei de dinainte, care
erau ca tine, inactivi, sau care furau cai și acum stau
sub o cruce. În
ultima mie de ani s-au adunat atâția,
ești plin de griji. Duci în spate grijile unui cimitir
întreg? Citești pe un zid de la intrare:
sunt interzise plimbările
printre morminte, precum și aprinderea lumânărilor în
afara orelor de program: 9 – 21, pe
timpul verii și 9 – 19 pe timpul iernii… Nesmintit,
tulburat de tendințe. Îți urmezi, oricum,
calea, învăluit în fum, cu
ochii pe jumătatea luminoasă a lunii…

Jurnal — marți, 6 mai
E un flux negativ în aer, nu știe cum să spună. Își
retrage bărcile de la mal, să nu mai fie
deranjat, supărat, traversat de fiori, vrea să fie lăsat în
pace: și-a pierdut încrederea în el,
simte că a scăpat toate hățurile, nu se mai poate controla,
e în stare să facă o mare prostie, bate
în lemn, că nu vrea să dea în cap nimănui, nici să facă
vreun rău cât de mic. Se tot revarsă
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neliniștit, în fiecare zi îi
dau lacrimile, atât îi e de milă de el — numără zilele,
trebuie să-și crească vibrațiile și să se salveze?
N-ar fi mai simplu dacă ar muri?
Viitorul lui mai are un pic și se termină. Nu-i mai place
să se gândească la nimic, dar vin impulsuri
din senin. Vin și trec, îl curentează, are dureri crunte,
nu-și poate reveni și câte o săptămână,
dar când își revine are
mintea limpede — deși nu-i mai folosește la nimic. Și-a
trăit traiul, dacă ar veni o inundație, nu
s-ar opune, s-ar lăsa înecat, dus la vale și îngropat în
noroi. Ar scăpa de toate grijile, în sfârșit.
Fiindcă azi chiar nu mai știe ce vrea de la el. Salcâmul
a înflorit și anul ăsta, vecinii își
văd de treburile lor fără încetare, mașinăriile merg, în
general totul pare a fi în regulă —
el de ce s-ar opri? N-are nimeni, nimic să-i transmită?
N-a putut închide ochii, e scăldat în
sudoare, îi clănțăne dinții, aude un hohot de râs nebun și
zice că i se arată din nou din când în când
un înger și că sufletul i s-a pus pe streașina casei:
ce mai așteaptă?

Aplecată spre rău
O femeie blondă, goală, pe treptele orbitoare, de marmură,
scăpată din casă, cu un cofer de apă și
un lighean de porțelan în mâini, afară, la soare, să
se spele, tacticoasă, după
dragoste: se susține… Aude glasul
bărbatului dinlăuntru: se susține că Albert cel Mare ar fi
confecționat o mașină de vorbit —
o femeie blondă, așa, ca tine, aplecată spre rău, de care
elevul său, Toma din Aquino s-ar fi speriat
și ar fi lovit-o,
văzând în ea o operă diavolească… Nu zău! „Astfel
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având să se nască în
sufletul poporului său mâhnirea și amărăciunea până
hăt, departe, spre răsărit…”

În această fascinație
Câini vagabonzi apăruți din întuneric, în
haită, ți
se moaie picioarele de frică, bețivi sprijiniți
unul de altul, cântând, taximetriști
care joacă table pe tejgheaua florăresei la un bec, la
acumulator, în așteptare, și paznici
în fața televizoarelor deschise, în gheretă la Poliția
Capitalei, în magazinele luxoase, la
bănci, dar unde nu, își arată unul altuia cu degetul
la obraz – ei, toți, nu-ți mai spun
nimic, treci indiferentă. E ora 2 din noapte, ai
murit. Într-adevăr? Ai plecat
la drum pe nepusă masă, chemată de un duruit de tobă,
trezită din somn de trosnetul de catarge,
„așa sună corabia sufletului”?
Nici n-ai apucat să-ți iei adio de la cunoscuți, de la
locuri, „de la obiectele
îndrăgite”. Corabia ta, care s-a tot îndepărtat, în timp,
îți ascunzi vârsta,
acum revenea la țărm să te ia,
să-ți dea răsplată – după agoniseală. Vai și amar de tine,
la câte ai râvnit…
Tu, pierdută pe dinlăuntru, în această fascinație.

Jurnal — joi, 3 martie
Mă întorc din când în când la scările de lemn cu
acoperiș de la Sighișoara, din
cetate: dacă le urci, tot dealul, îți poartă noroc, dar
ai grijă — să nu cobori pe ele, vino jos
prin cimitir… Uneori întâlnesc
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oameni scăpați din evul mediu, îți dai seama
ce penibil mă simt? Am impresia
că, după cum sunt îmbrăcați, oamenii ăștia o țineau
numai într-un carnaval… Oare și pe atunci,
în martie, ziua avea 12 ore și era
cald, ca zi? Mă concentrez: sunt aceleași ziduri și
contraforturi, același Turn. Nu sunt
umbre? Generații de umbre la rând. Că trecem unii
prin alții, uneori ne încălecăm —
umbre lățite, umbre lungite. Ce rămâne din noi după ce
rupem legăturile? Amintirea
unei plimbări pe aici? Ne ține cineva socoteala?
Important e că eu mă simt bine cu
mine când îmi încarc bateriile, întors la cetate,
la Sighișoara, fără să-mi dau seama.
Poate ar trebui să te târâi
pe aleile ei, să ceri iertare, „că s-au adunat atâtea păcate
între timp”. Păcate transformate în
boli. Iar începi?
Beau împreună pe o terasă, în centrul orașului, vin roșu,
el îi privește deschizătura decolteului, ea îi
repetă că simte nevoia să se dea foc unei case vechi,
„vorbesc serios”. Bă, ești mai nebună
decât credeam. Cum? Tu nu auzi răsunetul restriștei?
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Al. CISTELECAN
I. George Bacovia – Lacustră
Simplă precizare: Exercițiile care urmează nu (prea) se
adresează celor deja inițiați în lectura și interpretarea poeziei.
Ele vor să facă un mic serviciu celor aflați abia la început, elevi
și studenți. Nu (mă) interesează erudiția critică a eventualului
cititor (al poeziei), ci posibilitatea de a-și asuma personal
poezia, deși nu sunt de partea celor care cred că exegeza
sufocă opera (din contră, cred că ea e întotdeauna un drum
spre ea). De aceea nici n-am împănat comentariul cu trimiteri
și note, deși cei pricepuți vor putea constata imediat că multe
observații au fost deja făcute – sau chiar au devenit locuri
comune.
Lacustră (titlul)
De regulă Bacovia folosește titluri conceptuale,
rezumative, care funcționează – cel puțin aparent - ca indicații
de interpretare, ca sugestii de sintetizare simbolică. Uneori
aceste sugestii sunt mai clar conturate, deși rămîn într-o
destul de imprecisă generalitate. Dar poemele nu dezmint
calificarea din titlu, căci principiul obișnuit e cel al coerenței
dintre titlu și poem, ba chiar cel al coeziunii dintre ele, dusă
uneori pînă la redundanță. Nu, însă, totdeauna. Sunt și cazuri
(deși nu multe) în care titlul e o capcană și sugestia propusă
de el e înșelătoare, dacă nu chiar mai grav – derutantă. Ori
chiar premeditat contrastivă cu sensul în care merge poezia.
”Lacustră” e un titlu descriptiv și rezumativ care califică specia
lirică de care ar aparține poezia ca atare. El promite un peisaj
lacustru, o ilustrată cu un lac, în care, firește, descripția ar
urma să aibă funcția decisivă. Ar fi vorba, așadar, de o
acuarelă, de un pastel promițător de reverie. Asta pentru că
lacul e, de regulă, un topos consacrat reveriei - aparte cazurile
lacurilor demonice, blestemate, cu ape negre, infernale; dar
acestea sînt lacuri excepționale, lacuri convertite și
stigmatizate; lacuri căzute, satanizate; în mod normal, lacul e
o ofertă de idilă și reverie (pentru cititorul român contează
mult ipostaza de loc al reveriei în care l-a plasat Eminescu;
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prestigiul lacului eminescian e prezent în toate lacurile din
poezia românească, întrucît Eminescu a realizat lacul
”canonic”, lacul nu doar exemplar, ci chiar definitiv). Acuarela
promisă de titlul bacovian pregătește, așadar, terenul unei
melancolii, al unei eventuale nostalgii proiectată pe un fond
afectiv, fie el și anamnetic. Lacurile sunt locuri de visare și de
tandrețe; nu există lac fără o barcă și nici barcă fără o iubită –
ori măcar fără amintirea ei. Într-un astfel de loc ne promite
titlul să ne ducă: o apă domestică, împrejmuită de o cărare de
tandrețe, cu maluri de odihnă și visare și cu o barcă de legănat
iubite. În realitate nu va fi vorba (chiar deloc) de nici un lac;
sunt puține semne (”locuințe lacustre”, ”podul de la mal”)
care ar putea admite că peisajul e unul lacustru; și chiar și
acestea sugerează mai degrabă un lac ”oceanic”, decît unul
controlabil, așezat într-o poiană; poezia construiește, de fapt,
o apocalipsă acvatică. Titlul devine, deci, în final, o indicațiecapcană, el sugerînd ceva ce se află la antipodul absolut al
diluviului final organizat, ca agonie infinită, de poezie.
De-atîtea nopți aud plouînd,
E un vers atît de simplu, de banal chiar, încît l-ar fi putut
scrie oricine. Un vers excesiv de transparent, care pare a se
consuma în chiar propria sa transparență. N-are ce ascunde, e
o notație ”meteorologică” imediată, brută aproape. Desigur,
în ea e prezentă o stare de exasperare, de iritare în fața
acestui fenomen interminabil și angoasant prin
interminabilitatea lui. Dar nu e o stare foarte accentuată, ci
mai degrabă una abia potențială. Versurile transparente,
”simple”, care par a spune tot ce pot în chiar simplitatea lor,
sunt cele mai greu de comentat; transparența lor face inutilă –
de nu chiar ridicolă – orice tentativă de interpretare. Și chiar
așa ar sta lucrurile dacă asemenea versuri n-ar lucra cu două
limbaje: cu unul enunțat, care umple versul, și cu unul absent
(care umple sensul), dar imperativ solicitat de cel prezent, și
care, de fapt, realizează adevăratul scenariu de semnificații.
Acest limbaj nescris – dar invocat imperios de cel deja scris –
face substanța versului și mută descripția/notația simplă în
viziune. Cu limbajul scris, Bacovia ne spune că nu poate dormi
din pricina acestei ploi interminabile și sîcîitoare. Și ne
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sugerează că e pe cale, din cauza insomniilor, să dea în
astenie. Funcțiile stilistice ale indeterminărilor folosite de
Bacovia pentru a sugera trecerea ploii în anxietate au fost
evidențiate de la bun început. Indeterminarea din ”de-atîtea”
sugerează deja pragul de iritare în fața acestei repetitivități și
prelucrează fenomenul meteorologic în sensul unui fenomen
psihic/psihotic, anunțînd deja permutarea lăuntrică a tot ceea
ce e exterior – și administrat prin descripție. Gerunziul din
final accentuează, pe de o parte, ”interminabilitatea” presiunii
psihotice, întrucît, în indeterminarea lui, gerunziul strînge
toate timpurile – arvunind, așadar, și viitorul; pe de altă parte,
sunetele înfundate ale gerunziului anunță deja o eufonie
apocaliptică, o reverberație funebră (Bacovia e mereu atent la
stratul eufonic, măcar pentru că se declară adept al ”audiției
colorate” și pentru că-și muzicalizează angoasele). Există,
firește – și trebuie să existe -, o motivație ”realistă” pentru
care Bacovia e iritat de incontinența acestei ploi tocmai în
timpul nopții; ziua mai treacă-meargă, se ia și el, ca și noi, cu
una-alta, și nu mai bagă în seamă clipă de clipă sîcîiala ploii;
noaptea e liniște și țîrîitul ploii se evidențiază ca zgomot
isterizant, provocator de insomnii. Dar nimeni nu crede,
firește, că ploaia se oprește dimineața la șapte și reîncepe
seara la șapte. E o ploaie continuă, fără pauză, fără
întrerupere. Noaptea e mai enervantă, dar nici ziua nu se
oprește, chiar dacă randamentul ei psihotic e mai scăzut. Cum
poezia are cel mai precis limbaj dintre toate artele și
ocupațiile, ar trebui să fim mai atenți la funcția acestor
”nopți”. În conceptul de noapte nu intră decît partea de
întuneric a zilei; în conceptul de zi însă, se cuprinde și partea
de lumină și partea de întuneric. Cum ploaia e neîntreruptă,
dincolo de sprijinul ”realist” al notației, devine că aici noaptea
(întunericul) a luat și partea zilei (luminii), că nu avem de-a
face decît cu o noapte care se repetă agonic, întocmai unei
plăci temporale sau cosmice stricată și blocată. Ce ne spune,
de fapt, acest vers inocent, aproape naiv, e că timpul lumii s-a
contras într-o noapte repetitivă, definitivă; cu atît mai
agonizantă cu cît se reia întocmai și se repetă la infinit.
Practic, poezia e, toată, în această candidă notație; avem deja
”golul istoric” prefigurat, de vreme ce timpul a devenit o
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noapte în reluare infinită. Acesta e limbajul absent care
transformă notația în viziune. Nu doar că plouă enervant și de
prea multă vreme pentru ca nervii umani să mai reziste, dar
am ajuns într-o noapte de diluviu din care nu mai putem ieși;
suntem blocați într-o noapte care se repetă la infinit. Timpul
lumii e această noapte tautologică. Noaptea finală, desigur,
dar o noapte care nu se isprăvește niciodată. O noapte făcută
din nopți înnodate.
Aud materia plîngînd…
Sensul imediat, ”realist”, procesează ploaia (din fenomen
psihotic, așa cum o făcea primul vers) într-un fenomen cosmic
de macerare și igrasiere. Ploaia e deja atît de multă și de
incontinentă încît nu doar că a îmbibat tot ce există, dar deja
ea a saturat lumea și pare a nu mai veni din afară, ci
dinlăuntrul lumii. Lumea a devenit un burete supra-îmbibat. În
mod normal, acest proces ar fi trebuit răsfrînt printr-un
”plîns” al obiectelor, al formelor; ar fi trebuit să vedem
zidurile, copacii etc. cum zemuiesc de atîta apă care i-a
pătruns pînă-n structura lor cea mai intimă. Am zis ”să
vedem”, dar la Bacovia fenomenul e atît de intens încît nu mai
e nevoie să-l semnaleze prin intermediul unei percepții vizuale
(ca la orice om obișnuit), ci-l relatează prin intermediul unei
senzații auditive: el aude cum curge apa din obiecte, cum
alunecă picăturile care au înecat inima tuturor formelor.
Faptul că două versuri la rînd ”aude” ne sugerează că
deocamdată poetul e la fereală, la adăpost, în ”locuința” lui;
nu-l plouă, țîrîiala nu-i îmbibă hainele, ci doar nervii; e o
locuință precară, firește, care-i pe cale de a se dizolva, de a se
destrăma sub presiunea apei din pereți, nu a celei ce bate în
pereți. Rămîne însă fapt că poetul nu vede/aude obiectele,
formele lumii suferind, ci direct materia din care acestea sunt
făcute. Iar sugestia cu bătaie vizionară e că acestea nu mai
există, că toată flora exultantă a formelor a dispărut, toată
prodigiozitatea formală a lumii a ajuns deja la stadiul de
materie informă. Nu mai sunt obiecte, forme suferitoare,
întrucît toate s-au descompus sub presiunea apei interioare.
Lumea a redevenit mormanul de materie informă care era
înainte de gestul creației. Numai că atunci materia exulta,
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trăia euforia trecerii de la inform la forme, trăia din bucuria
genezei și metamorfozei. Acum ea trăiește procesul final de
dezintegrare, de întoarcere la inform. Plînsul materiei nu e
doar o metaforă a diluviului, ci e și doliul materiei după
formele în care exulta pînă acum. Lumea își plînge moartea,
materia își jelește istoria ”formală”. În numai două versuri –
din care unul de o simplitate sfidătoare prin banalitate –
Bacovia preface timpul într-o noapte interminabilă și
repetitivă și readuce lumea la haos – dar la haosul final, nu la
cel inițial, în care energiile formalizante vibrau și jubilau.
Suntem chiar în noaptea apocalipsei acvatice. Și norocul
nostru că avem un martor, un reporter (poeții se exceptează
chiar și de la apocalipsă; ca martori, ei trebuie să fie prezenți
oriunde).
Sunt singur, și mă duce-un gînd
Spre locuințele lacustre.
Firește că-i singur de vreme ce lumea a fost dizolvată și s-a
întors la inform. Singur în noaptea ultimă și interminabilă a
lumii, singur în noaptea dizolvantă. Nu e vorba de o
singurătate sentimentală, nici de una filosofică; nu-i singur
pentru că l-a părăsit iubita și nu-i singur pentru că asta e
condiția umană/poetică: solitudinea. E singur pentru că-i
ultimul care mai trăiește; e singurătatea metafizică a
martorului. Spre deosebire de Ioan din Patmos, care narează
filmul unei viitoare apocalipse, Bacovia transmite în direct, de
la fața locului și-n timp real. Reportajul lui e simultan
evenimentului. Sfîntul Ioan Teologul a trebuit să prezentifice
viitorul, să se acrediteze ca văzător al viitoarei apocalipse;
Bacovia nu e un clarvăzător, ci un reporter; n-are nevoie de
stilistica proiecției și a convertirii viitorului în prezent. El e
acolo, e hic et nunc. Și transcrie ce vede/aude, fără nici o
tresăsire de compasiune de sine sau de lume. Are un condei
absolut insensibil; nu nemilos, ci indiferent la orice; singura lui
calitate e să consemneze întocmai. De aceea notațiile lui
Bacovia au o credibilitate atroce; și de aceea Bacovia poate
transcrie orice, fie oroare, fie atrocitate. Insensibilitatea
reporterului e de-a dreptul o vocație transcendentă. Iar
credibilitatea notațiilor totală. Bacovia nu ridică ipoteze, el
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consemnează fapte. Și consemnează în direct. E singur, deci, și
în primejdie. Nu-i de mirare că, oricît de insensibil chiar și față
de sine, se gîndește la o soluție de salvare. Ar putea fugi de
această inundație, s-ar putea refugia într-o peșteră din munți,
la cît mai mare înălțime. O asemenea șansă nici nu e luată în
discuție; iar faptul că nu e luată arată că ea n-ar fi o soluție, că
înălțimea nu e salvatoare, căci și munții vor fi acoperiți de ape.
Rămîne doar șansa unei locuințe plutitoare, a unei locuințebărci. A unei locuințe care să plutească pe un ocean infinit. La
așa ceva visează și poetul; dar la Bacovia visarea, dusul
gîndului, nu sunt operații de imaginație/nostalgie. La el fiecare
gest, fie că e corporal, fie că e spiritual, e concret, e gest fizic.
Noi am sta în casă și ne-am gîndi că ne-ar prinde bine să avem
o locuință plutitoare. Pe Bacovia gîndul îl teleportează imediat
acolo unde e obiectul gîndului. La Bacovia gîndul e o macara
care-l și plasează în locuința lacustră, de îndată ce aceasta s-a
ivit ca posibilitate. Expresionismul bacovian – de care s-a
vorbit în exegeză ca funcție de transgresie a simbolismului –
într-asta constă îndeosebi: în capacitatea de a da consistență
fizică abruptă oricărei adieri psihice sau spirituale. Bacovia
gîndește/visează în termeni strict fizici. Orice sentiment (deși
sentimente sînt puține la el), nu doar orice senzație, are o
materialitate imediată. Și gîndul de aici: nu numai că-l
teleportează (e un fel de recuperare ilicită a puterii logos-ului,
a gîndului/cuvîntului care creează realitatea pe care o
definește în vreme ce e desfășurat/pronunțat), dar îl așează
direct în pat (evident, fiind noapte; detaliile acestea cu
motivație ”realistă” nu sunt niciodată ignorate).
Și parcă dorm pe scînduri ude,
Suntem deja în locuința salvatoare, în ”locuința lacustră”,
un fel de barcă bine ancorată și legată de mal printr-o punte.
O casă care e, virtual, o barcă, o corăbioară. Ploaia a îmbibat
nu doar casa de piatră, de unde poetul a scăpat, ci și pe
aceasta, plutitoare, de lemn. E un prim semn că nu va fi
scăpare nici aici. Și avem deja o sugestie a ceea ce înseamnă
acest ultim refugiu. Martorul nu doarme în pat (de presupus,
oricît de improvizată ar fi locuința), ci direct ”pe scînduri”
(desigur, ”ude”, umezeala e imperativă și fatală); patul de
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scînduri poate fi și altceva (o bancă, o podea etc.), dar ceea ce
acesta e cu siguranță - e sicriul. Într-un sicriu îmbibat de apă
doarme poetul; și e prima dată că vine în contact direct cu
ploaia și cu efectele ei, e primul moment în care începe și el să
fie ”îmbibat” de această ploaie letală. ”Parcă” e o precauție
slabă, un adverb decorativ, ineficient, căci la Bacovia nu există
soluție de continuitate între aparent și efectiv, între imaginar
și real. Pavăza pusă de acest adverb se spulberă pe loc în
versul următor. Refugiul acesta e doar un ritual funerar (care
se va desfășura în versurile următoare).
În spate mă izbește-un val –
Iată că nu i se mai pare, e chiar acolo, pe scîndurile funebre
și îmbibate ale locuinței lacustre. Trecerile acestea
instantanee de la posibil/imaginar/aparent la efectiv/real
creează un efect de densitate anxioasă care aproape că atinge
materialitatea proceselor. Nu e un refugiu salvator, ci unul
aflat în primejdie, în mijlocul unei agresivități apocaliptice.
Primejdiile vin de peste tot, dar mai ales dinspre mal, dinspre
uscat – de aceea și doarme cu spatele spre apă și cu fața spre
mal (nu întorci spatele primejdiei). Dar nici apele nu sunt
prietenoase, ci dimpotrivă. Și ele sunt ațîțate de o demonie
apocaliptică, de o furie destructurantă (la urma urmei, ele
sunt agentul exterminator, ele sunt protagonistele
apocaliptice). Iar izbitul în spate, care vine totdeauna pe
neprevăzute, e cel mai nemilos.
Tresar prin somn, și mi se pare
Că n-am tras podul de la mal.
După atîtea insomnii, nu poate urma decît un somn
chinuit, un somn agonic, dar din care nu-l mai poate trezi nici
izbitura valului. E un somn ca simplă partitură de coșmare și
angoase, dintre care mai activă e spaima că n-a rupt legăturile
- ultime, fragile - cu lumea în descompunere, cu moartea care
vine din locul lumii. Sînt versuri - de felul acesta Bacovia are
multe - care arată cît de atroce, de paroxistic scrupuloasă e
consemnarea reportericească: reporterul e la datoria lui
inclementă chiar și cînd poetul doarme (dacă n-ar fi devenit
ceva complet ridicol, aici ar fi un moment bun pentru a face
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operativă distincția dintre ”eul liric” și poetul ca atare sau
poetul ca actor al confesiunii; dar nu vreau să ajung să spun și
eu caraghioslîcuri de genul ”eul liric coboară scările”; și nici pe
profesori nu i-aș îndemna; ”eul liric are coșmaruri” e un fel dea face poezia caraghioasă). Scriitura e o funcție cu adevărat
transcendentă la Bacovia; ea poate consemna și moartea
poetului și moartea lumii. Paradoxul fundamental al poeziei
bacoviene e că ea ar putea continua și după moartea poetului.
Ea e, de fapt, singura supraviețuitoare a apocalipsei, după ce a
transformat totul în victima ei. Ea e, la Bacovia, o instituție cu
adevărat metafizică. Și poetul și lumea sunt doar subiectele ei
consemnative, victimele unui mecanism de neoprit. Scriitura
își alienează autorul, nu doar și-l apropriază. Nu Bacovia scrie
despre Bacovia; Bacovia e scris de ceva de peste el. (Adaptăm
aici o observație făcută de Ion Pop cînd a studiat ”jocul” în
poezia bacoviană și concluzia era că Bacovia ”e jucat”, nu
jucător). Această modalitate de a impune poezia ca mecanism
vizionar care-l strivește ori îl trage după sine și pe poet e
proprie doar marilor poeți. Marilor cu adevărat.
Un gol istoric se întinde,
Avem ”golul istoric” deja pre-figurat în primele două
versuri; aici el e doar configurat definitiv și consemnat. De
vreme ce ne aflăm în ultima noapte a lumii, într-o noapte în
perpetuă reluare, și într-un moment în care lumea a redevenit
un morman de materie informă, istoria s-a șters, s-a anulat,
iar locul ei e un gol. Peripeția umană s-a încheiat și-n locul ei
”se întinde” neantul. Timpul blocat într-o noapte repetitivă,
formele și identitățile dizolvate în inform au constituit deja
acest gol în expansiune. Acest vers – și următorul – sunt,
practic, versuri de traducere și sintetizare a ceea ce s-a
petrecut deja. Într-un fel, ele sunt stricte redundanțe în raport
cu procesualitatea anterioară. Dar tocmai ele sunt cele mai
”puternice” ca informație – și imaginativă și problematică/
vizionară. Sunt nucleul acestei viziuni a finalului, a acestei
topiri/ descompuneri a lumii în neant. Că ele repetă, în
sinteză, fenomenul dizolvării cosmice și umane nu face decît
să releve mecanismul apocaliptic instalat în poem de la bun
început (și dus la apogeu în strofa de încheiere), un mecanism
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repetitiv (dar în interiorul căruia evoluează distrucția lumii).
Între materia genezică, cea frămîntată de creator, și materia
agonică din mărturia bacoviană s-a desfășurat istoria umană,
neantizată acum.
Pe-aceleași vremuri mă găsesc…
Aceleași din primul vers, de unde timpul a fost deja blocat.
Poetul/martorul nu mai poate ieși din această carceră
temporală, din capcana în care fost prins. De altminteri, la
Bacovia așa e tot prezentul, e un timp carceral prin excelență;
ieșirile din el sunt doar spre moarte. Ca să fie și mai evidentă
această condiție carcerală a timpului, poemele sunt - în bună
parte – și mai ales în primele volume -, construite în cerc,
finalul e doar începutul reluării unui aceluiași proces. Pare un
procedeu (este, de fapt) tipic simbolist (și de acolo l-a și luat),
încadrat în sistemul repetițiilor; dar la Bacovia el nu
funcționează ca operator eufonic, de muzicalizare ori de
ritmare a poemului, ci ca mecanism vizionar: procesul
instaurat în poem e un proces construit ca un perpetuum
mobile alienat, care repetă aceeași mișcare. Finalurile coincid
cu începuturile, sunt începuturi; de fapt, de fiecare dată ar
trebui să reluăm poezia de la capăt, astfel încît și lectura să
devină un astfel de perpetuum. (Dacă poetul vorbește aici de
”vremuri”, nu de ”vreme”, e limpede că nu de un fenomen
meteorologic vorbește; ci de condiția umană, de condiția lumii
chiar).
Și simt cum de atîta ploaie
Piloții grei se prăbușesc.
În sfîrșit, efectele acestui proces de neantificare acvatică îl
ating acum direct pe poet. De unde doar ”auzea”, de unde
doar i se părea, acum ”simte” cu toată ființa cum se
prăbușește ultima ancoră vitală, stîlpii casei. N-ar trebui ”să
simtă”, ci mai degrabă să audă, să vadă. Dar dacă ”simte”
înseamnă că această prăbușire a piloților e deja propria
prăbușire. Locuința lacustră, fără ”piloții” de sprijin, a devenit
o barcă în voia unui ocean universal. Nu mai e loc de acostare,
nu va mai fi loc de acostare. Ceea ce înseamnă că această
barcă e sicriul cu care poetul pleacă în ultima călătorie (poate
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fi și o aluzie la unele ritualuri funebre). Ca și alte locuințe
bacoviene, și aceasta a devenit mormîntul său. Locuința
aceasta lacustră e un mormînt plutitor.
De-atîtea nopți aud plouînd,
Tot tresărind, tot așteptînd…
Sunt singur, și mă duce-un gînd
Spre locuințele lacustre…
E un singur invariant în această strofă care o reia pe prima.
Nu mai era nevoie de ”plînsul” materiei, care între timp a
devenit unul oceanic; era nevoie, însă, de o consemnare a
propriei stări, de o implicare în apocalipsă a referentului, a
reporterului. Nu putea rămîne chiar martor neafectat.
Tresăririle s-au înmulțit, spaimele s-au apropiat, inevitabilul e
aici. Doar așteptarea lui mai poate avea relevanță (căci loc
pentru vreo speranță Bacovia n-a lăsat); așteptarea ca
angoasă și coșmar. Și ceea ce e terific – definind terifianța
bacoviană – e că această agonie nu se termină în finalul
poeziei, ci reîncepe. Apocalipsa înfăptuită ar fi o soluție, ar fi o
izbăvire; măcar pentru că ar îngheia agonia. Dar apocalipsa lui
Bacovia constă în retrăirea infinită a apocalipsei.
Cam acesta e, așadar, peisajul de reverie promis de titlu;
reveria lui Bacovia e o agonie infinită. (Se poate vedea și din
felul în care am descompus poezia că aceasta are o
construcție foarte simetrizată; în fiecare strofă, primele două
versuri pot face, fiecare în parte, o unitate semnificativă, iar
ultimele două sunt legate inextricabil. E un ritm constructiv
păstrat pînă în final, chiar dacă l-am ignorat în cazul ultimei
strofe).
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Poeme de Rodica BRAGA
***
privighetoarea a uitat
să mai cânte,
își umple golul
ciugulind arar
clipa timpului
de apoi.
soarele s-a oprit
să apună,
stă atârnat ca o prună
răscoaptă
la marginea orizontului,
așteaptă să vină
sfârșitul lumii,
să-l mai lumineze
cu lumina lui vineție.
apele au încetat
să curgă spre mare,
stagnează placide
în albii răscolite
de un plictis letal
și lasă mările să moară
într-un icnet
de neputință.
munții și-au tocit
măreția și se târăsc
ca niște șopârle
anemiate,
câmpiile și-au istovit
rodnicia, s-au retras
demult în vacuumul
decolorat
al pământului.

Poezia
totul e tern,
iar animalele, lipsite
de vlagă,
își pasc propriul urât.
doar omul... omul...
își urlă în zadar
nimicnicia
și așteaptă o mântuire
nemeritată
de la un Dumnezeu
nenăscut.
***
mă las în apa moale
a începutului
după-amiezii.
închid ochii peste
liniștea din adânc
și ochii se fac lespede
de sub care se ițesc
oasele gândurilor
răzlețite.
foșgăie și se agită
ca un mușuroi
de furnici.
treptat, liniștea
se face albă ca o
blană de pisică,
o văd cum pășește,
prețios și nesigur,
peste întinderile
gloduroase ale minții,
sărind agil
peste câte un ochi
de apă sticlind a
nămol.
o chem să vină
la mine,
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o momesc
cu firimituri
de joacă, aruncate
în gol,
dar ochii ei de pisică,
îngustați,
laminând lumina,
mă înțeapă neîncrezători
și-mi aruncă
săgeți fosforescente
de indiferență,
în vreme ce se prelinge
grațios într-un gând
neliniștitor.
***
cuvinte hăcuite în bătălii
pierdute
își ling rănile
și mă privesc cu reproș.
măduvile lor albastre
se înnoadă și deznoadă
într-un dans dezlănțuit.
aud frângerea oaselor,
durerea lor mută
mi se așează-n auz
ca un foc mocnit.
sunt pe aproape de
moartea cuvintelor?
urmează un ev
plin de tăcere?
înecată în sânge secătuit,
inima-mi clipocește
febril
în zeci de extrasistole
furibunde.
pământul își stoarce
ultima lacrimă
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în marea moartă
a sufletului
plină de crabi fosilizați.
Dumnezeu, într-o dispoziție
bună, pescuiește
peștișorul de aur
și mi-l dăruiește
fără nici un cuvânt.
rămasă fără nici o
dorință,
simt binecuvântarea
care-mi curge prin
vene
ca un râu de cuvinte.
***
ca doi solzi uscați
de pește
zburătăcim prin aerul
rarefiat.
atât ne-a mai rămas
din visele noastre.
e o toamna frumoasă,
îmi spui
și strivești sub tălpi
un gând nerostit,
pierdut printre culori
ruginii.
sunetul lui reverberează
în piața pustie
și în culoarele betonate
ale arterelor,
se scurge prin clepsidra
melancoliei
ce ne-a blocat gâtlejul.
lumina, de-o culoare
verzuie,
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ni se așează pe fețe,
mâinile ni se înlănțuie
spasmodic,
îți simt fermitatea,
căldura strânsorii,
dorința de a stăvili
alunecarea
și firul de paing
ce-ți străbate precis
șira spinării,
ținându-te drept,
atârnat periculos
de rădăcina cerului.
cât timp vom mai
rămâne așa,
două turnuri
aplecate unul spre altul,
încercând să-și întârzie
prăbușirea?
***
starea poeziei
e o scrijelitură
pe suflet
– arcuș ce lunecă
întrerupt pe corzi
întinse la maxim –
starea poeziei
se învecinează cu lumina
unui fulger
pe cerul întunecat,
cu raza de soare
pătrunsă, din întâmplare,
într-o oglindă
ce te orbește cu reflexia ei.
starea poeziei
seamănă cu tăietura
unui bisturiu
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– deruta primului
strop de sânge țâșnit –
care îți asanează
și-ți scoate în lumină
suferințele neștiute.
starea poeziei
este răul de care
nu te vindeci niciodată,
îl duci cu tine
ca pe un stigmat.
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Poeme de Raul CONSTANTINESCU
Galateea către Pygmalion
Amorfă piatră-am fost, acum sunt vie...
răcori de marmuri foc zbucnesc prin vine
pentru tine-nfloresc tainele în mine
și dor și gând toată mă dărui ție;
comori sădite-n mine veșnicie
se-nalță-n miez de noapte vii lumine splendori de vis - slava zilei senine
cu zbor de albe lebede-n tărie,
din tine spre mine sunt drum și poartă...
adânc noi unul prin altul ne naștem,
abis prin abisuri ceruri cunoaștem
și bucurie nu-i precum aceea
când din piatra rece-nvie Galateea
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Prinos
În zale-nsângerate timpul doarme...
prinos zilei trec singur printre bestii;
pe zări trec cruciați cu steag de trestii,
tentacular grăind în zvon de arme.
N-au somn în noapte nici glas de înger...
cu frunți reci bat târziu în poartă,
trag clopote din altă soartă
spre cerul scris cu-aripi de sânger.
Un singur vis mai licăre în preajmă,
din trupuri albe ning spre cer scântei,
se-nfioară stelele în flori de tei în zori vine cel cu sufletu-n palmă
*
Din munți cu-n clocot izvoarele
spre mări de vis vin popoarele,
mișcând roțile timpului grelele,
cern prin istorii bunele relele
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Poeme de Oana HEMEN
he has signed out.
vreau să bați la ușă
eu să încep disperată să-mi așez sânii în sutien și
să-mi pieptăn părul cu degetele
să-ți ofer un vin roșu
să-ți pun geaca pe calorifer și să-ți încălzesc
mâinile cu ale mele
să te prefaci că nu vezi fumul negru din
tavan
să te sărut cum o făceam în gări
tu să-mi povestești cum ți-au blocat parcarea
și să-mi arăți ce cărți ai cumpărat de la anticariat
eu să recunosc că nu știu să fac sarmale,
dar că îmi dau tot interesul să nu dau foc la casă
și îți pun cu dragoste un măr în geantă și
un fular la gât
să te înnebunesc cu jurisprudență cedo
și filmulețe pe youtube
să fie totul neobișnuit de simplu
vreau să se facă noapte și să vii
să mă pierd și să mă bucur
să mă bucur din orice. atât de mult încât
să-mi fac griji că nu am personalitate

vreau totul
dar acum să mă ierți,
sunt tristă ca o pasăre prinsă sub zăpadă
și nu știu dacă să mă așez pe canapea sau lângă ușă
și nu știu dacă să port tricoul tău
dacă să schimb așternuturile sau dacă
să zâmbesc când aud love is strange la radio
și nu știu cui să spun
că mi-e teamă să mă trezesc
și stau nemișcată în fața luminii și aștept.
opresc totul. oboseală. sete. foame.
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aștept o conversație despre gerul de afară,
salteaua care s-a stricat,
cumpărăturile din kaufland sau pisica vecinei.
orice.
acum să mă ierți și să-mi pui mâna pe inimă
să vezi cum se-nfășoară ca un ghem de ață
să-ți facă mănuși

love is not love
te văd în lumina paharului, în subsolul tuturor caselor, în
răceala buzelor. inima roșie, prea roșie a copiilor noștri pe
masa din bucătărie, când vocile de la tv se subțiază și mâinile
tale curg. când mă rog să vii ca un tren care nu știe să plece,
printre tatuaje și prea multe oglinzi...
în ridurile tale răsar ca o sâmbătă în care nu coborâm din pat
și holul miroase a cafea turcească. lângă pat nuferii se deschid
ca gura unui leu și iubirea nu mai e tânără. în ticăitul ceasului
tău trăiesc femei, prea multe femei... ca niște păsări prea
grase să poată zbura.
râurile curg, râurile curg și spală răni. ferestrele sunt tot mai
murdare. îmi ascund ambalajele de la bomboane. îmi ascund
nervii.
nu mai știu cine sunt. poate o ficțiune. poate un banc cu
blonde.
râdem amândoi. râdem. inima copiilor noștri e o busolă.
vom fi bine.

broken
stau în brațele lui ca o pianistă bătrână în melbourne. îi
sculptez vene albastre și lungi pe mâini. sunt asemenea
poveștilor din humans of new york. vulnerabilă, cu o
conștiință de mărimea unei tumori, într-o debara în care
locuiește dealerul nostru. într-un cartier în flăcări, unde
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fiecare își etalează tumora. o îngrijesc așa cum își îngrijesc
copiii gipsurile când își rup mâna, sunt o artistă hippie din
matala, o torță, bețivul ăla care vinde poezii. sunt un
experiment și mi-e frică să adorm. vreau să-mi iau periuța de
dinți și pe kierkegaard, să merg cu autobuzul toată noaptea.
când se trezește, să nu mai fiu.
dar rămân și mă ascund în tumora mea, se hrănește din mine
ca din puiul lui brătescu-voinești.
mă ascund în azilul meu
și nimic nu e mai seducător decât adevărul. mai sfâșietor, mai
trainic.
nimic.

valuri
beată fără să beau, în ochii mei tot mai mici
picioarele dispar, mâinile mi se scurg.
mă sprijin de ferestre, de plămâni, de apa care urcă și mă
umple
ca pe un acvariu.
nu avem ce salva.
mi-au cerut rochia, frânghiile, pulsul. le-am dat totul.
prin creierul meu meteorit, ca dintr-o oglindă retrovizoare
cad imperii, cad oameni.
îmi pierd conturul. am buzele negre, unghiile negre,
în jurul oaselor mi se înfășoară carnea
asemenea unui cadou aranjat în mii și mii de lame de cuțit.
plutesc ca un submarin, ca un manechin într-o vitrină,
sunt mai mult decât atât.
îmi pot auzi spaima căutând inimi,
pot să citesc pe buze cum urlă lupii în creierul meu
greu ca o lună plină.
îmi amintesc cum să înot, hipnotizată
de fiecare mișcare a trupului meu.
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copii ai copiilor mei se strâng într-o plută și trec prin sticlă și
metal
doar să poată circula sângele în mine.

12 times new roman 1.5
soarele în ochi și bulevardul ăsta lung, prea lung
printre familii cu spatele drept și inimi cât o biserică în mall
mătasea îmi mângâie pielea, servieta îmi taie degetele
iarba se vopsește, liniștea se vinde
eu mă plimb prin windowsul meu plin de cai troieni
pe lângă emailurile pe care ți le trimit din tramvai,
din supermarket, din spital,
mă agăț de litere și de tine ca de un colț de umbră la amiază
și numai buzele tale mai mișcă
uite, intersecțiile astea suntem noi,
semafoarele sunt copiii noștri
mă plimb în locul ăsta ascuns din pieptul meu
ca în istoricul din google chrome,
unde nu știe nimeni că am fost pe siteuri porno și că îmi
lipsești atât
de mult încât te confund cu vremea
vezi tu,
bulevardul ăsta seamănă cu rănile unei opere de artă
are florărese, boschetari,
aud cum suflă în mine ca-ntr-o pungă cu prenadez
și nu-mi doresc altceva decât să pot reinstala lumea
să fie poemul ăsta dormitorul nostru

who you are
nu e oboseala. nu e băiatul ăla care vine la bibliotecă și se uită
la mine ca la monalisa în luvru. nu e melancolia zilelor în care
mă simțeam frumoasă. nu e ordinea de zi a lui samurai jack la
cartoon network. nu e vreun proiect greenpeace. nici măcar
disperare nu e.
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nu știu ce e. cât e. cum e. de ce.
pentru că trăiesc în sărutul tău din lift. și mă hrănesc cu
tremurul mâinii tale netezându-mi pielea.
te-amestec printre juliturile primei biciclete, boxele cadou la 8
ani, algele din mare, nota proastă la muzică, farfuriile sparte,
bucuria cu care culegeam vișine în livadă. se-nvârt toate în
stomacul meu și împreună formați o planetă numai a mea în
care mă-ntorc precum micul prinț.
unde vin și îți povestesc despre măseaua mea de minte și îți
recit din pablo neruda.
vin iar și iar... ne întindem la vorbă... te-amestesc în liniștea
celulelor mele.
și încet, dar sigur... râd cu râsul tău. plâng cu plânsul tău. ești
aproape și cald ca sângele când mă tai și vreau să opresc
sângerarea.
pentru că știu atât de puține,
în zilele în care ești trist, mi-e teamă că vei rămâne așa... te
strâng în brațe ca pe ultima zi din vacanța de vară și îți cânt
până inima ți se mută din piept, îmi formează linia trupului și
aștepți un transplant.
când exagerezi cu tristețea, te-ascund printre coaste. beau
pentru tine un bloody mary la o terasă la munte. rostesc un
cuvânt. scurt, invincibil, al nostru. tu îl înțelegi și muști din
carnea mea până îmi lași urma unui zâmbet. și muști, și
muști... până iau forma unei flori. până din rămășițele mele ai
putea să construiești o vestă antiglonț, o aripă. încă o femeie
poate.
în zilele în care ești trist, simt aerul în dragostea noastră de
ochi închiși. de umbre. de scâncet. de zei. de oase
sfărâmându-se.
e focul. e cenușa mea zburând
pretutindeni.
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Poeme de Hristina DOROFTEI
give up
în fiecare zi aceeaşi rutină
îndes bileţele în creier
încerc să rezist conversaţiilor de complezenţă
- Eşti bine?
- Minunat! Mulţumesc pentru întrebare!
nimănui nu-i pasă de tine până-n străfundul fiinţei tale
chiar şi părinţii-s egoişti în grija lor claustrantă
nu-i interesează nevoile tale
doar preferinţele lor
şi percepţia societăţii asupra ta
un bileţel a căzut din şanţul interemisferic
mare pagubă
alte patru sunt îndesate în locul lui
să nu uit să închei mediile
să-mi caut alt job
să prind ultimele apariţii editoriale
să-mi finalizez proiectele pentru cursul
salutar
visele îmi sunt invadate de elevi şi de prăjituri cu cremă
spatele mă avertizează că-l neglijez
mă doare toată carnea
aş dormi trei luni
m-aş trezi la sfârşitul lui iunie
nu mai am unde-ndesa bileţele
creierii se agită de la atâtea notificări
s-au săturat să muncească pentru nimic.

femeia bibelou
sunt femeia bibelou
aşezată pe al treilea raft
la nivelul ochilor
în spatele paharelor de cristal
(cristalul e mai valoros decât
porţelanul chinezesc!)
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în fiecare duminică vine
stăpânul meu
mă ridică până-n
al nouălea cer
sunt curăţată până-n profunzimea
trăirilor mele
praful de pe raft este îndepărtat
cu o cârpă uzată
cândva albă
(un fost maiou din bumbac)
sunt aşezată înapoi pe raft
(trebuie să-mi cunosc locul!)
mă scufund într-o stare de trezvie
am de aşteptat
şapte zile
o sută şaizeci şi opt de ore...

perspectivă
mă ascund printre versetele Bibliei
încerc să-mi imprim învăţătura lor
pe pielea ce tânjeşte
după mângâieri şi răsfăţ
bunica mă trimite la mormântul bunicului
cu două lumânări
mama-mi apucă mâna dreaptă şi
mă târăşte la biserică
mătuşa-mi ia mâna stângă
şi-mi arată inelarul dezvelit
o iau la fugă
nu mă opresc decât în podul casei
dau la o parte o ţiglă
privesc lumea altfel
perspectiva devine heterodiegetică
femeia se aşază pe vine şi
numără pânzele de păianjen
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nu pot...
nu pot dormi nopţile
mă gândesc numai la tine
ce se va întâmpla când eu nu voi mai fi
singură te-am crescut
singură-ţi alegi drumul în viaţă
dar dacă nu-i calea cea bună
nu-ţi va fi uşor
mai bine rămâi în marsupiul meu
te hrănesc cu ce pofteşti
(şi mai spui că n-ai putere de decizie!)
te plimb prin tot cartierul
chiar şi-n centru duminica
te ascund de ochii vecinei de la doi
ce ascultă pe la uşile tuturor
şi flutură cadourile de la fiu-so
te scutesc de plata facturilor
chiar şi-un bărbat bun îţi găsesc
dar nu mai freca lama cuţitului
de cordonul ombilical!

vindecare
sunt obişnuită să mă îndepărtez
de conversaţiile dureroase
reacţionez ca-n copilărie
când mă concentram asupra unui punct
şi număram până la zece
când reveneam în prezent
speram să se fi încheiat dialogul
sunt la notar
încep confesiunile
mama schimbă impresii
cu doamna notar
îi povesteşte momentele ei de durere
de după moartea ta
încep să plângă amândouă
doamna notar este proaspăt văduvă
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unu doi trei patru cinci
abia aşteptam să ajung acasă
pentru a lua xanax
trebuia să merg mai departe pentru fiică-mea
la serviciu îmi venea mereu să plâng
şase şapte opt nouă zece
aşa sunt şi eu
de ce să mai trăiesc
să pun ştampile pe acte
unu doi trei patru cinci
mă foiesc pe scaun
sunt deasupra încăperii
dacă nu ţine faza cu număratul
încerc muşcatul buzelor până la sânge
şase şapte opt nouă zece
măcar de-aş fi avut copii
dumneavoastră aţi avut-o pe ea
eu devin invizibilă şi impersonală
aproape nu mai am buze
mi-a fost greu să ştiţi
dar trebuia să fiu puternică pentru ea
eu regret că nu am copii
încep să lăcrimeze ambele văduve
risc să mă înec în marea ce ce înalţă
între cele trei scaune şi birou
îmi întind mâinile asupra mării şi o despart
trec cu cele două prin mijlocul ei ca pe uscat
şi le vindec de trecut
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Poeme de Alina NAIU
nu singurătatea
în continuare important e doar
cât de des vine 25-ul în rest, minciună și umbra ei.
nici să fiu tristă nu mai pot
și asta e bine,
parcă aș fenta moartea la fiecare pas;
eu pot oricând să mă sinucid dacă vreau
la fel cum pot să nu mai plătesc nicio datorie
sau la fel cum văd capul lui Ioan Botezătorul
căzând din brațele mele
direct sub roțile unei mașini pe asfalt.
asta e poezia,
nu untură de pește de la doppelherz,
nu depresii
love&tears& money& bitches&
o grămadă de alte chestii
nu singurătatea e cel mai rău lucru
care ți se poate întâmpla

realitatea mea
începe să se scufunde în întuneric
în timp ce el bea vinul
pentru cea mai frumoasă femeie
din toate barurile lumii
din nou se face liniște
și vocile din capul meu vorbesc pe rând
cât să le pot înțelege

Discobolul/ 2016

107

108

Poezia
râd de tine, te batjocoresc
și tu stai cu botul pe labe!
ai putea să ieși în oraș,
să-ți faci mai mulți prieteni,
ai putea să scrii câteva romane bune
chiar și poezie
ai putea, în general, mai multe!
totuși nu e târzu,
uite,
li s-a întâmplat și altora au scris deja Facerea
și Dumnezeu încă nu a terminat de creat lumea

răspunsuri
de-aici din mine,
de unde am murit deja de câteva sute de ori
și n-a știut nimeni nimic
am citit pe net un articol
în care un dobitoc
înșiră 300 metode de sinucidere la mișto
"taie-ți capul cu drujba
(poate mă repet,
dar e clasică)"
etc etc etc etc
în '47
mi-am făcut bagajele
înainte să mor
și nu-mi amintesc prea multe
despre moartea mea de-atunci asta înseamnă că n-a durut
fiindcă altfel aș fi știut.
râd, zâmbesc, glumesc,
muncesc, plătesc, dorm, mănânc,
nu mai mănânc, slăbesc,
beau, fumez, preacurvesc.
sigur, la mișto.
vezi?
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pot să fiu exact ce trebuie să fiu
dar niciodată îndeajuns de mult.
- Vai, Alina...
- Vai, mă bucură și mă interesează
părerea ta neasemuit de mult!
pe de altă parte,
pe mine nu m-a obsedat
niciodată un poem atât de mult.
30 de ani e mult,
aproape nici nu pot să număr zilele
și nici nu pot să pronunț.

da
fiindcă nu am putut
să o iubesc
cât merita,
nu am iubit-o deloc.

Singurul gând
singurul gând
pe care-l punea în fața ochilor:
cealaltă față a singurătății,
creatorul celor văzute și nevăzute.
nu se moare din asta,
își spunea, nu se moare,
chiar dacă n-am mai prins Crăciunul,
nici celelalte care n-au apucat să se întâmple.
- acum ce-o să faci,
cu mâna asta mică
cât timp vei mai trăi cu ea,
cât îți vei mai așeza coatele pe genunchi
așteptând să vezi statuia lăcrimând?
- nu știi tu
de câte ori am luat-o de la capăt
și am văzut nenumărate minuni:
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un creier somnoros
prin care să îi visez jumătatea bună și iubitoare,
carnea mea albă luminată
de moarte blândă.
distrugătorul.

Mirosul pământului
fericirea asta are sunetul
lovirii cuielor de uluci,
fericirea asta nu-i trecătoare,
îți spun.
la începutul lumii eram toată închisă
într-o mare sferă de sticlă.
dar acum
ce vremuri blânde trăim!
câtă exactitate în măsurătorile
pe care le iau morții,
câtă tandrețe în felul
în care aș vrea să te pot privi.
cețoase zile,
un creier tot mai greu
mirosul pământului din ce în ce mai proaspăt,
mai aproape de oase,
de Dumnezeu.
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Poeme de Ioana Ileana SETCO
Altcineva
De sus mă văd rădăcină
dedesupt arcadă sunt
o uimire de seve-nghețate
cu spatele obosit de tăcere
O văd
de departe o văd
îmi celuiește părinții
îmi mângâie copiii cu ghearele
rupe filele cărților
smulge firele părului capului
face semne cu mâinile ei de piatră
și cere apă prin semne
ruginește cuvintele rugăciunilor
cere apa prin semne
cere cap de om
în fântâni vorbitoare
De mai de din sus
o cumpană de îndoieli
varsă cuvinte
am șters amprentele ei
înainte să plâng
capătul răcoros
dintr-o fântână cu rădăcină
cheamă numele unui cuvănt
și lasă trădările altor
forme de viață

Discobolul/ 2016

111

112

Poezia

Nodul de piatră
Ar trebui să te împaci cu trupul tău
rădăcină
revolta din muguri
vede uitarea care vei fi
zice Borghes
femeile singure sunt ca o fortăreață
pe care iedera ofilește
culori vinovate
la capătul dinspre pământ întrezăresc zbaterea frunzei
dinspre uitare vin veștile interzise
un mugur năzdrăvan
chicotește și înțeapă
fortăreața unde uitarea
destramă imperiul care am fost
Ar trbui să te împaci cu trupul tău
și să nu ostenești
dezlegând între ochiuri întinse la soare zăpezi
Încheie prietenia pariul cu sine
nodul de piatră dă muguri
și noi căutam primăvara
întinsă la soare stă lumea și vede uitarea
un curcubeu poartă chipul
unui prieten
un curcubeu cântă la umbra
violoncelului
un curcubeu mângâie partea lui
femeiască
Ar trebui să te împaci cu toate acestea
și să te lași înfășat în clipele de revoltă
până nu-ți crește un ochi pe fruntea de piatră
până nu devii prizonier al surâsului
până nodul de piatră nu te sufocă
și mugurii lui înseamnă mugurii tăi
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cu tăcere de piatră
mărturie uitării care vei fi

Izvoarele doamnei
Prin noi trec luminile
culori stinse adun
grăbite toamne fără pretenții
și zilele ca niște hoți se ascund
pe obrazul unde revolta seamănă
riduri
Am ascultat cum ziceai
numai trăind înveți să trăiești
pe luciul pielii ca și pe luciul de apă
se strâng tandrele întâmplări
cum și noi în așternuturi
ne strângem ca și cum ne-am risipi
în placenta-ntebărilor
chirciți și cu pete albastre pe piele
până în vârful nasului
până peste urechi
indiferentă trece umbra pe lângă noi
cei care ne scriem cu litere mici
Odinioară când eram viu
și locuiam o secundă cu nume de stea
flancat de întrebări desfășuram
pe pielea vântului
cohorte de fluturi
schimbă istoria zilelor galbene
și seamănă pânda acolo pe ziduri
unde făcliile se sting pe o pernă
pe care își doarme veacul
istoria
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de

Mircea STÂNCEL

Trăire și meditație
Kocsis Francisko (n. 1955) face parte dintre acei poeți (cu Teste de identitate, Edit.
Kocsis Francisko
Ardealul, 2015, și nu numai) care mizează
totul pe o lirică de natură existențială, de
reflecție, și o face temeinic. Unele poeme,
Teste de identitate
puține, vin din medii culturale, dar cele
(versuri)
mai multe țin de amintiri ale unui trecut,
mai mult sau mai puțin îndepărtat, din întâmplări majore rămase în memoria autoEditura ARDEALUL
rului. Observăm o tensiune benefică, creată din întâlnirea unor spații și timpuri diferite, din care nu lipsesc ușoare nostalgii, provocate de personaje din
fotografii cu unchi și mătuși, și personaje celebre din literatură, un
amestec de voci și imagini. Francisko nu este tentat să consolideze un
experiment literar, el experiază și aprofundează toposul suferinței în
patina unui trecut care îl cheamă, produs în urma unor dispariții
umane, cu toate implicațiile lor, folosind limbajul obișnuit al vieții. Se
simte responsabil de destinul firii, el trezește din uitare „lumea care a
fost la început”, cu o limbă de multă vreme uitată. În acest sens, toate
lucrurile, toate locurile, toate detaliile pe care le întâlnește în cale sunt
energizate în scopul potențării existențiale a fantasmelor din care se
hrănește, ofensat parcă de o anume realitate. Kocsis Francisko lucrează sub „mitul întoarcerii” în istorii narative simple, „dintr-un veac
din care se mai aud/ vânătorile regale”, și face note pe marginea lui,
încearcă să-l explice, să ne spună cum este și de ce este așa, și nu altfel: „O, prietene, lasă să se ducă albastrele amurguri/ ale acestui anotimp domol cum se duce/ apa tulbure, cu sclipiri argiloase a Someșului/ pe lângă fostul țarc al pieței de zi; (…) Dar mi-am imaginat că stai
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alături/ și împreună ascultăm în limbi diferite/ același clipocit de
ape.”.
Francisko este poetul care se nutrește din meditație și trăire, în
forme limpezi, accesibile. Acestea ar putea fi coordonatele liricii sale
dintotdeauna, fără însă a scăpa, uneori, de fragmente de limbaj obscur, criptic, adresate inițiaților, menținând eul liric în zona misterului.
El simte lumea confuză din jur, în care „nălucile văd oameni pe
drum” și știe că doar „limba nerostită” îl mai poate salva, și
aceasta e cea care declanșează nucleul său existențial. Călătoriile
lui mentale se îndreaptă către evenimente autobiografice care
apar tot mai des în imaginarul său. Distanța și trecutul îndepărtat
îl provocă, iar memoria lui conservă detalii pe care le reproduce în
formule cu un liant metafizic, enigmatic, printr-o codificare lingvistică ce îi seamănă din ce în ce mai mult: „și nu-i dă nici o bătaie de
cap colosala diferență de limbă,/ căci ființa lui încă nu-i cu totul
dincoace de mister,/ mai are o parte încă neruptă de un cer/ din
care am făcut și noi parte”.
În imaginarul său întâlnim deseori o sumă de ilustrații spre care
nu se uită zâmbind, ci face tot posibilul să le interpreteze grav, să le
dea o semnificație ființială. Francisko nu ne manipulează prin nostalgia rece cu care lucrează, nu acesta este scopul lui, ci suntem puși în
fața unor fapte cotidiene îndepărtate, trecute, pe care nu le putem
ignora. Așa că lirica sa nu este una neutră, pierdută doar în zona esteticului, ci servește unei anume tensiuni, unei încordări pe care mizează. Cartea Teste de identitate vorbește despre un poet sigur pe
sine.
Poemul ales:

Lady Macbeth
Sunt trist ca orașele părăsite și de șobolani,
o fantomă rătăcind într-un peisaj cu multe locuri sumbre
după ce am ieșit de la teatrul scoțian
lady Macbeth îmi făcea semne de pe-un mal
cu iarbă înaltă,
sigur că mi-ar fi fost cu totul imposibil s-o recunosc pe această
doamnă ciudată, dacă un scâncet de copil, o voce plânsă nu i-ar fi trădat identitatea răscroită, blestemată:
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o, lady Macbeth, lady Macbeth,
o, lady Macbeth, de ce nu te întorci tu acasă,
de ce nu pleci din aceste ținuturi care nu te iubesc,
de ce vrei să ascunzi sângele în apă...
glasul acela subțire a tăcut, am privit împrejur și căutam
să văd un loc în care s-a ascuns această doamnă bizară,
nu exista nimic și nici urme n-am zărit pe jos,
părea că numai în melancolia mea s-a furișat un glas
plin de-acel amar reproș,
poate doar mi s-a părut, de prea multă tristețe
mi s-a năzărit
că a apărut o siluetă de femeie pe mal,
poate s-a deschis o nișă
în care auzeam și vedeam un alt timp, un alt real;
atunci lady Macbeth nu s-a spălat pe mâini,
n-a mai ascuns sângele în apa curată.
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Redescoperirea mitul și drumul patimilor
Aura Christi (n. 1967), cu volumul de
versuri
Orbita
zeului,
2016,
„aclimatiză” în poezia actuală o
emoție lirică uitată (demult), așezată
Orbita zeului
în zone ale unei sensibilități
(versuri)
neoclasice. Mai direct spus, Aura
rescrie poezia „orfică” prin apelul la
un limbaj luminos și prin abordarea în
Edit. Ideea Europeană
mod frontal a mitului. Poeta ține să
demonstreze că mitul și poezia nu
sunt opuse, și că relația dintre ele
merită a fi cultivată din nou, în contextul actual. Limbajul său
de acum reconstruiește o cale profetică, în sensul părăsirii
simplului joc de cuvinte, de sunete și imagini „egoiste”, pentru
a căuta adevărul revelat, existențial. Și în acest sens, poeta nu
este deloc comodă pentru zeu, este chiar polemică, prin
constatările ei: „Aici se trăiește/ ca și cum se moare. Fugi.
Ascunde-te./ Lumea ta, Doamne? O junglă/ care îți taie
respirația. Sau nici atât”. Confesiunea ei urmărește, în
contrapunct, atmosfera pascală, unde poezia nu este numai
simbolul unei spiritualități private sau efectul unui risc
speculativ, deși nici acestea nu lipsesc, ci purcede spre
investigarea omului și a lumii din perspectivă sacră, dar asta o
face din unghiul lui illo tempore. Aura Christi însă complică
lucrurile și mai mult, introduce „inutilii” zei: „Vine val-vârtej zeul
și, ah, totul/ se transformă în mai mult decât o poveste./ Da,
totul devine mai mult decât este.”, sau: „- Zeii sunt tipare vii”,
cultivați în anii șaizeci, în locul Unicului. Sunt, de fapt, voci
distincte care îmbină fragmente de textură luminoasă din
timpuri religioase diferite.
Aura și-a ales un traseu nu tocmai ușor, asistăm la demersuri
în sensul hieratizării fantasmei poetice actuale; ea crede că
poate să reaprindă lumina în universul acesta întunecat: „Dațimi un nume pentru smerenia,/ care renaște lumea și mă învață
să sufăr/ această lumină uriașă, tăioasă”. Am putea spune că
Aura Christi și-a asumat, prin urmare, rolul de mag, unde totul
se petrece între viață și moarte; se înscrie și ea între cei ce și-au
Aura Christi
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propus rezolvarea problemei dintre artă și adevăr, vorbind
despre simplitatea aspră a lumii: „E ca și cum ai locui sub un
clopot/ așezat cu gura în jos, căruia/ nu-i găsești marginile,/
deși le-ai căutat îndelung./ ești înconjurat de o lumină/
pâcloasă, ca de vată,/ foșnind milenii, neîncetat…”. Pe de altă
parte, eul liric, în încercarea de a da un alt drum expresiei sale
poetice, folosindu-se de ajutorul mitului, ajunge uneori în plasa
obscurităților moderniste, cu tot felul de codificări, greu de
descifrat: „Vasăzică zeii printre noi coboară;/ de pretutindeni
brumar ne face semne:/ totul încet pare să ia sfârșit…/ Ei câte
unul merg prin golul/ locuit de arbori resemnați și frunze”.
Volumul Orbita zeului este flancat de câteva semnături de
prestigiu, printre care Nicolae Breban, Ștefania Mincu și Bogdan
Crețu.
Poemul ales:

Ca un înger prea mare
Oprește-te. Nu mai striga.
Oricum, nu te aude nimeni.
Fă un efort și adună-te, ca toamna
târzie în frunze, ca mâinile - în rugăciune.
Ține minte: trupul nu-i decât amintire,
incredibilă amprentă a cuiva,
regăsit în matca vie a copilăriei lumii,
despre care nu se știe dacă vei afla vreodată ceva.
Iadul care scrum te-a făcut e departe.
Nu e nevoie decât să faci primul pas
pe acest platou monoton, numit Acoperiș al Lumii.
Desfă larg brațele. Trage aer în piept
și respiră ca un pământ între ape.
„A venit timpul”, spune călugărul tibetan,
atingându-te, ca un înger prea mare cu aripa,
la intrarea în templu. Ora ta se apropie.
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Dezarhivări și arhivări postmoderne
Mihók Tamás (1991), pe care l-am
publicat cu plăcere în revista
winrar de tot
„Discobolul”, intră în corul poeților
tineri douămiiști, cărora le place să
(versuri)
rupă gura târgului încă de la primul
poem, și în acest sens încearcă să-și
ascundă sentimentele, erosul ș.a. cu
lucidități agresiv-ironice. Tamás este,
până la urmă, un melancolic care
Edit. Tracus Arte
iubește aventura, care pune presiune
continuă pe imaginarul poetic, și nu se
sfiește să utilizeze o recuzită lingvistică din lumea softului,
uneori în exces. Vedem că ironia încă mai are priză multă la
debutanți, dar nu numai, și ea poate fi un semn de neîncredere
în lumea asta, dar și în puterile imaginarului modern.
Hegemonia lui ironică controlată amenajează un spațiu
poetic postmodern, care îl ajută să spraviețuiscă și cu acest al
doilea volum: winrar de tot, apărut în anul 2015, în speranța
unei decodificări corecte de către cititori. Chiar dacă lianatul,
care leagă și detalii suprareariste de cotidian, nu îl ajută
întotdeauna. Face uneori „giumbușlucuri” poeticianiste, ca să
stârnească interesul, însă nu toate-i ies așa cum și-ar fi dorit.
Toate au însă, până la urmă, o finalitate țintită, ceea ce este
bine. Tamás încearcă să-și maximizeze șansele, să-și impună
propriul său cod de norme (uneori cu forța), cu articole pe care
le întâlnim ici și acolo la poeții generației sale. El este, până la
urmă, un revoltat care folosește ironia ca pe spadă împotriva
urgenței și gravității ce răzbat ca firul de iarbă de sub pietre în
paginile cărții.
A învățat să dezarhiveze fragmente din poezia modernă, dar
și să arhiveze (codifice), și atunci când o face devine grav: „îmi
imaginez frecvența diapazonului dintre noi/ e suma a două povești grozave și contradictorii examenul tău de limbă/ cele două
povești a & a prim ce se plimbă ca doi neuroni aliați/ sau fie doi
bețivi proptiți unul de altul pe strada pustie/ mirosind a u/ tărâțele zac în umbréle răsturnate țigăncile bat la fereastră să intre”.
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Despre acest volum Al. Cistelecan scrie, pe coperta a IV-a,
următoarele: „cu mare tupeu începe debutul lui Mihók Tamás,
proclamând, chiar dacă nu cu asumare patetică, o poetică, de
nu fundamentalistă, măcar existențialistă (în orice caz, de tip
maximalist și departe de orice minimalism), una fără flecăreli și
goluri…”.
Poemul ales:

mi-aud bătrânețea
nu este nici prima și nici ultima oară
când rămân paralizat de stâlpul orașului
aici este locul în care
îmi aud bătrânețea cum trosnește
în ciolanele trecătorilor
aici mă întâmplu
rupt din lume pentru tine
ca după o naștere
nereușită
mă cert inclusiv cu dumnezeu
poate tu ești sticla aceasta goală îi spun
poate tu ești ah-ul de după
paralizat cum sunt
privesc afișele evenimentului final
și aproape că te văd
un turist devotat stâlpului
urlă de bucurie apoi mă arată
cu degetul
voi îmbrăca într-o zi
tricoul personalizat de tine
pe care ai desenat un greier
și-un bilet
de tren.
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Emoție și memorie afectivă
Ligia Csiki (n. 1959), de curând membră a
U.S.R., scrie o poezie în care recuperarea
mitului ordinii, al rânduielii spațiului poetic, este rediscutată într-o structură lirică
Dereticarea spațiului
atent chibzuită și generoasă. Asistăm, prin
(versuri)
urmare, la o poezie ce maximizează, care
produce armonii semantice sub imperativul emoției. Verbul Ligiei caută consensul
pierdut al spațiului matern, alimentând
Edit. Fundației Alfa
marea iluzie, pentru a scăpa de efectele
devastatoare ale realului, de frica eșecului
și a întunericului. În memoria clară a Ligiei locuiește un țânc, care are
nevoie de imaginea ocrotitoare a părinților și a bunicilor, dar mai ales
de cea a unei mame extrem de bune, în primul rând a mamei biologice: „întorci privirea ca pe o haină murdară/ din ochii tăi se luminează/ chipul mamei (….) înveți limba babilonică a întunericului/ în
hieroglifele tridimensionale/ întunericul se face o încăpere (…) de
dincolo de el/ aștepți să vină Mama” (Antiteză IV). Poemele ei sunt
mai mult decât o interpretare, ele țin de domeniul unei confesiuni
necesare, cu ușoare accente sociale, născute dintr-o memorie dureroasă. O suferință recurentă post-traumatică este înregistrată uneori,
o suferință a exilatului, expiatoare, născătoare de aspirații: „plâng…/
măruntaiele mi se scurg/ în circuitul închis al venelor și arterelor/ reciclându-se într-o nouă speranță”. Aici, transferul metaforic de la concept la poezie (și Ligia nu este departe de această tehnică) se face cu
cele mai simple mijloace, și lasă spațiu liber unei nostalgii purificatoare.
Într-un alt capitol al cărții, Ligia este preocupată de topografia
unor personaje literare cunoscute; e o modalitate poetică de cartografiere a spațiului literar provocator, perpetuând memoria acestuia.
Astfel sunt exhumate mituri literare celebre, folosindu-se aluzii nominale faimoase. Iată: „Emma coboară/ mânjită pe degete/ de seva argintului (…) gravă/ firavă/ Emma și-a azvârlit bovaric/ batista în
oglindă” sau „Don Quijote suferea de/ mimetism invers:/ el nu se reflecta în oglindă/ oglinda se multiplica în el”.
Despre cartea Ligiei, Dumitru Chioaru scrie pe coperta a IV-a, printre
Ligia Csiki
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altele: „Formula ei confesivă, în care candoarea emoției/sentimentului este contrapunctată de un frison cerebral, se aseamănă cu o rugăciune a inimii în măsură să realizeze comuniunea spirituală cu cei ce
nu mai sunt și împăcarea cu sine”. Refugiul în memoria afectivă, durerea lumilor interioare, misterele morții sunt câteva dominante ale
scriiturii Ligiei din volumul Dereticarea spațiului, în sensul aprofundării și îmbogățirii motivelor anterioare, inițiale.
Poemul ales:

Și locul acesta era bun
orice loc tânjește
după poetul întemeietor
chiar și locul unde atârni harta în cui
chiar si acesta - exersându-și utilitatea se-nfoaie așteptându-și inutilul fundamental poet
descălecător
locul îl strigă prin oamenii lui
izbitor de cochet îmbrăcați
țanțoși călcând prin bălțile ne-cugetării
prin casele lui cu acoperișuri hâite sub așteptare
prin străzile călcate-n picioare de edili suficienți
prin grădinile curățate gospodărește
prin porțile închise din obișnuință...
te strigă umil, mieros
te strigă imperios și injurios
te strigă lacom și lehămisit
te strigă, poetule:
mânz nărăvaș și ceas fără ace
te strigă pe tine
uitatule în ochii albaștri ai unei eternități vecine
ca în ochiul auriu al unui pahar de cogniac
te strigă… te strigă…
hai întemeiază o gară
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Piața cărților
o piață
un loc de dat cu capul
o fântână oarbă
sau o casă lălâie...
dar fă-ne un orgolios chip de hârtie
descalecă din săgeata albastră
când soarele mustăcește a zâmbet
printr-un nor pufos ca o pisică persană
agață o metaforă de turnul bisericii
ca o pereche de cireșe roșii la urechea unei fecioare
și lasă-ne să spunem:
„ce mai vrea și ăsta ?”
nu de alta...
dar așa am învățat noi că se face
ca să-L auzim pe Dumnezeu spunând obosit:
„și a fost... și locul acesta !”
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Adrian POPESCU
Teze și aniteze lirice
Deși provine dintr-o familie de filologi clujeni, Dumitru
Zdrenghea a ales medicina, nu literatura. Abia spre
maturitate, se întoarce la literatură, scriind mai multe volume
de poezii, luându-și într-un fel revanșa pentru lunga sa tăcere.
Contactul zilnic cu suferința l-a învățat să fie și înțelegător cu
oameni și sceptic. Tot ce scrie pendulează între iubire, ca
sentiment generos de dăruire și uimire și, la polul opus, tonul
neîncrezător al unui semen al nostru din secolul al XXI-lea,
secol care întoarce spatele transcendenței. Bine că există, aș
spune, această ezitare continuă în versurile lui Dumitru
Zdrenghea, între iubire și moarte (în sens larg, aceasta din
urmă, efemeritate, stingere, uitare, neant). Nu trebuie
neapărat să câștigăm această luptă între rău și bine, între
Ființă și negarea sa, ci să ducem lupta, credea Paul Claudel.
Nu mai convinge pe nimeni, azi, tonul triumfalist și mulțumit
de sine, ci, mai degrabă, lupta cu împrejurările potrivnice și cu
noi înșine, cu limitele noastre. De pildă, o temă creștină prin
excelență, evenimentul cosmic al Crăciunului, are în noul
volum al lui Dumitru Zdrenghea, ,,Trist peste lume’’( Editura
Școala Ardeleană, prezentare de Vasile Igna, pe ultima
copertă) o valorizare, o interpretare când senin-luminoasă,
când ,,desvrăjită’’, rezervat-sceptică. Pentru prima situație
lirică, avem versurile simple și clare de verificată înfiorare
candidă: ,,De Crăciun mergem la Dumnezeu,\ Născuți din
coasta lui Cristos\Cerul și pământul se întâlnesc\Și-i doar
zăpadă albă pe jos’’(....) ,,De Crăciun mergem cu toții la
Dumnezeu\ Raiul luminează atât de frumos\Ne așteaptă
îngerii colinde cântând\Și-i doar zăpadă albă pe jos’’. Un
cântec arhaic cu farmecul său suav-inocent. Pentru cealaltă
ipostază, versurile de mai jos mi se par exemplificatoare:
,,Aripa îngerului e deja zdrențuită,\ Nu mai urcă spre ieslea lui
Crist,\ Nici magii nu mai știu cărarea\Crăciunul nu-i vesel, ci
trist. \\Sus stelele plâng în tornadă\Arzând într-un cer
autist\Raiul a fost scos la reformă,\ Nu mai este loc pentru
Crist\Stinsă demult, mai țin încă steaua,\ Și cred că încă

Un poet
exist,\Lumea să fie iar albă ca neaua \Și-o să-l nasc iar pe
Crist’’. Ce mi se pare surprinzător în aceste teze și antiteze
poetice, afirmații și negații, stări de suflet contradictorii este
aliajul dintre tonalitatea modernistă și cea postmodenistă,
uneori, cum am văzut, una și aceeași ,, temă’’ este elogiată,
apoi deconstruită. Sigur că teologia recunoaște unanim
primele semne ale viitorului supliciu cristic, moartea pe cruce
a Mântuitorului, chiar din momentul sărbătoresc al Nașterii
sale. Ieslea este, cum știm, leagănul improvizat al copilului
dumnezeiesc, dar și mormântul lui. Cum formulează autorul
culegeri de versuri, explicit: ,,Nașterea, pas înspre moarte, al
lumii și al lui Isus’’. Sau și mai expresiv :,, Crăciunul picură
sânge\ Pe crucea răstignirii lui Crist’’, imagine urmată de
sentimentul unei Absențe (aparente) :,,Crăciunul picură
sânge\ Peste timpul care stă nemișcat\ Trecutul și viitorul sunt
unul,\ Dumnezeu demult a plecat.’’
Consider că în aceste atitudini opuse și totuși unitare,
oximoronice, după logica,, terțului inclus’’, stă principalul
aport liric al lui Dumitru Zdrenghea. Nu lipsesc nici versurile
de reținut în sine, de la: ,,Iar Dumnezeu vine încă la mine\Cu
chipul tău, să pot crede în el’’ la :,,Nu mai cad stele în grădina
mea’’. Sau aceste imagini ale mamei: ,,O să vin înspre tine\n-o
să te întâlnesc niciodată’’. Dumitru Zdrenghea a întâlnit
poezia, născută din melancolia vârstei și din tristețea curgerii
sau destrămării lucrurilor văzute.
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Horia BĂDESCU
Spovedania unui câștigător
Profesorul Dumitru Zdrenghea nu e nici primul nici ultimul
medic sedus de literatură. Poate că ar fi mai aproape de
adevăr să spun: care se salvează prin literatură de teribila
angoasă pe care o instituie viețuirea cotidiană în compania
suferinței și a morții. De viziunea, uneori insuportabilă, a
omenescului pe care acestea îl epurează de toate măștile
existențiale, pentru a-l restitui mizeriei și grandorii sale, adică
acelei magnificențe îndurerate din care se naște literatura și,
mai cu seamă, poezia. De la divinul Cehov, la misticul
Voiculescu sau neliniștitul Buzura, literatura română putând
adăuga și alte ilustre exemple, omul, mereu învins dar
niciodată înfrânt, omul durerii, așa cum îl percepe medicul,
omul care din această ipostază ridică întrebările grave ale
labilității sale în fața morții fizice sau morale a fost acela care
dat viață, splendidă viață deseori, paginilor scrise de acești
convertiți la suferința cuvântului.
Vom constata, dar, că literatura acestor medici scriitori
este mereu una a întrebărilor grave, una axată pe tripleta
axiomatică a existenței umane: viață, moarte, iubire, una
căreia nimic din ceea ce este omenesc, dar omenesc în sensul
cel mai deplin și mai profund al cuvântului, nu-i e străin.
Poezia lui Dumitru Zdrenghea nu face excepție. Ea este
obsesiv preocupată, nici nu se putea altfel, de tandemul
viață–moarte, de aparent imposibila, dar atât de reala lor
coexistență în ceea ce numim destin, de neînțeleasa, pentru
rațiunea umană, expectativă a acțiunii divine în succesiunea
acestora. Căile Domnului sunt nebănuite, da!, dar... pare a
spune cu amărăciune și revoltă poetul. Vindecătorul de inimi
știe însă prea bine că inima are rațiunile sale, care răspund în
cu o totul altă cheie întrebărilor și revoltelor pe care le
clamează arghezian, în buna tradiție a liricii provocante care-și
propune să-l stârnească pe Bunul Dumnezeu ce pare a se fi
ascuns vederii noastre, acel deus otiosus retras din lume în
nemărginirea celestă: „Mereu cu mine doar alături,/ M-am
lepădat de tine și dezis,/ Lăsându-te să fii lovit de moarte,/ Am
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renunțat la viață și la vis./ Crezând că nemurirea-mi aparține/
Eu te-am hulit alături de călăi,/ Din carnea ta am rupt bucăți și
sânge/ Eu am băut alături de cei răi./ Te-am chinuit în fiecare
clipă,/ Te-am biciuit pe lungul crucii drum/ Și n-am crezut în
tine nicio clipă/ Și încă te mai biciui și acum”. Pentru a sfârși
această sauliană prigoană într-o disperată implorare:
„Răstignit de mine sus pe cruce,/ Lumina se scurgea din ochiiți triști,/ Dar mi-ai întins doar Liniște și Pace,/ Chiar de nu ești,
Tu, Doamne, să exiști!” (subl. n.) (Blasfemică)
Poetul acesta, căci Dumitru Zdrenghea este neîndoielnic
poet, care vine dintr-o profesiune ce nici ea nu pare a putea
da răspunsuri la întrebările esențiale, el însuși supus amarei
îndoieli: „Oscilând între mine și mine,/ Binele îmi pare rău și
răul bine”, asumându-și o natură dilematică pe care o
mărturisește într-un villonesc joc al contrariilor: „Cu mine nu
pot să mă-mpac,/ Și ba sunt înger, ba sunt drac./ Mereu
plecând și revenind,/ Nu pot să las și nici să prind./ Între
dorințe balansez,/ N-o să le am, dar le visez” (Balanță), le
aduce cu sine în orizontul altui nivel de realitate, poezia, în
care tensiunea lor își poate găsi eliberarea.
Poezia care stinge tensiunile contradicțiilor binare,
maniheiste, prin elementul care închide/ deschizând
trialectica amintită: iubirea. Iubirea pe care poetul o evocă și o
invocă mereu, cu obstinație chiar, iubirea care estompează
brutalitatea thanaticului, iubirea care vindecă de angoasă, de
spaima teribilă în fața tărâmului necunoscut către care duc
toate drumurile cu mult înainte să apucăm a afla cine suntem:
„Țipătul prelung al durerii,/ Și viscolul,/ Și ploaia,/ Și sălbatica
bucurie a plăcerii,/ Și zâmbetul de copil,/ Și visele colorate sau
amare,/ Și înțelepciunea uneori,/ Și mânia,/ Și groaza,/ Și
peste toate, iubirea,/ Și suferința fără rost,/ Că mor/ Și nu știu
încă/ Cine-am fost” (Țipătul). Iubirea cu puterea ei irenică,
sprijin pentru orele marii treceri: „Vino spre mine și ia-mă de
mână,/ Ajută-mă departe să plec,/ În clipa supremă te-oi
strânge sălbatic/ Hotarul vieții să-l trec” (Târziu de viață).
Iubirea, pe care Dumitru Zdrenghea o cântă cu volute și
voluptăți de gazel persan și inflexiuni macedonskiene în
fermecătorul ciclu Araminam: „Araminam, Araminam,/ Erai
înaltă și subțire,/ Cu miazănoapte în privire,/ Și tot mai mult
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mă fermecam./ Araminam, Araminam,/ Cu apă îți spălai
făptura,/ Atât de tainică și pură/ , Să te privesc nu
îndrăzneam”. Iubirea trăită și reclamată cu o fervoare care o
învăluie în aura divinului: „Ning iarăși cântece de îngeri,/ Mă
cheamă-n cer, încet cu plângeri./ Ningi iarăși tu și ningi
mereu,/ Te vreau pe tine, nu pe Dumnezeu” (Ninsoare de
fluturi).
I-am prezentat cu câtăva vreme în urmă cartea de debut,
Eu celălalt, din care am extras aproape toate citatele de mai
sus, și am în față cel mai recent dintre volumele sale, Trist
peste lume. Un volum, cum lasă să se vadă și titlul, mai
accentuat reflexiv, mai puțin răzvrătit, dar mai înnegurat:
„Prea multe morți/ Și prea puține învieri/ Au fost și azi/ Au
fost și ieri./ O să devină lumea cimitir/ Iar oasele se vor urca la
cer,/ Ies morții din morminte-n șir/ Și viață nouă Domnului o
cer” (Morți spre viață). Poetul păstrează însă și aici durerea
nerăspunsurilor și evadării divine din lume, pe care o
sublimează cu o undă de ironie și o înfășoară în vălul
metaforei: „Plecaserăm deja înspre Stix/ Trebuia să fim acolo
toți/ La șapte fix./ Luntrașul nu putea să aștepte,/ Căci până la
cer mai erau/ Multe trepte./ Eram mulți și nu eram frumoși,/
Curgeau din noi răni și boli multe,/ Dumnezeu se ascunsese
undeva/ Și nu voia să ne-asculte/ . Noi voiam să mergem spre
rai,/ Luntrașul ne trecea doar spre moarte./ Cerul cădea în
cioburi peste noi,/ Cu lumini stinse și sparte” (Trecerea
Stixului). Sentimentul morții e și mai prezent și mai intens, dar
păstrând în trena lui aura izbăvitoare a iubrii: „Încă nu te-am
uitat destul/ Iar Dumnezeu vine încă la mine/ Cu chipul tău, să
pot crede în el”.
Un volum care privilegiază poemul concentrat, prin care
Dumitru Zdrenghea câștigă întru sens, dar și, și mai cu seamă,
în lirism, în emoția benefică, deoarece maturizarea poetică e
vizibilă la acest autor cu un debut atât de întârziat, dar a cărui
materializare explozivă e rezultatul unei îndelungi gestații
interioare. Iată acest Semn, de o elocventă concizie și de
puternică vibrație lirică: „Ce-s brumele/ Decât un semn de
moarte,/ Un culoar al morții anonim,/ Cad toamna, pașii să ne
poarte,/ Din efemer, în veșnicie și sublim”. Sau această
Incantație în registru eminescian, căci poetul viețuiește
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cultural în proximități de prima mână: „Doar valuri, doar
valuri,/ Izbite de maluri,/ Doar maluri, doar maluri,/ izbite de
valuri./ Doar moarte, doar moarte,/ Venind de departe,/ Doar
mersul, doar mersul departe,/ Înspre cer, înspre moarte”.
Un volum care-i deschide, acestui poet frământat de acute
întrebări existențiale și de o bună expresivitate, poarta către o
altă posibilă reușită lirică. Căci poezia lui Dumitru Zdrenghea
nu e spovedania unui învins, ci a unui învingător într-ale
scrisului.
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Irina PETRAȘ
Sub semnul lui Thanatos
Păstrate, o vreme, în sertar, ca tainice puncte de sprijin –
atât de necesara privacy, mai ales în cazul unui ins cu intensă
viață publică –, poeziile lui Dumitru Zdrenghea (n. 1946) ies
acum – după un debut absolut în Tribuna și unul editorial, Eu
celălalt, 2014 – la lumina zilei, carte după carte: Semne, Iubiri,
Cioburi de nimic, Trist peste lume. Ele nu mai sunt un capriciu,
ci descriu o vocație. Renumitul cardiolog (deși nu-i ignoram
rădăcinile filologice și știam că e fiul lui Iosif Pervain și al
doamnei profesoare Maria Zdrenghea, nu observasem nicio
înclinare spre această moștenire genetică), om obișnuit să
înfrunte moartea și să dovedească repetat că inimile
oamenilor îl ascultă, se descoperă dintr-o dată singur, față în
față cu condiția de muritor. Marile întrebări despre rostul
vieții nu-și mai află nicăieri răspunsuri valabile, consolatoare.
Doar poezia mai poate fi teritoriul în care rostirea acestor
întrebări să fie deja un fel de răspuns care să furnizeze un fel
de tensionată împăcare.
Poemele din Semne – dar și din toate cărțile sale de versuri
– refac pe cont propriu experiențele ființei muritoare,
traversând toate formele spaimei de moarte: meditează la
tema muritudinii (toți suntem muritori); cochetează cu firava
amăgire a excepției (altul e cel care moare); degustă, amar și
expresiv, varianta romantică, moartea celui drag, frumoasă
fiindcă se transformă în poezie de dragoste; numără negre
destrămări de sens; își asumă „vina” supraviețuitorului, virând
înspre dorul de moarte, dar e gata să celebreze și dorul de
viață. Semne de trecere, poemele lui Dumitru Zdrenghea sunt
descărcări crepusculare de greul vieții, violent subiective și
tocmai de aceea oricând asumabile de muritorii iubitori de
poezie. Poetul parcurge, în formula concentrată și repetitivă,
insinuantă, a versului lapidar, dezbrăcat de podoabe, stări și
umori ale omului față în față cu acest mister de neocolit al
finitudinii. Experiența propriei apropieri de crepuscul,
dimpreună cu prematura moarte a iubitei creează cadrul și
atmosfera propice discursului thanatic. Cum singur
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mărturisește, „tentația poeziei” e veche, ea înmugurea deja în
anii tineri. Gândul la viață și la moarte revenea stăruitor și
căuta o modalitate de a se exprima. Însă în momentul în care
cei din jurul tău, cei foarte apropiați încep să dispară, spaima
de moarte crește. Crește și nevoia de a spune ceea ce simți
față în față cu această atât de firească și îngrozitoare
întâmplare destinală: suntem muritori. Gândul morții intră
acum în scenă cu toată recuzita sa sfidătoare, implacabilă și
stârnitoare de înfiorări.
Pe fundalul morții cugetate („Toți plecăm,/ În clipa aceea
nescrisă,/ Dar atât de adâncă,/ Încât miezul pământului,/ Se
cutremură,/ Și limbi de foc țâșnesc,/ Înalt,/ Spre o nouă
viață”), cu presimțiri calme („Crește în mine,/ Un tremur de
frunză uscată,/ Căzută în suflet/ Prin tainele mari ale serii,/
Venită să spună/ Că rugina-i aproape,/ Și că pasul nedat/ Stă
să se nască în noi”; „Cum va fi/ Când nu vom mai fi împreună,/
Cu cine voi împărți privirea,/ Cu cine voi naște sărutul,/ Cine
va întinde un zâmbet amar/ Către mine?”) ori, dimpotrivă, cu
tente macabre, oarecum sfidătoare („Ochiul întors înspre
viermii rotunzi,/ Blând țâșnind din orbite,/ Mâna odihnită pe
pat de pământ,/ Și buze pe piatră strivite./ Atomi ce-și caută
iarăși stăpân,/ Prin timp cu ploi mohorâte,/ Și lacrimi ce pică
pe strat de pământ,/ De raza luminii zdrobite”), dispariția
celuilalt se traduce în nenumărate amușinări ale absenței, ale
trecerii, ale singurătății.
De-a lungul plachetelor de versuri, poetul convoacă uneori
martori ai întrebărilor sale, precum Blaga: „Să ne oprim, e
ultimul pas,/ De aici începe Blaga să cânte,/ Ne oprim cu inima
în mână,/ Fermecați de naiul lui Pan,/ De greierușa vetrei cu
cenușă,/ Și de demiurgii care sunt/ Dincolo,/ Și ne
binecuvântează”, sau Van Gogh: „Iriși,/ Corbi,/ Pălărie de
paie,/ Barbă nerasă,/ Nevolnicul gând,/ Ureche tăiată,/
Toamnă și ploaie,/ Van Gogh/ Prin vreme curgând”; „Van
Gogh/ Nu mai plângea,/ Murise demult,/ Doar corbii, încă,/
Cutreierau pe lanuri,/ Și iriși mari izvorau/ Înspre cer,/ Și-au
început/ Să curgă invers,/ Anii”. Divinitatea însăși este
invocată ca succedaneu al absenței: „Rugul s-a stins,/ Nu mai
arde pe nimeni,/ Inchizitorii s-au închis în biserici,/ Cu
dragostea noastră pe buze,/ Ofrandă unui Dumnezeu/ Care nu
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există”. Stau alături și își răspund într-un fel de ecou subteran
exerciții de împăcare fantasmatică („Iubito,/ Vino spre ochiul
meu stâng,/ Să te ascund de lume,/ Să te citesc, carte
nedesfăcută,/ Să te văd alunecând fără pas,/ Să te aud șoptind
fără vorbă,/ Să cred că n-ai plecat,/ Și că lumea, totuși, se va
naște”; „Nu te mai caut,/ Nu mai dezmierd timpul/ Ce te
înconjoară,/ Văd fără ochii tăi,/ Și bat fără inima ta./ Nu știu că
ai plecat,/ Dar pământul plânge,/ Că trebuie să se învârtească/
Fără tine”) și exersări îndurerate de moarte umăr-la-umăr,
pasiunea și com-pasiunea întretăindu-se („Spune-mi/ Că
există lumi dincolo de stele,/ Că ochii tăi mă mai privesc,/ Că
sufletul tău mă mai atinge,/ Că încă îmi știi numele,/ Și că
atunci când strigi de durere,/ Mă chemi să te țin de mână”).
„Disciplina finitudinii” (cum o numește Liiceanu), proprie
exclusiv vârstei senectuții, este deprinsă trudnic, poemele
scrâșnind în surdină: „Corăbiile se apropie de port/ Încărcate
cu daruri bogate și aur,/ Dar totu-i pustiu,/ Iar portul e mort./
Pe cheiul încins, cadavre de vise,/ Iubiri ucise temeinic,/ Și
patimi,/ Abandonate./ Pe cheiul încins plâng inimi și-i vânt,/ Și
nimeni n-așteaptă pe nimeni./ Doar disperarea zâmbește/
Șăgalnic,/ Iar moartea vine spre noi,/ Plutind, ispititor, peste
ape”. Poemele crepusculare nu au seninătatea elegiacmeditativă a celor scrise de un Ion Pop, de pildă. Cugetarea
asupra morții e hărțuită de „știința morții” în varianta
obiectiv-profesională a medicului – pentru care
intravitalitatea morții ține de bibliografie –, dar și de criza
existențială a celui care, supraviețuind morții celuilalt (moarte
dezbrăcată de recuzita romantică, într-o teribilă confuzie cu
propria ființă), simte acut posibilitatea netă, implacabilă a
propriei extincții. Spre-moartea se instalează încet în poem,
fiind confruntare conștientă, auto-răspundere, dar și semn de
stranie noblețe, căci poetul e acum cel care știe. Aparținând
deopotrivă vieții și morții, poate extrage din amândouă seve
durabile.
Ieșirea târzie la lumină a poetului Dumitru Zdrenghea se
petrece cu o discretă impetuozitate și cu o doză de febrilitate
și alertă, dar sunt semne că întâlnirea cu poemul e una
definitivă.
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Vasile IGNA
Dumitru Zdrenghea, Între thanatos și eros
Două - moartea și iubirea - sunt temele majore ce revin cu
insistență în trei dintre cărțile de poezie publicate de
profesorul Dumitru Zdrenghea în ultimii ani: Eu celălalt și
Cioburi de nimic (Editura Eikon, 2014) și Trist peste lume
(Editura Școala Ardeleană, 2015). Ele își au izvorul în privirea
îndurerată și, inevitabil, sceptică a celui care a trăit și trăiește,
de o viață, în vecinătatea morții. Omul de știință, rațional,
voluntarist și, prin forța lucrurilor, rutinier, face loc, în
cabinetul în care-și scrie poeziile, pacientului anonim, care nu
doar că-i mărturisește durerile, temerile, spaimele și
speranțele, ci îl și obligă să le asume. Nu e o prăpastie între cei
doi, ci un concubinaj ce sfârșește într-o cosangvinitate
universală ce se „pedepsește” în același mod, complet lipsit
de echivoc și originalitate.
Îndeosebi în poemele din Cioburi de nimic, „plecările” sunt
„departe”, „drumurile duc spre nimic”, „iubirea e de vânzare”,
„lumea e invers”; totul e altfel decât și-a dorit, și-a imaginat, a
sperat. O uriașă oglindă stă pe marginea dintre Răsărit și Apus
a lumii și, în loc să reflecte și să îndepărteze, absoarbe și
amestecă printre măruntaiele ei, asemenea unui uriaș melting
pot, „cozi de drac”, „pene de înger”, „tineri și boșorogi”, fete
frumoase și ologi”. E o lume concretă, identificabilă, familiară,
dar complet lipsită de sens: „Peste tot nimic/ Peste nimic/
Nimic”. Un ochi, deopotrivă sceptic și ironic, nu rareori
sarcastic și neîndurător, înregistrează, adună și scade,
interoghează și acuză. Când caută înfrigurat, e surprins că
găsește; când găsește, e nemulțumit de ceea ce a găsit.
Moartea e omniprezentă, iar resurecția e egală cu absența:
„învierea e fără mine”. Nemulțumitul întreabă nedumerit
(„Sunt cel mai păcătos schelet/ din morminte?”), nedumerirea
se transformă în revoltă (vezi Iconoclastă) și revolta în
euharistie: „Vino, Doamne, să te cuminec/ să te iert că nu neai iertat/ Și că pașii tăi poartă sânge,/ Și cu moarte ne dăruie
mila ta” (Cuminecare).
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Într-o asemenea lume, nu e de mirare că nașterea poetului
și a poeziei sunt înconjurate de aceeași aură sombră, ce
substituie protecția inițială a unei „aripe de înger” într-o
posteritate „amară/ precum moartea/ precum speranța ucisă/
iubirea trădată”.
În Trist peste lume, cartea sa cea mai recentă, perspectiva
nu se schimbă esențial („Același cântec pentru priveghere/
Același cântec pentru nuntă”), dar, în puhoiul de întrebări,
dileme, incertitudini și disperări apare, din când în când, câte
o oază de lumină. Balansul încetează de a mai fi univoc, iar
existența începe să asocieze, adeseori paradoxal, liniștea cu
zgomotul, ura cu iubirea, urâtul cu frumosul, dezamăgirea cu
încrederea, meschinăria cu generozitatea.
Geniul tutelar e Eminescu din Floare albastră, celebrând
viața (și ipostaza ei cea mai înaltă, iubirea) sub semnul
aceluiași implacabil „totuși este trist în lume”.
Așa se face că volumul Eu celălalt se ivește ca un refugiu
asigurator între Cioburi de nimic și Trist peste lume, un spațiu
care îngăduie atât identitatea cât și alteritatea, prilejuind eului
liric pendularea între un eros asumat integral și un thanatos
respins cu circumspecție. Rezultatul e un elogiu nedisimulat al
iubirii, percepută ca un tot unificator (dar nu reducționist) și
ca rațiune ultimă a vieții. Ceea ce conduce la posibilitatea de a
echivala afirmația din titlu (trist peste lume) cu consecința ei
rațională (lucid în lume), deoarece nimic nu pare mai mult a-l
îndemna pe poet să-și cunoască și să-și asume propriile-i
limite decât această călătorie îngândurată în care suferința e
luminată de speranță. În mijlocul unui univers dominat de
amenințări, cu pericolele la vedere și, prin urmare, lipsit de
surprize majore, speranța atenuează angoasele și crește
gradul lor de suportabilitate: „Încă mai cutreieri prin mine,/
Încă mai dormi cu mine pe pernă/ Încă mă mai mângăi în
somn/ Încă mă mai cerți cu blândețe,/ Încă nu te-am uitat
destul,/ Iar Dumnezeu încă vine la mine,/ Cu chipul tău, să pot
crede în el” (Încă, tu)
Departe de a de deveni redundantă prin repetiție ori seacă
prin absența tropilor, poezia lui Dumitru Zdrenghea (cu o
tonalitate ce asociază un Arghezi iconoclast cu un Bacovia
resemnat) atrage prin directețea ei netrucată și cucerește prin
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naturalețea cu care un ochi universal, cvasihomeostazic,
plânge fără să verse nicio lacrimă.
De un retorism sui-generis, ignorând cu dezinvoltură
tiparul poetic instaurat de o postmodernitate alienantă și
uniformizatoare, Dumitru Zdrenghea se dovedește a fi un
poet adevărat, care lucrează cu uneltele, simple și niciodată
ieșite din uz, ale sensibilității și sincerității.

Discobolul/ 2016

135

136

Un poet

Aurel SASU
Viața uneori
Un târziu sentiment al disperării creatoare îl împinge pe
Dorel Zdrenghea spre hotarul de unde zădărnicia se vede în
toată splendoarea ei. Teatrală uneori, tortură jovială ar fi spus
Baudelaire, plângerea lui vine dintr-o istorie reprimată a
recluziunii în care ceea ce, esențial, lipsește este ideea de
viață netrăită. De absență și de spațiu al nelocuirii sufletești.
Versul este, de cele mai multe ori, pustiu ca un deșert, alteori
sfios ca o frumusețe de mormânt deschis, alteori liber în
adversități involuntare, de fiecare dată purtând în sine, ca pe
o emblemă, gustul amar de inutil și prăbușire. Un joc al
neîmplinirii și supliciu de a se știi autor („închis de mine în
mine”) al unei captivități accentuate de ocrotirea irepresibilă
a morții. Teama de fericire pusă în scenă, din când în când cu
subtilă ironie, lasă în urmă zgomotul surpărilor de gând și
conflictul de mari utopii ale durerii, cărora poetul pare a nu
știi să le răspundă, nici să-și facă înțeleasă resemnarea cu
subînțeles numită cădere în abis. Negația dramatică a eului,
pe de o parte, și vaga teologie a salvării în niciunde și deloc,
pe de alta, se rezumă în spectacolul surprinzător de viu și de
autentic într-o perfectă simetrie a „lăuntrului care arde” și a
lumii de ochi făcut cenușă. Elegia patimilor este biblic gândită
ca peisaj funest și cimitir de vise puse în icoana răsturnată a
beznelor umblând pe ape, ca aventură a așteptării și a
paradisului sălbăticit în suferință. Decorul de năruire
interioară e construit în proximitatea ființei îmbătate de
aventura nefiindului și de mistice contemplări ale locuirii în
iubire. Singura care poate întemeia o permanență. Fiindcă,
altfel, în această poezie de tragice efuziuni sentimentale și de
mari încercări ale fracturii („eu care nu sunt eu” – J. P. Sartre),
de omagiu adus clipei nefixate în timp și de pribegii spre
nicăieri, înlănțuirea de abandon și exaltare, de întoarceri și
plecări imaginare se consumă în conturul de năluciri ale unei
suprarealități de natură hierofantă (inițiatică) fața de care
referințele externe joacă rolul secundar de sugestie a unei
renașteri, ipotetic, interzise. Suntem, am mai spus și altădată,
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în fața unui poet de suavități încarcerate și de paroxisme ale
existenței, în varianta goanei după nimic și a îndoielii ca
poveste a nevindecării. Niciodată spaimele nu vor atinge
pragul căderilor de goluri, dar nici iluzia lacrimii mântuitoare
nu va dura mai mult decât un țipăt. Condiția unui Iov care
vede izbăvirea în răzvrătirea pioasă a ultimei credințe: cea pe
care o numește dreptatea întregimii sufletești. În ciuda opiniei
generale, poeziile lui Dumitru Zdrenghea nu au un suport
biografic. Sunt lungi ieremiade ale risipirii, cum se spune, întrun timp fără timp și într-un spațiu fără spațiu. În ele, zidurile
se zidesc pe dinlăuntru și nici un strigăt nu răzbate în afară.
Sfâșierea este privilegiul exclusiv al unei interiorități ultragiate
și a unui prea târziu incapabil să mai explice nevoia de cer și
de-nviere. În final, imaginea terifiant-fermecătoare este cea
de noapte universală răvășită de dorința morții împreună.
Mistuire, prin iubire, în celalalt, spre a nu fi singuri în agonia
de fiecare zi a pierderii și a uitării. În poezia română
contemporană, Dumitru Zdrenghea este unul din cei mai
subtili creatori de scenarii ale omenescului îndurerat.
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Melania BANCEA
10. Salt
M-am trezit, după nu știu cât timp, la marginea unei păduri.
Deasupra mea, frunzișul des, albastru, decupa mici fragmente de
cer; un cer senin, fără nicio scamă de nor pe el, dar de o
neverosimilă culoare fucsia. Mi-era frig așa întinsă pe stratul de
frunze, iarbă și mușchi de sub mine. Mă simțeam înțepenită de
spate de parcă aș fi dormit pe patul acela umed câteva ore. Am
încercat să-mi mișc mâinile, dar am simțit că una dintre ele miera încleștată în cea a femeii care zăcea lângă mine, adormită.
Am privit-o încercând să-mi amintesc cine era și ce căutam noi
acolo. Semăna cu un trol lung și subțire, cu păr grizonant, tuns
drept la ceafă, ca al pajilor. Respira adânc și liniștit, iar fața îi era
străbătută de mii de firișoare vineții, subțiri și îmbârligate.
„Cuperoză”, i-aș fi pus eu diagnosticul dacă nu m-ar fi frapat
desenul complicat al vaselor de sânge; unul care se schimba în
funcție de ritmul respirației ei; dacă le priveai mult, sesizai că
execută un dans ciudat, sacadat, în ritmul pulsului ei pe care-l
simțeam acum la încheietura mâinii.
Într-un târziu, a deschis ochii ai căror pupile pulsau și ele în
ritmul vinișoarelor feței, de parcă întreaga ei ființă era sub
presiune, iar chipul îi era un fel de ecran de vizualizare a
tumultului interior. Mi-a zâmbit și abia atunci am recunoscut-o.
– Nu eram sigură că voi reuși să te iau cu mine.
„Unde, femeie?” voiam să-i urlu, dar am constatat că naveam voce. Scoteam doar sunete nearticulate, guturale. Chiar și
așa, ea a părut să mă înțeleagă, așa că și-a dus un deget la gură
(unul subțire și noduros ca o rădăcină de copac) și mi-a făcut
semn să tac.
S-a ridicat cu o sprinteneală neobișnuită, s-a scuturat de
frunzele agățate de îmbrăcăminte și mi-a întins mâna, ca să mă
ajute să mă ridic la rându-mi. Am refuzat-o spunându-i, gâjâit:
– Nu, mersi, o să mă descurc pe cont propriu.
N-aveam de gând să mă mai las purtată de ea prin cine știe ce
locuri. Cu puțin noroc, puteam găsi drumul de întoarcere de una
singură.

Fragmente de roman
A ridicat din umeri ca un puștan nepăsător și s-a înfundat în
pădure, murmurând ceva care aducea cu un cântec vesel de
drumeție. M-am uitat atent în jur, încercând să mă dumiresc
asupra locului unde ne aflam. În spatele meu se întindea o
câmpie care părea fără sfârșit, iar în față era o lizieră care se
continua cu o pădure prin care nu zăreai decât la câțiva metri, și
asta nu din pricina frunzișului des și nemișcat, ci a unei ceți gălbui
care o învăluia. Am apucat să mai zăresc doar, fugar, silueta ei
subțire și verzuie printre copaci, după care a încremenit totul în
jur. M-a apucat deodată o frică teribilă că voi rămâne pe vecie
înțepenită în locul acesta lipsit de viață, așa că am luat-o la goană
în direcția unde o văzusem dispărând. Mă aștepta la rădăcina a
doi copaci care creșteau înlănțuiți unul de altul, într-o spirală
incredibilă, aureolată de un nor de fluturi roșii, cu corp ciudat;
„fluturi-broaște”, mi-a trecut prin minte, văzându-i.
S-a ridicat ca împinsă de un resort și mi-a întins din nou mâna,
ca un îndrăgostit insistent și enervant. Am refuzat-o încă o dată,
clătinând din cap și încrucișându-mi brațele peste piept.
– Eu sunt calea prin care ai ajuns aici. Tot eu, și ieșirea, așa că
ai face bine să mă lași să te conduc, spuse ea cu voce metalică și
subțire. Va trebui să mă accepți ca ghid.
– Mai întâi vreau să stabilim niște lucruri, am bolborosit iritată
de neputința mea de a vorbi clar.
– Sigur, o să le stabilim, a concedat ea. Înainte de asta, însă,
va trebui să te învăț să vorbești, căci mi-e destul de greu să te
înțeleg. Chestia asta care ți se întâmplă e din cauza atmosferei
speciale a locului. Ca să poți emite sunete, trebuie să-ți umpli
întâi plămânii cu aer, apoi să-l expiri adunându-ți limba în fundul
gâtului, cam ca atunci când vrei să faci gargară. Știu, vocea
rezultată te poate speria fiindcă are alt timbru, dar crede-mă că
altfel n-avem cum proceda în locurile astea decât adaptându-ne.
Și nu uita că ai fost de-acord să mă însoțești, nu te-a adus nimeni
cu forța aici.
– Bine, dar nu m-ai avertizat exact despre ce e vorba. Mi-ai zis
doar că vrei să-mi arăți ceva, nu c-o să mă aduci la mama-naibii,
am reușit eu în cele din urmă să articulez, urmându-i
instrucțiunile fonetice.
– Păi, asta am vrut să-ți arăt, răspunse ea zâmbind nevinovat.
Până acum te-ai dovedit a fi destul de curioasă, așa că speram să
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ai curajul necesar să mă însoțești și aici. La urma urmei, e decizia
ta. Dacă dorești cu tot dinadinsul, te pot duce înapoi într-o
clipită. Și te voi ajuta și să uiți că ai fost aici. Pur și simplu, n-ai să
știi ce s-a întâmplat și lucrurile-și vor relua mersul firesc din
momentul în care te-am invitat să mă însoțești. E alegerea ta,
Nevastă a lui Barbă Albastră.
– Spune-mi măcar unde ne aflăm, să-mi fac o idee.
– Nu-ți subestima inteligența, spuse ea. Îți vei da singură
seama. Dacă te liniștește cu ceva, să știi că ne putem întoarce
oricând în lumea „ta”. E de-ajuns să mi-o ceri. Nu ești prizoniera
mea, ci companioana. Dacă nu mai ai și alte întrebări și ești de
acord să continuăm, urmează-mă. Sunt multe de văzut, de
auzit...
Mi-a întins din nou mâna, iar de data acesta am acceptat-o.
Iată-ne astfel cutreierând pădurea aia ciudată, urcând
povârnișuri ivite ca din senin, ocolind gropi și capcane pentru
animale asupra cărora mă atenționa încruntându-se ușor,
ducând un deget la buze și arătându-mi cu ochii sursa pericolului.
În jur se auzea o întreagă cacofonie de sunete: clopotul unei
biserici pe care nu o vedeam, triluri de păsări – ascuțite,
melodioase, croncănitoare – și glasuri de copii, fragmente de
melodii, zumzăit de insecte, zgomotul făcut de un utilaj greu (din
nou, nevăzut), țăcănitul roților unui tren invizibil, miorlăiturile
unei pisici, din când în când voci omenești discutând într-o limbă
străină, gâfâituri, pași în urma noastră (de prisos, cred, să zic că
n-am zărit țipenie de om sau de animal în jur), scrâșneli, zăngănit
de fiare, mugete și răgete, foșneli ca ale cuiva care se furișa pe
lângă noi, trosnituri și pocnete, bocănituri, fojgăieli, sunetul
îndepărtat al unei trompete și câte și mai câte; toate astea, când
pe rând, când simultan, de parcă ar fi răscolit cineva într-un
sertar cu sunete aruncate acolo de-a valma. Am încercat să-mi
astup urechile, dar degeaba; zgomotele alea veneau cumva din
interior; sau, poate, din ea, care pășea imperturbabilă alături de
mine.
– Nimic din toate astea nu e real, mi-a șoptit văzându-mi
încordarea. Ajunge să te concentrezi pe altceva și vor dispărea.
– Nici asta? i-am spus arătându-i o groapă deasupra căreia
cineva montase un laț de sârmă groasă, mascat de câteva crengi
de copac.
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– Nici, a răspuns ea și m-a lăsat de mână, îndreptându-se spre
ea.
N-am avut tip s-o trag înapoi – mă îngrozea gândul că ar
putea dispărea sau să fie rănită și să rămânem veșnic în pădurea
asta înspăimântătoare – că am și văzut-o pășind pe patul acela
subțire de crengi, trecând peste groapă ca prin aer, oprindu-se
de partea cealaltă a ei, nevătămată.
– Încearcă și tu, m-a îndemnat ea zâmbind încurajator. E deajuns să fii convinsă că vei reuși.
– Poate mai târziu, am răspuns și am ocolit cu grijă capcana.
Nu înțeleg însă de ce m-ai avertizat până acum în privința lor;
poate că nici nu le-aș fi observat dacă nu mi le arătai și aș fi putut
trece peste ele așa cum ai făcut tu acum.
– Nu-i același lucru. Ele există, chiar și așa imaginare cum par.
Nu știu cum să-ți explic... În universul lor, sunt la fel de reale ca și
realitățile din al nostru... Unele sunt mortale, altele doar îți pot
schimba viața; adică, să pici în ele și să-ți continui drumul, chinuit,
în altă dimensiune, pe alte coordonate decât cele care-ți sunt
firești. E destul de complicat să-ți explic acum, dar vei înțelege
mai târziu, nu mă îndoiesc. Ce vreau să-ți spun... Important e să
le depistezi și să hotărăști ce vrei să faci în continuare: ții seama
de ele și le ocolești, le depășești prin puterea minții sau te arunci
orbește înainte și suporți consecințele.
Nu înțelegeam mare lucru din ce-mi spunea dar mă bazam pe
faptul că, odată ajunse la finalul acestei experiențe, lucrurile mi
se vor clarifica oarecum în creier. Mi-am dat însă seama că în
timp ce discutasem, toate zgomotele acelea încetaseră, de parcă
o lume întreagă se hotărâse să tragă cu urechea la ce vorbeam
noi. Și totuși, nu aveam senzația că suntem urmărite. Apoi au
reapărut, treptat, firești, aproape de neluat în seamă. Era doar
un zgomot de fond, ca zumzăitul minții, care nu încetează decât
când suntem foarte absorbiți de ceva sau ne scufundăm în somn.
Ajunse în dreptul unui copac gros, cu frunze rotunde ca niște
bănuți, nefiresc de mici și vii față de vârsta bănuit venerabilă a
lui, am văzut-o lipindu-se de el și îndemnându-mă din priviri să
fac la fel. I-am simțit mâinile căutându-le pe ale mele, pe scoarța
aspră a lui, și apoi prinzându-mi-le, astfel încât îl îmbrățișam
amândouă, simțindu-i răcoarea. Și rumoarea, fiindcă, lipindu-mi
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urechea de trunchiul lui, l-am auzit cum freamătă de parcă ar fi
ținut închisă în el o întreagă lume.
– Fă-te una cu el, mi-a șoptit de partea cealaltă a lui. Cu seva
lui.
Citisem ceva asemănător cândva; ceva cu copacii noștri frați,
cu care trebuie să intrăm în contact, să comunicăm, să ne unim
intim; prostii de-astea new-age-iste. Cucoana asta chiar o fi
crezând în ele? N-am apucat să mă dumiresc, că m-am simțit
trasă în jos, de parcă m-aș fi aflat într-un lift care a luat-o cu
viteză la vale. N-aveam de ce mă ține decât de mâinile acelea cu
degete noduroase, cu care palmele mele făceau însă o priză
teribilă; nici să fi vrut și nu m-aș fi putut desprinde de ele, așa de
puternică le era încleștarea. Nu știu câtă vreme ne-am prăbușit
așa, fiindcă deja prinsese totul un ritm vertiginos; știu doar că neam trezit deodată în mijlocul unei piețe, într-un timp pe care nu-l
puteam defini ca aparținând unei anumite epoci, așa de
amestecate erau lucrurile din jurul nostru. Mașini interbelice,
hurducându-se pe un asfalt ușor desfundat, altele, cu un desen
nemaivăzut, glisând silențios la câțiva centimetri de sol, cai și
căruțe, o șaretă trasă de doi măgari, velocipede și biciclete
semicursiere, un soi de mecanisme ca pe arcuri care-i ajutau pe
oameni să se deplaseze în salturi mari, dar și niște bule de aer în
care tinerii făceau tumbe, rostogolindu-le și făcându-le astfel să
înainteze într-o direcție sau alta; un trotuar rulant (probabil),
fiindcă nu l-am văzut mișcându-se, și totuși oamenii se deplasau
cu ajutorul lui fără să pășească. Iar oamenii...
Mi-ar trebui o viață ca să-i descriu. De toate culorile, unii chiar
schimbându-și nuanța pielii de la un moment la altul. De toate
mărimile, începând cu cele liliputane și terminând cu cele
urieșești, tineri, bătrâni, copii, femei, bărbați și persoane al căror
sex mi-e imposibil să-l ghicesc; îmbrăcați mai sumar sau mai
elaborat, după criterii care-mi scapă, ele neținând seama
nicidecum de climă, deoarece temperatura aerului era cât se
poate de plăcută; la o adică, cred că dacă n-ar exista rațiuni de
pudoare (dar oare existau în lumea asta în care aterizasem?), ar
fi putut umbla cu toții goi; caftane, costume de piele, șorturi și
top-uri, bermude, ceva ce semăna a trening; ba chiar și o
alcătuire care te ducea cu gândul la un costum de scafandru; ce
mai, era ca la o mare întâlnire a designer-ilor vestimentari a căror
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imaginație fusese înviorată cu porții generoase de droguri: femei
aproape goale, care purtau însă pălării extrem de sofisticate pe
borurile cărora se plimbau ființe minuscule, bărbați îmbrăcați în
impecabile costume business, dar cu paftale somptuoase, cu mii
de pietricele colorate bătute în ele, atârnându-le pe piept; tinere
cu aspect de tocilare, purtând uniforme terne, cenușii, înviorate
însă de brâuri late, sclipitoare, cu leduri care clipeau într-un
anume ritm și părând a se înțelege între ele doar urmărind jocul
acesta al impulsurilor luminoase; copii în cămăși albe, cu mâneci
largi, încrețite și șpilhozene crăpate la fund, ca pantalonii
micuților chinezi; alții, de aceeași vârstă, ambalați într-un fel de
salopete gălbui, cu o viață proprie, care-i obligau pe purtătorii lor
să facă anumite mișcări; bătrâni în pijamale exotice, rulând pe
trotinete; negrese planturoase, învelite în propriul păr împletit ca
o plasă în ochiurile căreia erau prinse mărgele de lemn; doi
siamezi (băiat și fată) cuprinși de un singur pulover, dar cu două
perechi de pantaloni și patru pantofi, toți pentru piciorul stâng.
Plus zgomotele; din nou: uruit, plescăit, claxonat, țipat, plâns,
râs, chicotit, clipocit, clocotit, aspirat, țiuit, pocnit, urlat, șoptit,
scrâșnit.
Și ea, la o jumătate de metru de mine; cu păr negru-albăstrui,
împletit într-o coadă groasă care-i cobora pe spate, îmbrăcată
într-un tricou albastru și un sarong care i se suflecase până
aproape de brâu, lăsând la iveală coapsele subțiri și musculoase;
căzută în fund și cu aspect năucit; poate că asta m-a speriat mai
mult decât toată babilonia din jur; faptul că părea abulică,
incapabilă să înțeleagă și să controleze situația; sau, mă rog, ce se
întâmpla de jur-împrejurul nostru. Și atunci mi-am pierdut
conștiența. Pur și simplu, am clacat și m-am scufundat în
întunericul în care nu mă mai putea atinge nimic.
Mi-am revenit după câtva timp (secunde, minute, ore,
săptămâni?...) Eram pe terasa Ariciului*, pe scaunul din fața
computerului. Simțeam mâinile Aidei încleștate de umerii mei;
deja mă dureau locurile în care degetele ei se înfundaseră în
carne, așa că le-am desprins, evitând să dau ochii cu ea. În cele
din urmă, s-a mișcat; a făcut câțiva pași și am auzit-o trântindu-se
pe jos; am știut asta din cauza vibrațiilor podelei și a zgomotului
scos de scânduri. Abia atunci am întors privirea spre ea. Era
îmbrăcată cu o rochie subțire, din mătase, cu un corsaj brodat în
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culori pământii și fusta unduindu-se ușor în jurul pulpelor, ca
animată de o boare jucăușă. M-am uitat la coroanele copacilor
din curte; frunzele lor erau nemișcate, aerul era cald și stătut,
doar aici sus sufla alizeul; și numai pentru ea, fiindcă eu nu
simțeam nimic. Continua să aibă expresia aia ca picată din lună,
dar treptat trăsăturile ei s-au recompus, astfel că aveam din nou
în față pe femeia de vârstă incertă, cu zâmbet straniu, privind
oarecum în gol și totuși făcându-te să te simți de parcă te-ar
studia prin obiectivul unui microscop.
– Cam atât deocamdată. Sau, mă rog, poate pentru
totdeauna, fiindcă e puțin probabil ca după expediția asta să mai
ai chef să mă însoțești. Îți rămâne totuși laptopul. Ai acces liber la
el ori de câte ori dorești. Deocamdată doar aici, nu în altă parte.
După toate astea, poate pricepi că e periculos să-l duci acasă sau
mai știu eu unde. O să înveți curând să-l folosești fără niciun risc,
ca mine. Ți-l voi face cadou când voi pleca... nu-i departe
momentul acela...
Din nou nu înțelegeam întru totul ce voia să zică și mă bătea
gândul că mă creditase cu mai multă inteligență decât posedam.
Am înregistrat însă cu atenție vorbele ei, reținând esențialul:
când mai aveam nevoie de senzații tari, puteam s-o vizitez și sămi bag nasul în computerul ei, scormonind ca o adevărată
nevastă a lui Barbă Albastră ce eram. Și că ne va părăsi într-un
viitor incert...
M-am ridicat de pe scaun și am pornit spre ieșire fără niciun
cuvânt. Înainte de a închide ușa în urma mea, i-am mai aruncat o
privire; suficient cât să văd cum se scurgeau culorile din corsajul
ei, adunându-se la picioare în bulgări de pământ maroniu; și am
mai văzut ceva care aproape că mi-a înghețat sângele în vine: un
fluture-broască desprinzându-se din pliurile fustei, țopăind pe
podea și luându-și apoi zborul pe deasupra curții, depășind
granițele mini-complexului Il Riccio și oprindu-se în câmpul viran
din apropiere, unde alte vietăți asemeni lui roiau sub un nor fin,
abia văzut, de culoarea ciclamelor. Utimul meu gând a fost că-și
va răni tălpile când va călca pe pământul acela aspru, dar asta nu
mai era problema mea, așa că aș face bine să traversez drumul și
să mă culc.
Am ajuns acasă ruptă de oboseală și m-am băgat în pat așa
îmbrăcată cum eram, așteptând somnul izbăvitor; care, însă, a
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întârziat să vină, prin minte trecându-mi tot felul de imagini din
cele văzute în călătoria mea cu străina (mă rog, Aida, că avea deacum un nume). Mă întrebam cum scapă ea cu mințile întregi din
asemenea expediții. Asta, dacă era în deplinătatea facultăților
mintale, lucru pe care nu aveam cum să-l știu cu exactitate.
Poate că a fost vorba în toată întâmplarea asta doar de un delir la
care m-a făcut, într-un fel pe care nu mi-l pot explica, părtașă; o
contaminare psihică, cum ar veni... Cu toate astea, nu mă
puteam opri să nu simt față de ea un amalgam de sentimente:
admirație, invidie chiar, amestecate cu afecțiune și... milă. Da,
milă, fiindcă eram convinsă că ea a mai trecut prin așa ceva și că
a fost singură, fără cineva care să o călăuzească, să o țină de
mână când i se face frică, să o învețe cum să se descurce și să o
susțină când ajunge în situații imposibile. Ariciul, cu toate
calitățile pe care i le-am înșirat până acum, plus altele, pe care nu
i le cunosc probabil, nu e nici pe departe omul care să înțeleagă
(dar, în fond, era ceva de înțeles în toate astea?) ceea ce i se
întâmpla ei, să o însoțească în peregrinările ei, să-i fie pavăză
când ajunge în impas. E un spirit mult prea pragmatic și realist ca
să poată pricepe ce se întâmplă în lumea aceea de dincolo, în
care se pare că ea călătorește câteodată; iar de însoțit acolo...
sunt sigură că n-a făcut-o niciodată, ca mine.
Cred că era mult după miezul nopții când am reușit în cele din
urmă să adorm. Mă așteptam să am un somn greu, măcinat de
coșmaruri, dar, din fericire, am dormit profund, fără vise, ca după
o zi întreagă petrecută în aer liber, înotând și făcând plajă. Se
pare că imaginația mea fusese suficient de mult solicitată în
timpul zilei încât să mai fie loc de exprimare și prin intermediul
viselor.
_______
* Scurtă explicație: Ariciul e porecla iubitului Aidei.
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Ștefan DINICĂ
O duminică numai a mea
A venit ziua însemnată. În pâcla dimineții, singur pe mijlocul
șoselei. În dreapta, gardul de sârmă ghimpată care mărginea
aeroportul. Dincolo de el îmi închipuiam avioanele aliniate de-a
lungul pistei. Acum era liniște de te dureau urechile. Mai încolo,
în plină zi, începe vuietul. Poligonul de trageri era tot acolo, o
grămadă mare de pământ cu căciulă de beton. Două căruțe au
trecut pe lângă mine. Duceau oameni la tren. În față, la distanță,
trei oameni care mergeau și ei la gară. Puteam să-i ajung din
urmă, dar păstram distanța. Știam eu de ce. „Unde-ai plecat?”.
„La Roșiori”. „S-a terminat vacanța?”. „Nu”. „Atunci?”. N-aveam
chef să răspund la ultima întrebare. Până seara, după ce se
întorceau, aflau mulți că Fanu lu’ Tănăsache alu Mincă se ducea
la operație. „La operație? Aoleoo! Dar ce-a pățit?”. „N-a vrut să
ne spună, a ținut pentru el”.
Eram prietenul dimineții. În dreptul cazărmilor, militarul de
gardă privea șoseaua cu ochi nedormiți și gândul cine știe pe
unde. A scăpat de seceriș, de treierat, dar tot era mai bine acasă.
- Un bilet până la Roșiori.
- Șapte lei.
Ne-am îmbulzit, ca și în alte rânduri, la urcare în motorul cu
două vagoane. Cinci stații până la Roșiori Nord. Îmbulzeală și la
coborâre.
- Ce te împingi?
- Ho, că nu pleacă trenul.
Vorbele altora. A mea era tăcerea și, deja, îngrijorarea.
Pe lângă spital trecusem de multe ori, înspre și dinspre gară.
Văzusem aparținători cu plase și papornițe în mână discutând în
taină cu bolnavii lor de dincolo de gard. Ocupau jumătate de
trotuar și îi ocoleam cu grijă. Acum m-am oprit la poarta
spitalului și mi-am luat curaj. Mai trecusem dincolo de poartă ca
să mă pun la raze pentru certificatul medical de înscriere la liceu.
Eram cu nea Mișu Olteanu și cu Stela, sora lui mai mică,
frumusețea comunei, de care nu puteam să nu fiu atras. Atunci,
acum și mai încolo. Mai înainte, fusesem împreună la dispensarul
din Ciolănești pentru certificat, pentru că la noi în comună nu mai
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era doctor. La întoarcere, la Baldovinești, într-un colț de pădure,
am ațâțat focul pentru porumb copt. După două zile ne-am
înghesuit pe treptele spitalului, la cele două cabinete de
radiologie. Ceasuri bune am dat coate, am încasat ghionturi,
totul pe muțește. În sfârșit mi-a venit rândul. „Dezbracă-te!”.
Buricele degetelor fluierau pe nasturii cămășii ca să nu-l supăr pe
domnul doctor. O ștampilă, o semnătură. Atâta zdroabă pentru
un „Negativ”. Ne-am dus apoi în piață, nea Mișu Olteanu a
cumpărat o lubeniță și am tăbărât pe ea.
Asta a fost atunci. Acum, aleea către clădirea spitalului era
pustie. Cu biletul de internare în mână, citit cu atenție de portar,
m-am abătut în dreapta, spre altă clădire, unde era garderoba și
„Biroul internări-externări”. În pijama și în mână cu plasa în care
adunasem câteva lucruri, puține de tot, de care crezusem că am
nevoie, pășeam curios și nerăbdător spre intrarea în spital.
„Spitalul unificat al raionului Roșiorii de Vede”. Doamna de la
internări mă direcționase: „Pe culoar, la stânga, ultimul salon
Chirurgie”.
Am intrat în salon cu un curaj de care nu mă crezusem în
stare.
- Bună ziua!
Dacă au răspuns unul-doi. Două rânduri de paturi pe care
stăteau întinși bărbați cu ochii la ușă. Nedumerit, așteptam să mă
scoată cineva din neputință. Aveam mare nevoie.
- Uite aici un pat liber. Până vine sora.
Văzusem și eu patul, al treilea de la ușă, pe stânga. N-am
apucat să mă instalez că a venit sora. N-avea grija mea.
- Ordine! Începe vizita.
N-a apucat să spună mai multe. A apărut medicul chirurg. El
mă consultase. A început vizita pe partea dreaptă, de la geamuri.
Am tot țâțâit până a ajuns la mine.
- Ai venit? Bine.
Știa mai multe decât sora.
- Are un hidrocel. Nu e o urgență.
Am rămas singuri atâția bărbați, fiecare cu durerea lui.
Bărbatul de lângă mine, cel care îmi arătase patul liber, fusese
mușcat de cal. Îmi arăta mâna bandajată.
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- De-o săptămână stau aici. Se vindecă greu. Dacă știam că are
năravul ăsta îl mai ținea dracu’ în bătătură. M-a schilodit. I-am
spus la gineri-meu să-l vândă, să scape de el, să-l dea pe ce l-o da.
Vorbele omului m-au introdus în atmosfera de spital.
- De ce suferi?
- Am hidrocel.
- Ce e aia? N-am mai auzit.
- Mi s-a umflat un coi.
- I-auzi! Ți-e frică?
- Nu. De ce să-mi fie?
- Am întrebat și eu așa. Unii, p-aicea, n-au chef de vorbă.
Suferința le-a încleștat gura.
Părea un vaiet.
- Ioanee, Ioanee, de ce nu vorbești?
Era o femeie neluată în seamă, de pe taburetul de tablă din
dreptul meu. Cu mâna zgâlțâia ușor pieptul înalt al bărbatului
întins pe patul de pe celălalt rând. Îmbrăcată în negru, cu un bariș
care îi acoperea aproape în întregime fața, avea durerea ei, alta
decât a noastră, de care își aducea aminte din când în când. Ion
al ei tăcea, nu mișca.
Vecinul de pat, cel mușcat de cal, „cum dracului să nu bage de
seamă?”, s-a ridicat și își căuta papucii cu tălpi din foi de porumb
răsucite și împletite, cum făceam și noi la „elementară”
papornițe și ștergători pe care le luau profesorii acasă. Când s-a
săltat în picioare și a venit spre mine am observat la papucii lui
bretele din sfoară împletită pe sub care își vârâse labele late și
boante.
- Hai afară, e cald și bine.
Mâna beteagă o susținea cu cureaua de la pantaloni atârnată
de gât.
Mi-am luat și eu papucii mai domnești și am ieșit pășind cu
grijă să nu călcăm pe cineva pe operație și să o lăsăm pe femeia
în negru să se roage în liniște de Ion al ei, care n-o băga în seamă.
Am ieșit pe o ușă laterală în parcul din curtea spitalului. Câțiva
pomi sterpi, câteva flori neudate, câteva bănci în soare. Până la
urmă am găsit o bancă jumătate la umbră, pe care ne-am așezat
grijulii să nu cadă cu noi, atâta părea de șubredă la prima vedere.
- Ce mi-ar trebui mie iarba asta!
Iarba necosită de sub pomi.
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Apoi a schimbat vorba.
- Mă cheamă Mărin. Mărin Mărunțelu din Măldăieni. Mă știe
tot satul, că sunt bun de gură. Tu de unde ești?
- Din Siliștea Gumești.
- Aaa, comuna cu aeroportul.
- Da.
- Și ești la liceu?
- Am trecut în ultimul an.
- Îți prăpădești vacanța-n spital. Eu aș pleca d-aici mâine, cu
mâna legată de gât, dacă m-ar lăsa.
„De ce nu pleci?”, am înghițit întrebarea. Nea Mărin din
Măldăieni parcă a ghicit-o.
- Dar cine mă lasă... Doctorul zice că cel puțin două săptămâni
trebuie să mă chinui aicea. Abia poci să duc lingura la gură cu
mâna stângă.
Prin fața noastră au trecut două doamne trase la față,
probabil de la „Interne”. Cam așa arată lumea acolo, cu boli
nevăzute, dar care rod pe dinăuntru. Știu asta de când l-am
vizitat pe Minică Oprea, de la mine din sat, coleg la elementară și
la liceu. A stat două luni internat cu apă la plămâni. Lângă el era
un domn, adevărat domn, cu părul mai lung, până la ceafă. Era
poetul Alexandru Popescu Tair, pe care l-am reîntâlnit cu
aproape un an în urmă, când m-am dus prima dată la cenaclul
literar de la Casa raională de cultură. Domnul Tair conducea
ședința de cenaclu, și el m-a pus după câteva luni să citesc schița
„Calul”, care i-a plăcut și m-a lăudat și m-a luat în îndrumare.
Duminică după-amiază mergeam la domnul Tair acasă, cu caietul
plin de proze pe care le citeam și mă miram că mă trata ca pe
egalul lui, om cunoscut în tot orașul. Mă băga în seamă mai mult
decât mine și mi-a făcut un portret cu care m-am lăudat la
colegul meu de gazdă, Pandelică Aurel, din Tătărăștii de Sus.
- Cum te-a mușcat calul?
Cele două doamne se depărtaseră.
- Cum să mă muște? El al dracu’, eu prost. Pusesem doi saci
cu grâu în căruță și îi înhămam să plec la moară. Când să-i bag
zăbala în gură, calul a dat din cap. „Hoa, ce-ți veni?”. Am mai
încercat o dată. Calul iar s-a smucit. Până atunci nu făcuse așa
ceva. L-am lăsat să se potolească. M-am uitat să nu-l fi mușcat un
muscoi, ceva. Nu erau semne. L-am mângâiat și am vorbit cu el.
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„Hai, Surule, fii cuminte, nu cunoști zăbala?”. El s-a opintit mai să
se ridice în două picioare, eu nu m-am lăsat, a nechezat și eu
repede cu zăbala în gura lui. Atunci m-a mușcat și am nechezat
eu. „Fir-ai al dracului, mă muști, ai?!”. Am vrut să pun biciul pe el
și tocmai am băgat de seamă că șiroia sângele. Muierea s-a
speriat: „Aoleu, ce-i cu tine?!”. „M-a mușcat calul”. „Cum așa?”.
„Uite-așa!”. Să-i spui eu ei toată pățania din scoarță în scoarță
tocmai când începuse să mă doară de-mi venea să mă piș pe
mine. Fata cea mare, care a făcut și ea liceul și acuma e
educatoare în comună, l-a luat pe gineri-meu de la masă. „Hai cu
tata la spital, că e de rău”. Au curățat rana și m-au legat strâns cu
niște pansament că d-ăsta aveam acasă. M-am urcat peste sacii
cu grâu și în loc de moară am ajuns cu sufletul la gură aici, la
spital. Norocul meu că nu plecase doctorul Gâdea. Direct la
operație cu mine. Și atuncea țâșnea sângele prin urmele lăsate
de dinții calului. Să știi că e a dracu’ mușcătura de cal. Eu
credeam că numai de copite trebuie să te ferești.
L-am ascultat cu atenție povestind pe Mărin Mărunțelu din
Măldăieni. Era ceva de capul lui.
- Să termin și pe urmă mergem la masă. Mai am o fată, a mai
mică, vânzătoare la cofetăria „Savarina”. E răzbătătoare foc.
Singură s-a angajat. A venit la Roșiori cu bicicleta trei zile la rând.
Pe unde-a umblat nu știu, dar în a treia zi a venit mai devreme și
ne-a spus că s-a angajat. Cum a aflat nu știu, dar a venit într-un
suflet la spital să vadă ce e cu mine. Eu abia ieșisem din operație
și eram cam amețit. „Tată, ce e cu tine?”, a tăbărât pe mine. I-a
spus soră-sa mai pe îndelete care e situația. Stătea s-o
podidească plânsul. „Să nu plângi, să mă faci de râs!”. După o
vreme, le-am trimis acasă. Nu prea aveam chef de discuții și nici
să mă uit în ochii lor mirați și triști. Mi-era mai bine singur cu
pățania mea de tot râsul.
- Ți-e foame?
- Eu știu?
- Hai să aflăm.
Am intrat în salon și abia atunci am aflat rostul mesei lungi
așezate între cele două rânduri de paturi spre fereastra din
dreptul ușii. Masa lungă și băncile la fel de-o parte și de alta erau
ca cele pe care le aveam noi acasă, rămase de la cârciuma lu’ tata
mare Arghir și pe care le cereau oamenii când aveau nunți.
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Pe masă erau deja farfurii, linguri și furculițe. Nea Mărin m-a
luat sub protecția lui.
- Stai aici!
În dreapta lui.
Ținea lingura în mână și se întreba într-o doară:
- Prin câte guri o fi trecut lingura asta?
- Taci, mă, că ne faci scârbă!
Omul din fața lui nu știam de ce suferă. Era, se pare, ligav.
Ciorbă de văcuță, tocană de cartofi noi. Prima masă de spital
pentru mine. Am mâncat tot, foame, nefoame.
Când să mă ridic, am băgat de seamă că vreo trei bolnavi
mâncau chinuit, întinși în pat. Unul dintre ei mi-a făcut semn să
mă apropii. Cu obrajii supți și ochii de milog, mi-a întins o cană de
tablă.
- Adu ceai din canistra de la geam.
Abia l-am auzit.
Pe pervazul de la fereastră era un borcan roșu, emailat,
adunat la gură și cu țâță. Când m-am apropiat m-a izbit mirosul
plăcut, îmbietor pe care l-am ținut multă vreme în nări. Ceai din
zahăr ars și cu ceva esență de rom.
Bărbatul cu obrajii supți și ochi de milog, operat la burtă, a
dus cana la gură și a sorbit cu lăcomie. N-a zis nimic, parcă îi eram
aparținător.
- Acum încercăm să dormim, care avem noroc, mi-a deslușit
nea Mărin ce urmează.
Da’ de unde! N-am apucat să mă întind că s-a auzit un
scâncet. Femeia în negru plângea în colțul barișului. Parcă nu mai
avea putere în ea. Alături, în patul lui, nea Mărin a vorbit mai
mult pentru el.
- Se duce.
Mi-a făcut semn cu capul spre bărbatul înțepenit pe pieptul
căruia scâncea bătrâna. Apoi au năvălit pe ușa salonului, roșii la
față, năuciți, un bărbat și o femeie, veniți în grabă mare, cu
sufletul la gură. S-au oprit lângă bătrâna care plângea mai tare, în
bariș, încurajată de sosirea lor. Priveau bătrânul înțepenit și
șușoteau despre lucruri care nu ne priveau. Aș fi dorit să nu mă
uit dar nu puteam, nu mă puteam face că dorm, cine putea să
doarmă? Nea Mărin privea și el cu mâna mușcată de cal îndoită
din cot.
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Femeia tânără, abia venită, a aprins o lumânare. Bătrâna a
luat-o în grabă și, în același timp, cu mare grijă, a pus-o în mâna
celui de pe pat, probabil bărbatul ei. S-a auzit chiar atunci un
horcăit, apoi și femeia tânără s-a pus pe plâns. Bărbatul tânăr se
freca la ochi.
Infirmiera a apărut și ea în zor mare. A moșmondit ceva la
căpătâiul bătrânului luat în seamă de atâta lume apoi le-a spus
vestea proastă aparținătorilor care nu se așteptau la altceva.
- Dumnezeu să-l ierte!
Hohote de plâns ca răspuns.
- Mergeți și pregătiți-vă de ce trebuie. Rămâne bătrâna să
stea lângă el.
A luat lumânarea din mâna mortului, a pus-o în cana de ceai
și a așezat-o lângă cele două mere care stăteau pe noptieră.
- Ți-am spus eu... s-a întors nea Mărin către mine.
N-aș fi vrut să mai stau acolo.
- Hai afară! Nu e de noi. Nu-mi place la mort.
S-a ridicat, și-a pus mâna în cureaua legată de gât și a vârât
labele în papucii lui speciali. S-a apropiat de grupul cu mortul lor.
- Dumnezeu să-l odihnească!
- Să-l odihnească Cel de Sus!
A luat-o către ușă cu mine în urma lui, împăcat că nu mai
aveam sub ochi oameni triști.
În parcul spitalului mai erau oameni fără chef de somn. „Dacă
dormim acum, la noapte stăm cu ochii-n tavan”.
Banca noastră de dinainte de prânz era liberă, cuprinsă de
umbră.
- S-a eliberat un pat.
Era tare nea Mărin din Măldăieni.
- Mai mor oameni pe pat de spital. Nu-i vindecă doctorul
Gâdea pe toți.
Nu se lega discuția.
- N-ai chef de vorbă.
Nu prea aveam. M-au impresionat cele petrecute sub ochii
mei. Mai văzusem om murind. Pe mam’mare Vasilca, mama
tatei, întinsă pe jos, în mijlocul casei, la loc răcoros, căutând cu
mâinile ceva în aer.
- Să vezi mâine ce frecuș e p-aicea. E zi de vizită, și marțea, și
joia, ies toți la vorbă în parc, că se sufocă în saloane.
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Aș fi vrut să spun ceva dar nu mă simțeam în stare.
***
În salon era atâta liniște de nu trebuia la nimeni. Bolnavii, ca și
mine, stăteau lungiți în paturi, aliniați, așteptând să vie cineva săi numere. „Cine lipsește?”. „Ion”. Patul lui a rămas gol. În locul
lumânării, prin fereastra din dreptul patului își făcuse loc o rază
de amurg. Roșietică, tot mai plăpândă.
Lângă mine, nea Mărin se uita la mâna bandajată ca la o
păpușă. Mintea îi era în altă parte. Nu zicea el, dar bănuiam eu.
Mi s-a părut că bărbatul de pe rândul meu, care-mi ceruse
ceai înainte de prânz, se uita la mine, o fi, n-o fi. Atâta liniște
devenise greu de suportat. Se sparge cumva.
S-a auzit un ciocănit. Toți am tresărit. Bolnavul care chiar se
uitase la mine bătea cu cana de tablă în tăblia patului.
- Vezi ce-i trebuie! Altfel nu se astâmpără.
Nea Mărin le știa pe toate.
M-am ridicat din pat și tiptil, hoțește, pe muțește, m-am
îndreptat către cel care ținea neputincios cana în sus. M-am
aplecat spre el.
- Ceai. Vezi dacă mai este.
Pentru el mai era pe fundul borcanului roșu de pe pervazul
ferestrei de pe interval.
- Să trăiești!
- Sănătate!
- Bine, bine.
M-am întins la locul meu în pat. Raza de amurg pierise. Ar
trebui aprinsă lumina. Întrerupătorul era lângă ușă. În stânga.
Nimeni n-avea nevoie. Dacă mă trimitea nea Mărin, făceam eu
fapta bună. În definitiv, ce mă privește?!
Ușa s-a crăpat și lumina a bufnit peste noi.
- De ce stați pe întuneric?
D-aia, ca să întrebi tu.
Sora „Țâțe goale” avea trei injecții de făcut. Pac-pac, acu-n
cur. A mers repede. Eram cu ochii pe ea. O știam din vedere. Am
întâlnit-o în oraș, cu țâțele robuste cât mai la vedere, toată
averea ei. Când a trecut pe lângă mine, mi s-a părut că îmi
zâmbește. Închipuire. Mi-ar fi plăcut mie.
- Imediat vine masa. La revedere.
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- Sărut mâna!
A întors capul, m-a privit și chiar mi-a zâmbit. Fusesem un
domn.
Spre masă mi-am potrivit pasul după nea Mărin. Până am
ajuns noi, locurile erau mai toate ocupate. Ne-am așezat ca la
prânz.
Ordine pe care nimeni n-o stabilise.
Macaroane cu brânză. Doar atâta.
- Aicea mori de foame.
Doar dintr-atâta nu se sătura nimeni. Fiecare însă avea ceva
d-ale gurii în dulăpiorul de la capul patului. Numai eu venisem
nepregătit. Nea Mărin, cu o mână, se chinuia să mănânce niște
pâine cu brânză.
- Vrei?
- Nu. Mulțumesc.
Mama mă învățase de mic să nu mănânc de la alții. Nici nu
înghițeam în sec.
Apoi au început ieșirile. Treceau prin fața mea fiecare cu
mersul lui. Știam unde se duc, nu trebuia să-mi spună nimeni.
Atâta minte aveam.
Ușa a fost dată de perete și a intrat patul pe rotile, împins de
altă femeie în alb pe care n-o mai văzusem. Nici măcar în oraș. Pe
patul pe rotile, un băiat cam de vârsta mea nu prea știa ce e cu
el. S-au oprit chiar în dreptul meu, la patul lăsat gol mai devreme.
A apărut și sora „Țâțe goale” și s-a uitat cu nădejde la mine.
- Ajută-ne să-l punem în patul lui.
Nu știam ce să fac.
- Apucă-l de umeri. Poți să-l ții?
- Da.
- Acuma.
Numai „Țâțe goale” a vorbit. Cealaltă femeie în alb l-a apucat
de picioare și l-am transferat în patul lui pe băiatul care ne privea
dus.
- Stai cuminte și te faci bine.
Cealaltă femeie în alb a luat patul pe rotile și a plecat. Sora
„Țâțe goale” nu mă mai băga în seamă.
Nea Mărin suferea de curiozitate.
- Ce are?
- A fost operat de urgență de apendicită acută. Bună seara!
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Lângă băiatul operat au apărut părinții lui. Femeia s-a uitat a
mirare prin salon. Nu cunoștea pe nimeni. Numai lume străină.
- Abia ne-au lăsat să intrăm. Ce-a fost greu a trecut. Te doare?
N-am auzit răspunsul.
Femeia a rămas să-l îngrijească. Bărbatul a plecat grăbit la
treaba lui, care o fi aia. Cred că operația băiatului îl lăsase singur
la lucru.
Unii bărbați au ațipit. Câțiva s-au târșâit pe ușă, afară. Poate
or fi fumători.
- Se duc la țigară. Până ajung la cuțit.
- Ââ?
- La operație.
N-am dormit ca lumea. M-am perpelit și nu știam de ce. Așa e
când schimbi patul, iar la spital nu e ca acasă. Un gând care să mă
liniștească. Ținusem ochii închiși ca să nu sperii bruma de somn.
Când i-am căscat, prin fereastra pe pervazul căreia era cana
acum fără ceai băteau zorii. O lumină neputincioasă, sângerie,
pătrundea în salon. Nicio foială. Bolnavii erau cuminți,
neputincioși, nesiguri pe ce le aduce ziua. Nu mă număram
printre ei.
Nea Mărin dormea dus sau numai se făcea. Treaba lui. L-a
trimis calul la odihnă.
Băiatul venit aseară, operat de urgență, nu se mai văita.
Înseamnă că nu e grea operația, nici nu simți. Lângă el, mama lui
îi veghea trezirea, să-i dea liniște dacă nu poate să-i ia durerea.
Dac-o avea.
Ca aseară, iar plimbări prin fața mea.
- Se grăbesc ca să nu stea la rând în fața closetului.
Se trezise nea Mărin.
- Bună dimineața.
- Așa să fie. Ai dormit ca lumea?
- Nu prea.
- Așa e în prima noapte.
Așa o fi. O să văd eu.
Lumina roșie a zorilor făcea loc zilei care își intra în drepturi.
În salon era deja lumină plină, năvălită odată cu ridicarea
soarelui, pe care nu îl vedeam, dar știam, ghiceam că e undeva,
în spatele salcâmului din dreptul ferestrei.
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Foiala era tot mai mare. Câțiva bolnavi se ridicaseră în cur pe
marginea patului. Ușa salonului nu sta multă vreme închisă.
Nea Mărin se întorsese pe-o parte. Mâna mușcată de cal
parcă nu era a lui.
- Acu’ e rândul nostru.
Nu dormea.
Ne-am ridicat și am plecat grăbiți în direcția ușii. În stânga, în
capătul culoarului, era closetul.
- Intră tu primul.
Făcea ordine nea Mărin.
Am văzut că iese greu și nu l-am mai așteptat.
În salon, cum am intrat, bărbatul care suferea de burtă și
fusese operat mi-a făcut semn să mă duc la el.
- Ești în putere, fir-ai mereu sănătos. Ajută-mă să mă sprijin
de tine până la closet, că n-am nicio putere. Sunt sleit.
S-a agățat de mâna mea, de umărul meu, mă strângea cu
disperare și își târșâia picioarele. Din când în când gemea.
Neputința îi oprea mersul greoi după câțiva pași în care nu ridica
tălpile de pe dușumea. Unii se uitau la el și îi mulțumeau lui
Dumnezeu că au mai multă putere.
Nea Mărin, tocmai să intre în salon.
- E liber.
Cine l-a băgat în seamă?
Bărbatul agățat de mine, o umbră de om, slab, scofâlcit, cu
ochii sclipitori, parcă mai prinsese putere. Sau mi se părea mie.
La întoarcere, tot așa a fost drumul. L-am ajutat să se așeze în
pat, i-am ridicat picioarele ca bețele de floarea soarelui și i-am
tras pătura până la genunchi. Ochii lui lucitori mă priveau fără
expresie. A încercat să dea din cap a mulțumire, dar nu mai avea
putere. Nu știam cum îl cheamă.
- Bună dimineața!
Altă femeie în alb în pragul ușii. N-o știam, n-o cunoșteam.
A închis ușa cu grijă și a făcut inventarul.
- Imediat serviți masa.
O veste bună.
N-a fost chiar imediat.
Două felii de pâine neagră, marmeladă și o cană de ceai care
a adus în salon mirosul acela gâdilicios. Ne-am așezat la masă
bolnavi și flămânzi. Și tot așa ne-am sculat. Suferindul de care
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aveam grijă, celorlalți nu le păsa, a înmuiat pâine goală în ceaiul
din cana pe care i-o pusesem în mână. Am mâncat eu
marmelada lui dar tot nu mi-a fost de ajuns. Mă luase foamea
rău de tot.
Nea Mărin mi-a luat gândul.
- În spital nu te saturi niciodată.
Vizita ne-a găsit în paturi, cuminți, fiecare cu nădejdea lui. Pe
mine doctorul nu m-a băgat în seamă. La nea Mărin a zăbovit. A
inspectat rana fără bandaj. Eu mă uitam curios la copci. D-alea o
să am și eu parte.
- Merge bine, dar trebuie să mai stai în tratament.
Nea Mărin nu era mulțumit. Sora „Țâțe goale” i-a acoperit
rana urâtă și l-a trimis la sala de tratamente. Vecinul de pat știa
drumul.
În continuare nu am mai deslușit ce zicea doctorul Gâdea,
Bolnavii stăteau ca sfinții, înțepeniți în paturi, fiecare cu speranța
că aude vorbele izbăvitoare: „Gata, te-ai vindecat, du-te acasă!”.
Doar un nene care stătea chiar pe partea mea, ultimul pat,
paznic la cana cu ceai de pe pervazul ferestrei, a avut parte de un
asemenea verdict. Cred că s-a auzit de pe hol când a întrebat
tare, surprins, neîncrezător:
- Adevărat?
Nu știam de ce a ajuns la spital.
Apoi l-am mai auzit pe doctor când a ajuns din nou în dreptul
meu, pe celălalt rând de paturi.
- Te doare?
Băiatul operat de apendicită a răspuns curajos:
- Nu.
Mama lui a fost trimisă acasă.
- E băiat mare, se descurcă. Într-o săptămână vine și el.
- Săru-mâna, dom’ doctor! Mult bine faceți.
Doctorul Gâdea mai auzise d-astea. A ieșit pe ușă cu „Țâțe
goale” după el. Noi am rămas ai nimănui.
Amiaza uite-o colea. Soarele năvălea peste noi prin geamurile
crăpate.
- Deschideți geamurile, comandase „Țâțe goale” când se
întorsese să facă niște injecții.
Apoi a decis nea Mărin, venit de la „Tratamente”, să ieșim
afară.
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- Hai afară, că s-a ridicat apa de pe iarbă.
Era cald afară. Mai cald ca ieri. Zăpușeală chiar. Dacă n-ar fi
avut nea Mărin mâna în bandaje legată de gât, nimeni n-ar fi
crezut că suntem internați.
Nu se mișca o frunză. Vipia era pe noi. Umbra unui liliac ne
ajungea la amândoi.
- Cine e la arat pe vremea asta se încinge dă-l ia dracu’. Dar nare ce face. Dă tractoriști e și mai rău. Vai de semeteul lor. Am
crezut că fac bine și uite în ce l-am băgat pe băiatul unui văr mai
dăncolo. Mai mărunțel, plăpând, ta-su n-avea grija lui. O ținea
întruna cu băutura, mai făcea din când în când câteva luni de
pușcărie la Turnu Măgurele, că fura câte ceva ca să facă rost de
bani pentru țuică. Țuică bea singur. L-am luat pe fii-su de mână
și-am pornit cu el la Roșiori, la școala de tractoriști. Când au pus
ăia ochii pe el și au văzut cum arată, au zis că nu e în stare: „Așa
cum îl vedeți, e mai ager ca oricare”, am insistat eu. N-am plecat
d-acolo până nu l-am înscris la școală. Vasilică, ăsta e numele lui,
că uitai să spui, nu m-a făcut de râs. A venit la noi, la SMT-eu și sa pus pe treabă. Acu’ fierb mațele în el pe căldura asta.
Vorbea și se freca pe un genunchi cu mâna sănătoasă. Poate îl
gâdila vreo gânganie, am dat eu cu presupusul. S-a ridicat dintrodată fără să se pregătească. Ce-o fi în capul lui?
- Nu mai e de stat.
Mai era o tanti în capot înflorat care mergea fără vlagă,
înaintea noastră.
Băiatul operat de apendicită mi-a făcut semn să mă duc la el.
Cred că mă invidia.
Cum e afară?
- Cald.
Doar pentru asta m-a chemat?
- Dă unde ești?
- Din Siliștea Gumești.
- Ahăă. Eu sunt din Peretu. Mi-am scos apendicita. Nu știam
că o am. Nu mă durea în niciun fel. Până ieri când m-a încovoiat.
Am șase copci. Nu e greu la operație dacă te ții cu firea.
Mă făcuse curios.
- Și tu ești pentru operație?
- Da.
- Văd că nu e grabă.
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- Nu e.
- După ce mi-a făcut injecția de amorțire am numărat până la
șaizeci. Nici n-am simțit când m-au tăiat. Numa’ ce l-am auzit pe
doctor când a zis „Gata!”. Au tăbărât pe mine și m-au adus în
salon. Aici m-au luat durerile, am strâns din dinți și mi-a trecut.
Acu’ nu mă doare. Simt doar locul acolo, ca o mâncărime.
- Auzi, da’ cum te cheamă?
Întrebarea mea nu îl mirase.
- Costică, cum să mă cheme?
Eu nu i-am spus numele meu, el nu m-a întrebat. Mai avea
ceva de zis.
- Să-ți spui ceva. Sora care vine cu domnu’ doctor la vizite e de
la noi din comună. Să nu mai spui la nimeni.
Așa ne-a prins ora mesei. Care flămând, care ligav, fiecare
după starea lui. Masa nu avea importanță pentru că era zi de
vizită și veneau aparținătorii cu ce trebuie. De la două încolo ușa
n-a mai stat închisă. Cei care veneau își căutau din priviri bolnavii.
Când îi găseau, se luminau la față și se grăbeau să ajungă mai
repede, să-ntrebe, să afle. Înainte de a băga mâinile în plase, în
papornițe, să scoată bunătăți pentru bolnavi.
Întins în pat, cuminte, mă uitam la toți. Apoi n-am mai avut
ochi decât pentru cei care au venit la nea Mărin. Au intrat pe ușă
cu oarecare teamă, mie așa mi s-a părut, să nu-i ia cineva la rost.
Femeia, prima din cei patru, robustă, oacheșă, cu un fel de ie pe
ea, s-a mirat când l-a nimerit cu privirea pe bărbatul ei, întins în
pat, cu ochii la ușă și mâna beteagă pe piept, la vedere.
- Uite-l!
Pășeau spre el cu sfială, să nu strice somnul cuiva, sau, poate,
auziseră că așa se umblă la spital, pe vârfuri. N-au apucat să dea
„bună ziua”, la nea Mărin, nouă, că au și fost luați în primire:
- Dă ce m-ați făcut să aștept?
Eu, al nimănui. Urechea la pândă, ochii la ușă.
- Vă doare-n cur că stau aici.
Era supărat tare nea Mărin.
Nu mai era mult până la ceartă. Una dintre fete și-a luat
inima-n dinți.
- Ne-am întâlnit cu sora Nina la intrare.
Hopa, „Țâțe goale” are un nume, „Sora Nina”.
- Și ce-mi pasă mie?!
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- Despre matale am vorbit.
Nea Mărin s-a domolit. I-a venit interesul acasă și i-a plecat
supărarea.
Fata s-a aplecat spre el. Vorbea aproape în șoaptă. Nu
suficient ca să nu aud și eu, chiar dacă nu mă privea.
- I-am zis să te lase acasă. Să vorbească despre asta cu
domnul doctor. A zis că vindecarea merge bine și mâine te lasă
acasă.
- Mâine?
Cum adică așa, dintr-odată?!
Nea Mărin înghițea-n sec.
- Dimineață îți scoate copcile, te pansează și vii acasă.
- Dacă e așa cum spui, să veniți să mă luați.
- Doar nu te lăsăm să vii pe jos.
Nevasta lui, oacheșa, avea o voce plăcută și m-am gândit dacă
n-ar fi bună la cântat.
Nea Mărin tot nu se domolea.
- Ați fi în stare.
- N-am fi deloc. Nu-ți priește la spital.
- Cui dracului îi priește aici? Atâta minte ai? Dar ce mă mai
mir?
- Poți să te miri dacă vrei. Pe la prânz venim și te luăm. Noi îți
ducem grija și tu ne iei la rost.
Nea Mărin a dat din mână. Nu știu ce a însemnat asta. Toți șiau mușcat limba și în salon s-a auzit un murmur dinspre celelalte
paturi.
- Ați vândut calul?
Întrebarea nu le privea pe femei. Se uita fix la bărbatul tânăr,
ginerele său, care stătea în picioare și aștepta să se termine
vizita. Discuția dinainte nu l-a interesat. Răspunsul a venit de la
femeia oacheșă, hotărâtă să-i țină piept lui nea Mărin.
- De ce să-l vindem, că așa vrei tu, la nervi sau la ambiție?
- Dacă te mușca pă tine, ce făceai?
- Uite că nu m-a mușcat.
- Cum să te muște pă tine?! Că nu stai tu la curu’ lui.
- O să-ți treacă. Și durerea, și supărarea. Altădată să fii mai
atent.
- Gata cu discuția asta.
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În continuare au șușotit despre altceva, ce mai era prin
comună, dacă s-a mai întâmplat ceva și dacă Vasilică tractoristul
s-a apucat de ogoare. Apoi, aparținătorii și-au adus aminte că nau venit cu mâna goală.
- Am fost la moară, am măcinat grâu și ți-am adus o azmă.
Nea Mărin era foarte interesat. Nu scăpa din ochi mișcările
femeii oacheșe, nevasta lui cu voce de cântat. Pâinea de casă,
rotundă, proaspătă, era învelită într-un ștergar cu modele.
Bărbatul betegit de cal, vecinul meu de pat de spital, s-a ridicat în
fund și ținea pâinea cu o mână, murmurând ceva, o rugăciune,
treaba lui, oricum.
- Ia ajută-mă!
Către femeia lui, care a prins azma și l-a lăsat pe bărbatul ei să
rupă un codru. Nea Mărin se minuna în fața pâinii, cuprins de nu
știu ce simțire. Și-a făcut semnul crucii și a sărutat codrul de
pâine pe care mi l-a arătat mie cu o bucurie pe care nu i-o
înțelegeam. Și la noi când se făcea pâine nouă era un eveniment,
mai ales că era puțină din cauza cotelor, femeile ieșeau pe uliță și
împărțeau la trecători. Așa a făcut și nea Mărin.
- Pâine nouă, pâine de anul ăsta.
Atâta lucru pricepusem.
A rupt din codrul lui de pâine aproape jumătate și mi-a întins
mie bucata ademenitoare. Atunci am intrat în atenția familiei lui.
- Mulțumesc, să o mâncați sănătoși.
- Mulțumim.
- Că bine zici.
Nea Mărin înghițea cu poftă din pâinea nouă.
Mâncam și eu fără să fac mofturi. Era pâinea bună.
Se făcuse liniște.
Unii vizitatori începuseră să plece. Câțiva erau urmați de
bolnavii mai în putere. Alții se uitau în urmă la cei lăsați pe pat în
seama doctorilor. Câte o femeie icnea în colțul barișului.
Rezemat de tăblia patului, mâncând ca un flămând din pâinea
dată de pomană de nea Mărin, le observam tristețile.
***
Nu l-am mai văzut pe nea Mărin din Măldăieni după ce a
plecat chemat printr-un semn de sora Nina din pragul ușii
salonului. Abia după un timp a venit muierea lui cea oacheșă și i-
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a adunat lucrurile. Nu mare lucru. Mi-a trecut prin minte să o
întreb dacă nea Mărin chiar nu mai vine, după cum stătea
treaba. Gândul era gând. Am tăcut din gură și am rămas cu patul
liber lângă mine. N-am băgat de seamă dacă femeia a zis ceva
când a plecat. Oricum, părea grăbită tare. Dacă întârzia, o lua nea
Mărin la rost.
A venit vizita, eu tot nebăgat în seamă. L-am dus pe bătrânul
neputincios să se pișe, l-am adus înapoi și l-am ajutat să se suie în
pat. Mi-a întins cana de tablă să i-o umplu cu ceai. „Nu mai bea
atâta, că d-aia te piși întruna”. În definitiv, ce mă privea pe mine?
M-am întins în pat și am înjurat că n-am o carte să citesc. Nu
mi-am dat seama când am plecat de acasă. Am crezut că ajung la
cuțit cum mă internează. Acum vedeam că aveam un stagiu de
pregătire. Erau băgați în seamă alții.
M-am umplut de emoții când am văzut-o pe sora Nina, care
nu mai era „Țâțe goale”, venind hotărâtă spre mine.
- Facem niște modificări.
Iar am scăpat.
- Te mutăm în alt pat. Vino cu mine!
Autoritară. N-avea rost să întreb de ce. Pe rândul celălalt de
paturi, aproape în fundul salonului, în dreptul mesei, a pus mâna
pe tăblia unui pat.
- Aici.
În pat era un domn trunchios care avea ceva pe dinăuntru. Lam văzut mergând cu pumnu’ în burtă.
- Domnu’ Stănescu, vă mutăm mai aproape de ușă.
N-am înțeles ce semnificație avea.
- Vine imediat și schimbă paturile.
Vorbea pentru amândoi.
Patul lui nea Mărin a rămas liber.
A plecat sora Nina și a venit vijelios o femeie care arăta că nare chef de ce e pusă să facă. Probabil fusese luată de la altă
treabă.
- Cine se mută? Că nu stăteați bine unde erați...
Ar fi fost loc de o înjurătură. Femeia, însă, cu niște albituri în
brațe, s-a apucat de treabă. A luat cearceaful de pe patul meu și
l-a aruncat pe interval.
- Am atâtea de făcut și uite cu ce mă ocup.
Mă simțeam vinovat.
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A schimbat și fața de pernă și abia atunci ne-a luat în seamă.
- Hai. Mutarea de urgență.
Cred că vorbea așa ca să vedem noi că o doare-n cur de sora
Nina.
- Ajută-l pe domnu’ Stănescu să aducă lucrurile unde ai stat tu.
După cum se vede, domnu’ Stănescu e cineva. Cineva pe
unde? De unde era să știu?! Aici, la spital, îl chinuia burta și tăcea
ca mutu’.
A plecat spre ușă cu pumnu-n burtă. Ca de obicei, și eu în
urma lui, cu bagajul. Nu știu ce avea în plasă, că zăngănea.
Când ne-am întors cu calabalâcul meu, infirmiera era întinsă
peste pat și aranja cearceaful pe partea cealaltă. I se vedeau pulpele
albe, zdravene. N-aveai cum să nu te uiți la ele. Când a terminat
treaba s-a răsucit și era să dea peste mine. Mi-a zâmbit și mi-a dat o
palmă de alint. Mă fâstâcisem. Femeia a observat, a zâmbit mai larg,
„te-ai rușinat?”, și a bătut cu palma cearceaful întins.
- Gata.
S-a aplecat să adune cearceaful de pe jos. Pulpele din nou la
vedere. Eu, ochi beliți. A făcut cearceaful ghemotoc și a plecat.
Patul, tot pat de spital. Nu aveam nevoie să mă acomodez. Mam întins cu gândul aiurea. Am venit cu o treabă și nu mă lua
nimeni în seamă. Zile de vacanță risipite. Nu aveam obiceiul să
dorm de amiază. Amiază, oricum, nu era. Așteptam ora de masă.
Acum eram chiar în dreptul mesei. Gândurile nu se legau. Poate
era mai bine să ies afară. Prin geamul de alături dogorea soarele.
Cât o fi ora? N-aveam ceas. Poate că nu-mi trebuia. Și până acum
m-am descurcat fără ceas. Cu vaca, în Grama, știam la fix ora
înainte de-a trece trenul. „Trebuie să apară motorul de trei”. Și
apărea dinspre Halta Zâmbreasca, două vagoane cuminți, care se
prelingeau pe șine spre gara Balaci. Gara noastră. Cam din dreptul
lotului nostru din Grama se vedea aeroportul. Blocurile ofițerilor
se încingeau în soare. Atunci ne buluceam spre coborâre. „Ioane,
nu împinge, că mă dai dracului jos”. „Cin’ te-mpinge, mă, ești
capiu?!”, mereu aceleași vorbe. „Bă, fir-ar al dracului de tren, ne
năclăirăm”.
Doar o dată a trecut trenul și noi n-am știut de el. Eram cu
nea Ion alu Birică, bărbatul Didichii, sora mai mică a mamei, la
cules de coceni de porumb și de floricică de pe miriște. Eram și cu
verii mei Vasile și Virgil, mai mici ca mine. Luam cocenii de pe
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miriște, cotoarele de la porumbul de anul trecut, le scuturam de
pământ și le făceam grămăjoare aliniate pe miriștea pe care
încolțise moorul. Nea Ion, fost ofițer, fără mâna pe care o
pierduse în război, lucra mai repede ca noi. Lua cocenii de
porumb și îi scutura de pământ, lovindu-i de oul piciorului. La
treabă nu te puteai pune cu el. Când soarele a venit deasupra
noastră și a înțepenit acolo, pe cerul lui, ne-am adunat sub
bombul pe care tata îl ținea de umbră. Am mâncat pâine cu
brânză, ouă fierte, am băut apă clocită dintr-un urcior și am
alergat după coceni de floricică, mai lemnoși, buni pentru jar, ca
să coacem porumb. Am intrat în porumbul nostru după cotolani
buni de copt. Dar nu eram proști să luăm de la noi. Intram mai
adânc în porumb și luam de la alții. Călcam numai pe brazdă, ca să
nu lăsăm urme. Am rupt niște nuiele din bomb ca să ne facem
frigări. Căldura focului ne dogorea, afumam porumbul, nu mai
aveam răbdare. „Așteptați să facă jar”, ne-a certat nea Ion. Aveam
cotolani și lângă jar, îi perpeleam în cenușă, mai rămâneau boabe
crude, nu conta, pofta ne gâtuia. Am aruncat frigările, mai bine era
direct la jar. „Ăsta e aproape copt”. Am tras cu mâna știuletele de
lângă jar, „ăărș!”, l-am perpelit în palme, „ărș-ărș-ărș!”, am dat, nam dat cenușa jos, nici nu conta, parcă nu mai văzusem porumb
copt, doar cu o zi înainte făcuse mama pâine și mâncasem trei
cotolani rumeniți. Acolo, la Grama, cu ochii-n fum, încins de jar,
am mâncat ca spartul porumb copt. Ne luasem la întrecere cu verii
mei, i-am bătut, m-am oprit dintr-odată la unșpe. Cocenii de pe
care adunasem cu poftă boabele îi aruncam în căruță, să nu lăsăm
urme. Și dintr-o dată, speriat parcă, nea Ion ne-a întrebat dacă
am văzut motorul de ora trei. Nu-l văzuse nimeni. „Cum de n-am
băgat de seamă?!”. Nea Ion se mira, noi nu. Am adus coceni și iam scuturat de pământ deasupra jarului aproape stins. Nu trebuia
să lăsăm urme. Am văzut când a trecut, tot dinspre Halta
Zâmbreasca, motorul de ora șapte. Căruța era încărcată cu coceni,
boii înjugați și am plecat spre casă după o zi de ținut minte.
Foială, zgomot mare, ora mesei.
Am mâncat în liniște și ne-am ridicat tot flămânzi. La spital nu
vii să te saturi. Am observat că nimeni nu se văita de foame. În
liniște, am tras la pat. M-am întins cu ochii-n tavan. Două muște.
Atâtea credeam eu. În salon erau mai multe. La vreo trei paturi
mai încolo de mine, un domn era acoperit cu o bucată de tifon.

Discobolul/2016

Proza
Din alte părți auzeam câte o pliciitură și o înjurătură. „A dracu’ să
fii!”. A urmat un sforăit. Duduia patul de la geam. M-am prefăcut
și eu că dorm.
Am dormit, n-am dormit, nu știu. Mai mult n-am dormit.
Trezirea! Ușa salonului s-a izbit mai să iasă din țâțâni. Toți eram
cu ochii acolo. „Ce dracului, așa se umblă la spital?!”. Era adus pe
targă un bărbat umflat ca un cimpoi. Din cămașa albă, descheiată
la piept, îi vedeam burta țuguiată.
- Aoleo, mor, aoleo, mor! Să ai grijă de copii!
De pe targă aproape că a fost trântit pe patul lu’ nea Mărin. O
femeie gătită ca de oraș, nici doamnă, nici țață Floare, cu părul
permanent, îi ștergea neputincioasă sudoarea de pe frunte. Încă
un bărbat și o femeie priveau cum se vaită, parcă n-ar fi fost de-al
lor. Aș fi dat o mână de ajutor dar nu știam cum. Bărbatul îl
ținuse de picioare când a fost rostogolit în pat. Icnete, vaiete,
vorbe nedeslușite.
- Lasă că nu mori!
Femeia părea liniștită. Știa ce știa.
- Ție ce-ți pasă? Nu mai am aer!
Unii cu somnul stricat, alții atenți doar la durerea lor, așteptau
să afle mai multe. La spital, curiozitatea e un lucru mare. „Ce te
doare?”, „De când te doare?”, „Ai fost la cuțit?”. Răspunsurile nu
erau niciodată mulțumitoare. Nimeni nu se lăuda cu durerea lui.
Mă apucase rușinea uitându-mă la omul cu burta umflată.
- Mi-e rău de nu mai poci! Aaa, aaa!
Bărbatul mai tânăr, și el în cămașă albă și pantaloni negri, a
plecat să caute pe cineva. Un doctor și o soră, cineva care știe
mai multe.
- Să ai grijă de copii! Uite, mor, nu mai am aer.
Femeia cu părul permanent, nici doamnă, nici lele Floare,
dădea în plâns. După atâtea vaiete, ar fi trebuit măcar să
icnească. Se uita, mi se părea mie, cu un fel de reproș la bărbatul
cu burtă țeapănă. Nici n-avea ce să-i facă.
Sora Nina n-a venit în viteză. Nu era o urgență. Așa dădea de
înțeles. A schimbat câteva cuvinte cu bărbatul care se văita și o
privea ca un milog, a șușotit ceva cu femeia cu părul permanent,
cineva la ea în sat, și a plecat cum a venit.
- Mă lăsați să mor.
- Potolește-te!
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- Cum dracu’ să mă potolesc, tu nu vezi că pleznesc? Sau ești
chioară?!
Vorbe pline de reproș din partea unuia care se simțea fără
ajutor.
A apărut din nou targa. Bărbatul mai tânăr și cu omul
spitalului l-au pus pe targă și au plecat. Omul cu burta umflată se
văita și mai tare.
Nu ne spunea nimeni unde îl duce.
- Îl operează, și-a dat cineva cu părerea. Un bărbat neras de
pe rândul celălalt de paturi.
Liniște. O liniște care nu lămurea nimic. „O să aflăm noi”.
Dintr-odată mă pleznise și pe mine curiozitatea. „Chiar așa, de ce
se văita atâta omul ăla?”.
O oră? Poate nici atât.
Alaiul s-a întors. Bărbatul nu mai avea burta umflată, se
încheiase la cămașă și mergea sprijinit de bărbat și femeia lui. Mie
așa mi s-a părut, că e nevasta lui. Cealaltă femeie, mai tânără, nici
nu conta. Noră, fiică, treaba lor. Bărbatul care era să moară, după
cum se văita, s-a întins pe pat și a oftat prelung a ușurare.
- Chiar am crezut că mor.
Nimeni nu îl lua în seamă.
Din vorbă dusă din pat în pat am aflat ce-a pățit. Vecinul din
stânga mea vorbea încet. Așa vorbea, probabil, de felul lui. M-am
aplecat spre el să aud, mai să cad din pat.
- A mâncat lubeniță în neștire.
„Și ce dacă?! Cum naiba să te vaieți dintr-atâta?!”. Mâncasem
de multe ori lubeniță până mi-a stat în gât, dar niciodată nu mi-a
venit să mor. Aoleo, de câte ori muream, dacă era să fie. La
bâlciul din 6 august, erau pe izlazul de la moară grămezile de
lubenițe cât casa. Nu chiar atât de mare avea și tata mare Arghir
o grămadă de lubenițe pe locul lui de lângă sat, spre Râca. Fusese
lucernă, arase și pusese pepeni care s-au făcut neînchipuit de
mulți. Într-o zi, mă duceam cu vaca pe miriște, în Pământuri. Tata
mare Arghir stătea lângă covergă și m-a văzut. „Măi nepoate, hai
încoace!”. Am lăsat vaca în drum și am dat zor spre el. „Ia și
vaca!”. Așa am făcut. A luat doi pepeni, din grămada de lângă
covergă, i-a tăiat felii și i-a pus înaintea vacii. Apoi mi-a venit mie
rândul. A nimerit un pepene galben după care îmi lăsa gura apă.
Am mâncat lacom, m-am mozolit până la urechi și am dat cojile
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la vacă. Am mâncat până spre amiază lubeniță în rând cu vaca.
„Mai vrei?”. Nu știu de ce m-a întrebat. Poate pentru că vaca se
culcase și rumega sătulă. Tata mare Arghir, tatăl mamei, a intrat
în pepenărie și mergea ca un cocostârc, cu pași mari, calculați, ca
să nu calce pe vreji. A pus ochii pe un pepene, l-a rupt din vrej, l-a
calculat în palme și a venit cu el la mine. „E mai greu ca tine. Nu
cred că-l răzbești”. Tăceam. Pofta nu-mi trecuse. „I-auzi!”. Îl
strângea în palme la urechea mea ca să aud cum pârâie. Nici n-a
băgat cuțitul bine și s-a crăpat până la floare. Avea miezul mai
roșu ca soarele dimineții din ziua aia. Am mâncat ce am mâncat
dar n-am răzbit. Din ce a rămas, tata mare Arghir, tacticos, tăia
bucăți de miez pe care le ducea la gură. Pe mine m-a prididit și
am fugit către gârlă. Pe partea înierbată care se oprea în Pârâul
Câinelui era să mă duc de-a-n boulea. Era zor mare la curul meu.
M-am ușurat, m-am spălat pe mâini și pe față și m-am întors
sătul, mulțumit. Ce zi de neuitat. Nu țin minte câți pepeni am
mâncat, dar nu era să mor dintr-atâta.
Bărbatul care mai adineaori era să moară s-a ridicat din pat și
a plecat rușinat spre ușă, urmat de alaiul cu care venise. Nici
„bună ziua”, nici „mama voastră de betegi”, rușinea era mare pe
capul lui. Știa, mă gândesc eu, că s-a făcut de râs. Câțiva bolnavi,
mai curioși, s-au adunat la patul liber al lui nea Mărin ca să afle
amănunte. S-a dus și vecinul meu din stânga, care nu mi-a spus
cum îl cheamă și nici eu nu l-am întrebat. N-a zis nici măcar de
unde e. Mergea târșâit, aplecat, ținând cu mâinile pantalonii fără
elastic de la pijamaua spitalului. Cum s-a dus așa a venit, după o
vreme. S-a așezat grijuliu în pat și s-a întors spre mine.
- Era din Beuca. E cu impozitele pe la sfat. Mânca în fața casei,
între doi meri, când a trecut pe uliță unul din Ghimpați cu căruța cu
pepeni. A ieșit la poartă și i-a luat omului cu japca un sfert din
pepenii pe care îi avea. A pus trei în fântână și ce a rămas a dus în
pivniță, la răcoare. S-a culcat, s-a odihnit cât s-a odihnit și s-a apucat
de mâncat lubenițe. Au mâncat și ai lui dar el nu se mai oprea.
- A spus el asta?
Puneam la îndoială ce îmi șoptea vecinul de pat.
- El n-a deschis gura, dar ceilalți, ațâțați de întrebările celor de
lângă el, care au crezut că chiar se duce, au povestit așa, fără
chef și fără amănunte. Am văzut și noi că a mâncat lubeniță până
era să crape în fața noastră.
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N-am pierdut somnul degeaba. După cum șoptea vecinul meu
de pat, am înțeles că în spital durerea altuia alină.
A venit sora Nina. Din ușă a fost cu ochii pe patul gol.
- Au plecat?
Au răspuns cei din apropiere. Sora Nina vorbea pentru toți.
- I-am făcut o clismă și l-am vindecat. Poate s-a învățat minte.
Eram numai ochi și urechi. Iar din ce a zis sora Nina la urmă am
înțeles că era un sfat medical. „Aveți grijă, plecați din spital în
vremea pepenilor, să nu vă lăcomiți!”. „Să ne dea drumul, soră
Nina, că avem noi grijă!”. Cred că am înghițit în sec. Anul ăsta nu
mâncasem decât o dată lubeniță. Venise fratele mai mare George,
profesor, din sat cu ea pe portbagajul bicicletei. O nimerise mare,
dulce, ne-a săturat pe toți. Am mâncat în fața casei, la masă, sub
bolta de viță-de-vie. Tăiasem tacticos bucăți din felia pe care o
primisem. Alegeam pe cât puteam sâmburii și îi puneam într-o
farfurie de pe masă. Atent la ce făceam, m-am pomenit cu o
lovitură în frunte. N-a trebuit să cercetez mult ce a fost că m-am
lămurit imediat. L-am prins pe vinovat pregătit să lovească din
nou. George ținea între degete un alt sâmbure, așteptând
momentul potrivit ca să-l proiecteze în fruntea mea. Am făcut pe
prostul și m-am pregătit și eu de atac. Mestecam miezul de
pepene zemos, dulce ca la mama lui, și am proiectat sâmburele
dintre arătător și degetul mare drept între sprâncenele fratelui
meu. Mă făceam că nu știu despre ce e vorba, el nu se făcea de
râs, luptam pe muțește, fără ca ceilalți să bage de seamă.
- La ce te gândești?
- Nici eu nu știu.
- Lasă, nu-mi spune dacă nu trebuie.
Vecinului din stânga parcă îi mai venise vocea.
- Știi de ce a pățit omul ăla așa cu pepenele? De ce n-a dat
afară? Era încuiat. Numai așa se explică, altfel, cum dracu’?!
După un timp.
- Nu crezi?
Credeam, n-aveam nici un motiv să nu cred. M-am întors spre
el să audă mai bine.
- Așa e, eu nu m-am gândit.
Cred că i-am dat satisfacție.
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Gheorghe JURCĂ
Lapoviță și dragoste
Amiaza se-ntunecase brusc, ca și cum o mână nevăzută ar fi
dat peste coala albă a hârtiei cu o pensulă uriașă, înmuiată întrun fel de muruială și, practic, nu se mai distingea nimic: străzi,
magazine, mașini, tramvaie, troleibuze, oameni. Le înghițise
parcă pământul sau vreun turbion aerian. Totul se întunecase, se
tulburase. Mai țineam minte că Lisa mă luase de mână și-am
plecat pe jos, per pedes apostolorum. Stadionul de fotbal nu se
afla departe: vreo câteva sute bune de metri. Eram amândoi cu
capetele goale, doar Lisei îi trecuse prin minte să ia cu ea un fâș
în caz că de ploua, să ne poată apăra de zloată.
Era un noiembrie puhav și oricând, din clipă în clipă, se putea
porni o ploaie, o lapoviță, bașca o ninsoare în toată regula. Dar
faptul că o întâlnisem pe Lisa după atâtea luni în care nu mai
știusem nimic de ea și că vom merge pe stadion să urmărim
echipa noastră favorită jucând în compania unei echipe străine,
nici nu știu precis dacă nu era o echipă de hughenoți, una din aia
formată din pălugani blonzi și masivi ca niște aruncători de
ciocan. Lapovița se-ntețea cu furie încât ne orbea că nu mai
vedeam bine drumul pe care mergeam; sau poate că nu
mergeam, ci veneam. Lisa avea instinctele mai bune decât ale
mele, un animăluț persuasiv, și eu mă țineam după ea. Orașul
părea o fantomă oarbă, cenușie, vopsită cu un alb îngălat. Ce
mai, o apocalipsă. Ploaia ne izbea peste obraji cu furie. Ne
proptiserăm capetele în piept.
Dacă Lisa, biata Lisa, o puștancă de nouăsprezece ani, studentă
în anul întâi la drept, se ținea de inima drumului și eu după ea ca
un cățelandru, succesul că vom ajunge unde trebuie era ca și
asigurat. În ce mă privește, mergeam pentru a doua oară pe
stadionul din marele oraș transilvan. „Ține-te bine de mine!”, mă
îndemna ea plină de cerbicie. Și era doar o așchie de fată, dar
altfel aprigă și plină de energie. De aia o și iubeam mai mult, pe
lângă faptul că avea o mutrișoară de copilă, cu niște obraji
bucălați, ochi violeți și părul secăriu abundent pe care eram sigur
că stropii denși ai lapoviței nu-l puteau pătrunde, era ca o armură.
Eu eram tuns perie și vântul puternic îmi rașcheta țeasta de
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parcă voia să-mi smulgă și scalpul. „Mă țin, Lisa, mă țin, îi ziceam
eu, dar ne intra vântul și ploaia pe după gât, pe sub cămașă de
parcă ar fi fost o năpârcă. Eu nu am tenacitatea, dârzenia ta, așa
că vin și eu cum pot.” „Dacă vrei, Dane, ne oprim și intrăm într-o
cafenea, tragem pe gât un păhărel cu ceva tare, care să ne
oțelească, mai bem o cafea sau chiar putem să renunțăm la a mai
merge pe stadion prin vânzoleala asta de lume și vedem meciul la
televizor, că acum fiecare cafenea are televizor pentru mușteriii
săi. Ce zici?” „Nici vorbă, Lisuca, am plecat la meci, apoi la meci
mergem, morți, copți, vii sau nevii”, o țin eu sus și tare.
În fine, ajungem. Intrăm printr-un tunel; scot biletele din
buzunar pe care mai-mai să mi le sufle vântul, un tip mi le rupe.
Nici vorbă să mai găsim locurile indicate pe bilete. Ne-am așezat
într-un grup gălăgios. Am văzut ca prin ceață că jucătorii nemți
ieșiseră la încălzire. Zgomote, fluierături, huiduieli, de, ca la
stadion. Dar nici nu aveai pe cine huidui sau aplauda că erau de
fapt niște fantome ridicole care se mișcau ca niște mameluci. De
fapt, nici nu știam bine care sunt ai noștri și care sunt adversarii.
În sfârșit, ne-am prins și noi în cor cu toată lumea: „Huo! Huo!
Huo!” Uitaserăm să ne punem fâșul pe cap care să ne ferească
de ploaia abundentă. Lisa mi-l dă mie, îmi spune să-l iau eu că
arăt mai zgribulit, ca un „petreuș”. Eu o trag spre mine ca să ne
putem acoperi amândoi. Ea zice: „Ține-ți-l ție, că mie mi-e cald!”
Crainicul anunță cele două echipe și brigada de arbitri. Curând
se aude fluierul de start al meciului. Văd doar niște umbre
schimonosite ce se mișcă fantomatic pe teren. „Tu, Lisa, vezi
ceva?”, o întreb pe prietena mea. „Da, ai noștri sunt în partea
stângă și acum încearcă să croșeteze apărarea nemților.” „Măi,
Lisuca, tu ești o vulturiță de vezi așa de bine. Eu mă uit ca găina în
lemn. Te rog să-mi spui și mie când se dă gol.” „Deocamdată, se
ciocnesc cap în cap, își dau la țurloaie, se-mpung ca niște
berbeci.” O țin strâns de mână, dacă o pierd prin hărmălaia asta
de oameni sunt fiul pierzaniei. E ca și cum aș fi un strop de ploaie
ce curgea din imensitatea cerească, un biet fir de pai. „Huo, fi-rar mă-ta a dracu’!” urlă cineva de pe rândul nostru. „Hei, nene,
nu mă-sa e de vină, ci el că se aruncă ca un căpcăun!” zice Lisa.
Dar, dacă Dumnezeu vrea, face dintr-odată lumină în inima
omului. Acum făcuse în inima mea. S-a întâmplat ca o pală de
vânt amestecată cu fulgi de nea apoși s-o izbească pe Lisa peste
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frunte de a văzut stele verzi și i-a blocat pentru o clipă răsuflarea.
Atunci, instinctiv sau poate calculat, nu știu, s-a aruncat în
brațele mele inertă... Cum zic, din mine a țâșnit o lumină voltaică,
încât vedeam fanioanele de la colțurile terenului, pe cei douăzeci
și doi de jucători și pe cavalerii în negru. O minune cerească. O
bucurie nepământeană. O fericire cum nu mai trăisem niciodată.
Era atât de cald, de catifelat suflul ei în coșul pieptului meu. N-a
mai scos capul de acolo până nu s-a terminat meciul. Suspina ca
un copil speriat. „Să-mi spui când dau ai noștri gol!” m-a rugat ea.
„O să-ți dai seama după uralele spectatorilor”, am zis eu. Ardeam
ca un tăciune aprins.
Ce să vezi, dom’le! În inima nea, în capul meu zguduit de ploaie
a apărut o altă lume. Da, o altă lume. O lume pe care o știam, dar
pe care eram gata-gata s-o uit. Doamne, câte ploi stihiale, vânturi
năprasnice, furtuni apocaliptice nu m-au prins pe coastele de pe
dealurile copilăriei și, plin de frică, nu aveam de ce să mă țin, cu cine
să schimb o vorbă. Nu o dată m-au orbit fulgerele care trecuseră la
câteva țante de mine, ba, într-un timp, se aprinseseră hainele pe
mine și a trebuit să mă dau de-a rostogolul prin iarbă ca ele să se
stingă. Îmi căinam singurătățile, tristețile când eram numai eu cu
bietul meu suflet singur cu stihiile naturii. Nu auzeam pe nimeni
în jur, doar urletul viscolului, răcnetele tunetelor, mirosul de
pucioasă al fulgerelor. Puteau să mă atingă și acum nu mai eram
pe lumea asta. Eram un nimic în această mare lume mare. Să fi
fost măcar un strop de lumină, o frunză bătută de vânt, un vis
nevisat, un gând negândit, o vorbă eșuată în glota gurii. Întunericul
se lipise de pământ ca aluatul de covată, nu se vedea nimic așa
cum nu vezi în inima pietrei. Locul în care mă oploșisem de ploaia
namornică a fost unul rău ales; a fulgerat de parcă s-au despicat
cerul și pământul și carpenul rămuros sub care mă așezasem a fost
tăiat în două de lama unui fulger cumplit. Partea fulgerată a
căzut în dreapta mea, iar cea rămasă întreagă s-a prăbușit și ea
din rădăcini și în hruba aceea creată am căzut astupat de pământ
și de pietre. Strigam, strigam și nu mă auzea nimeni. Noroc că nu sa rupt nimic în mine, iar spre seară m-am pomenit cu tata care
ținea în mână un ștearț, eu abia mai puteam murmura de durere.
A venit și m-a scos din grota aceea.
O, abia acum îmi dau seama ce preț, ce forță are o mână
caldă învăluită în jurul gâtului tău, o îmbrățișare, un suspin pe
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umărul tău. Și așa m-am dus prin lume, pe cărări necunoscute
pline de răgălii, de pietre ascuțite, cu sufletul pustiit, gol, vidat de
dragoste, de prietenie, de empatie, de... Lapovița asta afurisită nu
fusese sfârșitul lumii, dar m-a făcut să înțeleg ce înseamnă să
cunoști cu adevărat o îmbrățișare caldă, sinceră și bună, plină de
glasul, de vifornița sângelui, delirul dorinței de a iubi, pulsul
osmotic, clipa de pierdere a sinelui tău într-al altuia. A fost nevoie
de atâția ani ca să devin om și să nu ajung un sloi de gheață, un
bulgăre de piatră, un om de pe a cărui hartă sufletească au fost
șterse toate sentimentele, toate voluptățile.
Brusc, acum o lapoviță dementă mă ajutase să devin cel pe
care îl bănuiam, cel care trebuia să fiu, cu toate accesoriile sale...
Meciul se terminase cu victoria echipei noastre favorite exact în
momentul în care a încetat nenorocita asta de lapoviță care și-a
strecurat stropii reci până în bietele mele oase, până în toate
viscerele. Lisa era, inexplicabil pentru mine, impermeabilă,
uscată, până și glasul căpătase o vioiciune de tril. „Păcat, a zis ea,
că n-a mai ținut meciul, era atât de bine în brațele tale...” „Hm,
Lisa, doar știi că ce-i frumos, ce e plăcut ține doar puțin, chiar
foarte puțin, așa că hai și-om pleca, că, uite, numai noi doi am
mai rămas în sectorul ăsta!”
Ne-am dus și am închiriat o cameră la un hotel unde am făcut
o baie, ne-am uscat hainele și am dormit alături până târziu către
seară, după care ne-am îmbrăcat și am ieșit în oraș la un
restaurant unde să luăm cina.
Cât de greu mi-a fost să înțeleg totul! Asistasem la un meci pe
care nici măcar nu-l văzusem în condiții bune, normale, dar cât de
bine îmi prinsese, îmi priise. Gestul Lisei ștersese parcă cu buretele
toată întuneceala acelor zile neguroase, pline de vifornițe, toate
spaimele copilăriei, toate tristețile și toate singurătățile de pe
ondulatele mele dealuri de acasă. Meciul acela de pomină nu
fusese decât un aconto al dragostei care irumpea din solul
existenței noastre ca un copac cu zeci de rădăcini, cu o coroană de
frunze palmate ce susurau atât de plăcut în sângele nostru. De
atunci, din ziua aceea, nu ne-am mai despărțit niciodată. Ori de
câte ori ne prindea vreo ploaie pe stradă, o lapoviță ca aceea,
Lisa își vâra brațele pe sub puloverul meu și începea să
gângurească. Ce? Nu știu, dar nu conta câtuși de puțin. Eram... Am
fost iubiți, părinți, dar ce n-am fost?
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Paul TUMANIAN
Călătorie pe Planeta Roșie1
♥
La una din cărțile mele țineam mai mult decât la celelalte. Era
Călătorie pe Planeta Roșie, o carte ilustrată, cu file foarte tari și
foarte lucioase și care, din această cauză, nici nu se ferfenițise,
așa cum se întâmplase cu altele. Atunci când nu jucam marocco,
îmi petreceam ore întregi răsfoindu-o și mai ales cufundându-mă
în detaliile pozelor. Rezistam eroic, cu ochii deschiși, să nu adorm
vrăjit de acel adormitor galben-roșcat al necuprinsei întinderi
marțiene, care era și ea un deșert, la fel cum vedeam în
închipuire Sahara. Numai că deșertul de pe Marte îl cunoșteam
mult mai bine, întrucât avea o istorie, așa cum reieșea din
Călătorie pe Planeta Roșie, și o mulțime de repere stabile, pe
care le treceam în revistă iarăși și iarăși, fără să ostenesc. Era
printre ele Muntele Olimp, a cărui înălțime, de douăzeci și doi de
kilometri, punea la grea încercare puterea mea de imaginație
atunci când încercam în minte o comparație cu cele mai înalte
piscuri ale Carpaților. De aproape zece ori mai înalt decât
Negoiul? Sau Moldoveanul? De aproape trei ori mai înalt decât
Everestul? Să tot urci, să tot urci, mereu cu gândul la un trecut
când toate apele planetei se evaporaseră. Nu însă fără să lase
urme... Să hoinărești pe funduri de mare, pe albii de fluvii secate,
în lungul uriașelor canioane de la sud de Ecuatorul marțian, cum
erau Marineris sau Hebes, să vezi cum umbrele înserării coboară
treptat în josul viroagelor suprapuse alcătuind toate împreună o
figură aidoma crengilor unor arbori desfrunziți și uscați de
milioane de ani, răsturnați cu coroanele în jos, răsfirați în evantai,
în golfuri mari cât continentele, pe fundul cărora dormitează
mări alburii de piatră, brăzdate de valuri încremenite pentru
totdeauna.
Scrutam avid deșertul acela roș-gălbui presărat cu pistrui
mortali purtând amprenta uriașei indiferențe cu care pietre
astrale izbiseră de-a lungul miliardelor de ani deșertul marțian,
căzând fără nicio noimă din adâncul și negrul cer intergalactic.
1

Fragment din romanul Marocco sau Ziua Deşertului
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Craterele! Miile de cratere răspândite pe toată fața planetei,
mai mari și mai mici, distanțate între ele sau întretăiate, unele
chiar aproape suprapuse. Un pustiu frământat și nesfârșit, asta
era planeta Marte. Iar de n-ar fi fost să fie chiar pustiu, nimeni de
pe fața lui n-ar fi avut nicio șansă să se salveze de la nimicire, fie
că putea umbla pe propriile-i picioare, fie că nu. Făcând în gând
un calcul sumar, ajungeam la concluzia că zece mii de ani, să
zicem, ar fi putut să treacă între două căderi de asteroizi. Zece
mii de ani, pe care nu era nimeni, acolo, să-i aștepte cu neliniște
în suflet. Și dacă nimeni nu-i aștepta, puteau să treacă incredibil
de repede... cei zece mii de ani. Asta simțeam, în străluminări
confuze și neliniștitoare. Apoi mi se năzărea că oricum puteau să
treacă repede zece mii de ani, de la o civilizație la alta, și nimeni
să nu își mai amintească de vreo catastrofă astrală din trecut,
astfel ca ea să poată lovi din nou, în orice clipă, pe neașteptate.
Dacă Marte purta cu el pe orbită acele semne ale dezastrelor,
nenumărate, de ce ar fi fost Pământul ferit? O dată la zece mii de
ani? Sau poate mai des? Ceea ce mă îngrozea cu adevărat era că
totul stătea sub zodia întâmplării. Nu mă gândeam la Dumnezeu:
în imaginația mea, un colos lipsit de ochi, de simțuri, și foarte
probabil fără cap, dar dispunând de o putere colosală, tot numai
piept, grumaz și mușchi, n-avea, stând deasupra Lumii, nimic în
vedere, niciun plan, niciun scop, atunci când punea în mișcare
Biliardul Universului. Nimic nu mai conta; sănătatea mea, care
mă preocupa atât de mult cea mai mare parte din timp, nu mai
conta, era un mic amănunt față de tot ce se întâmplase de-a
lungul mileniilor și urma să se întâmple de acum încolo, în
mileniile viitoare.
Cobora înserarea și umbrele ei intrau plutind pe fereastră și
îmblânzeau tot ce mă înconjura.
♦
Tocmai ieșise din cabina pentru persoane cu dizabilități a
toaletei, trecu prin dreptul chiuvetelor și se pregătea să treacă
pragul ușii ce dădea în coridor, când explozia îi repezi tocul ușii în
umăr și podeaua îi fugi de sub roți ca într-o sumbră presimțire
împlinită. Aerul îi vibră în față, pe lângă urechi, surd și indiferent,
și inima i se strânse în adânc. Ieși în neștire pe coridor, coti
tremurând spre ușa ce dădea în sala bufetului, unde trebuiau să
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fi fost Mara și părinții săi. Undeva deasupra ușii, în interior, o
alarmă se pornise să urle și în același timp lui Iovan i se năzări că
aude și mobilul său sunând de pe altă lume, undeva în adâncul
buzunarului de la pantaloni. Trecu prin cadrul ușii în sala
devastată de explozie, unde nimic nu mai rămăsese din colțul
unde șezuseră ei. Nu mai era nici masa, nu mai erau nici
scaunele, doar colțul tavanului, acum înclinat deasupra locului
unde stătuseră la masă, ramele strâmbate ale ferestrelor, și o
zdreanță de perdea atârnând grea de praf. Alarma continua să
urle disperată deasupra capului. Nu se întâmpla nimic, nimeni nu
alerga într-ajutor, nimeni nu venea să cerceteze dacă se mai
putea face ceva. Telefonul continua să sune adânc în buzunar, iar
când îl scoase și își aruncă privirea pe ecran, văzu numele MARA
și nimic altceva, nicio altă lămurire, doar că Mara îl suna nu se
știe de unde, să-l liniștească, poate, că ei nu fuseseră acolo unde
îi lăsase când plecase la toaletă. Cu tremur în suflet apăsă pe
buton pentru a răspunde la apel și duse telefonul la ureche. Nu-l
suna nimeni? Nimeni? Pe ecran se încăpățâna să rămână scris
numele MARA. Veneau doar sunete slabe, ca și cum în locul de
unde pornea apelul niște bușteni trosneau în foc, iar peste ei,
acolo, plutea neliniștea și necunoscutul.
— Ați pierdut pe cineva?
Pierdut?
Înălță capul spre un străin care venise nu se știe de unde. Era
de neînțeles, dar omul dorea să știe, și insista.
— Soția?
Era curios și voia să știe.
La radio, tot drumul, până coborâseră la benzinărie, vorbiseră
de terorism și de atacatori sinucigași. Schimbai postul și tot de
atentate auzeai vorbindu-se. Pentru sinucigași atacurile teroriste
nu erau decât ură și calcul.
Iovan se simți pe sine așezat pe locul din miezul exploziei ce
venea într-o clipă. Cum era? O respirație uriașă, mâniată din
senin, o tuse fierbinte, din adâncul materiei.
Nu era decât calcul și ură.
Venea un timp când li se îndeplinea tuturor dorința de ură și
de răzbunare. Și pătimeau toți.
♠
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Fire de iarbă firave răsăriseră deja din crăpăturile asfaltului,
chiar în mijlocul bulevardului Magheru, în apropiere de Piața
Romană. Privindu-le, Iovan își aminti că era totuși primăvară. Și
simplul gând că era primăvară, sau că ar fi putut să fie primăvară,
îi apăsă dureros sufletul. Aparent, Perdelele de Lumină lăsaseră
intactă vegetația. Se gândi, cu un gol în suflet, că nu mai putea să
spună, ca în alți ani: natura ne-a lipsit anul acesta de primăvară
dar ne va răsfăța în compensație cu o vară lungă și frumoasă;
sau: vom avea în schimb la anul o primăvară cum sunt
primăverile în copilărie. Nu, așa ceva nu se mai putea spune. Și în
general, nicio compensație, nicio reparație pentru vreo durere
sau pentru vreun eșec nu mai erau posibile după ce Perdelele de
Lumină măturaseră în acea zi fața pământului... Primăvara din
acest an, dacă ar fi venit, ar fi putut să fie una blândă,
învăluitoare, cu ploi puține, calde și scurte, cu vânt domol, cu
mult soare și multă strălucire: primăvara de rămas-bun...
Firele de iarbă, aici pe asfalt, aveau să se înmulțească — le și
văzu în închipuire răsărind din germenii ascunși ai vieții și
înălțându-se repejor cu acele mici tresăriri și mici poticneli pe
care le cunoștea din animațiile despre creșterea și dezvoltarea
plantelor, răsfirându-și frunzulițele, firave la început, apoi tot mai
viguroase, către soare; dar imaginea din amintirea sa nu îi mai
stârni nicio încântare ascunsă, ca altădată. Nu. Văzu în închipuire
întregul bulevard General Magheru și întreaga Piață Romană
acoperindu-se de iarbă și de buruieni, năpădite de tufișuri
crescute în rigole — pomișori care încercau, pe măsură ce aveau
să treacă anii, poziții tot mai îndrăznețe și tot mai înalte,
împlântându-și rădăcinile în crăpăturile din pervazurile și din
cornișele clădirilor din jur — la ferestrele Academiei de Studii
Economice sau, de cealaltă parte, pe antablamentul clădirii
baroce a magazinului Stefanel, în jurul lucarnelor, crescând
strâmbi la început, în primii ani, și îndreptându-se apoi către
soare, fără alt dușman decât soarele însuși, însoțit poate de
secetă. Experiența îi spunea însă că asemenea pomișori crescuți
în răspărul ordinii urbane sunt teribil de rezistenți: doar îi văzuse
de atâtea ori printre și peste zidurile unor clădiri lăsate în ruină
chiar nu departe de Gara de Nord, la doi pași de centrul
Bucureștiului, înfruntând cu o umilință sfidătoare claustrarea și
mizeriile orașului. Acum venea vremea lor.
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Semafoarele continuau să funcționeze în acea intersecție, cu
o încăpățânare stupidă. Culorile se schimbau succesiv, iar și iar,
de la capăt. Verde. Galben. Roșu... Roșu. Verde... Verde. Galben.
Roșu. Nu se întâmpla însă nimic, nu se schimba nimic.
Autobuzele golite, automobilele, erau acolo, ocupând toată
lățimea bulevardului și toată Piața Romană. Nu așteptau nimic.
Zăceau încremenite. Atenția vitală murise de mult și se topise,
dispersată de vântul leneș. Prin geamurile automobilelor se
putea vedea partea cealaltă a străzii, refugiul pentru pietoni din
stația de autobuz, galben-albastrul strident al fațadei agenției de
turism Marshal, unde de asemenea nu se mișca nimic, nu se
schimba nimic. În interiorul automobilelor volanele stăteau
nemișcate, fără nicio comandă, părăsite de orice intenție. Inutile.
Iovan nu își imaginase niciodată că ar putea ajunge în situația
de a se urca la volanul unei mașini străine, fără permisiunea
proprietarului, fără măcar a ști cui îi aparține mașina; sau cui i-a
aparținut. Interiorul ei mai ales, habitaclul, era parte din viața
unui om, a proprietarului, tot mai intim legat de acesta cu fiecare
nouă călătorie. Iovan știa asta, o simțise el însuși în anii din
urmă... Totdeauna rămâneau obiecte lăsate în portbagaj sau în
torpedo, sau uitate acolo. Și ele erau parte din viața
proprietarului... Propria sa tentație de a se așeza la volan, pe
scaunul unui om dispărut nu mai departe de acum câteva zile îl
întristă profund.
Ca întotdeauna, în vis, mașina nu trăgea, oricât de tare ar fi
apăsat pe accelerație. Și zgomotul motorului avea ceva scrâșnit și
insuportabil. De data asta însă era în preajmă o nouă apariție. O
femeie între două vârste, despre care avea vaga impresie că îi e
cunoscută, se apleca spre geamul de la portieră, avea buzele
rujate grotesc și zâmbea deșănțat — îi zâmbea lui și îi făcea semn
să coboare geamul.
Iovan cobora geamul...
♥
...și femeia între două vârste îi băgă sub nas, cu un gest
repezit, un pachet de cărți de joc răsfirate.
Era mama și mi se adresă pe un ton blând-poruncitor:
„Hai, trage o carte!”
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După care, privindu-mă insistent și un pic zeflemitor, mă
încurajă:
„Hai, Alexandru, trage! Nu-ți fie frică! Trage o carte, uite-te
bine la ea, memoreaz-o și pune-o la loc aici în pachet.”
Spunând asta, mama s-a rezemat cu cotul de colțul mesei
acoperite cu fața de masă de velur verde, continuând să mă
privească țintă. Și matern în același timp.
Nu aveam prea multă încredere în jocul ei. Am întins mâna,
am ezitat pipăind muchiile de sus ale cărților și am tras una.
„Ei? m-a îndemnat mama. Te-ai uitat la ea? Mie nu-mi spune
ce e. Pune-o la loc în pachet. Ai să vezi, am să-ți ghicesc ce fel de
om ai să fii.”
Era regele de cupă și eram sigur că ea va spune despre mine
numai și numai de bine. Pe ușă a intrat pe neașteptate doctorul
Uzum. Mama mă fixa cu o privire neîncrezătoare, plină de un
reproș zâmbitor.
„Ți s-au aprins ochii!” a remarcat ea cu o undă de invidie în
glas. „Te uiți la el ca la o icoană!” Și am înțeles numaidecât ce
voia să spună și de unde venea invidia: „La noi nu te uiți niciodată
cu atâta dragoste!”
Femeia rujată, între două vârste, și-a retras mâna cu cărțile de
joc răsfirate...
♠
Timp de câteva minute Iovan, șezând la volanul acelei mașini
străine, se uită lung la legătura de chei din contact: nu cumva mai
păstra și acum ceva din legănarea abia perceptibilă imprimată de
izbitura de automobilul din față? Sau poate de trepidația de mult
încetată a motorului?
Isocronismul micilor oscilații...
Fusese oare bărbat cel ce stătuse la volan? Dacă da, era ca și
cum i-ar fi luat locul într-o competiție incorectă. Judecând după
distanța dintre scaun și volan, da, fusese cineva cam de înălțimea
sa. Parcă o și văzu pe femeia care șezuse alături întorcându-se
spre el și privindu-l contrariată și în același timp dezamăgită, pe
el, străinul, intrusul: „Domnule, asemenea lucruri nu se fac!” Cu
siguranță însă că un astfel de reproș n-ar fi putut veni din partea
femeii: dacă existase cu adevărat și șezuse pe scaunul de alături,
atunci cu siguranță încercase și ea să fugă odată cu bărbatul în
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acele momente de derută și se topiseră amândoi în galbenul
mohorât al Perdelelor de Lumină.
Portiera din dreapta rămăsese deschisă. Iovan se întinse
peste scaunul de lângă el și o închise. Porni motorul, dădu cu
spatele, după care încercă să găsească un culoar printre mașinile
rămase în dezordine în intersecție.
♥
Oricât ar părea de neverosimil, pe la zece ani mi-a venit în
minte un gând: într-o bună zi, când mi-o veni sorocul, mă voi
însura și eu, la fel ca toți băieții de-o seamă cu mine. Soția mea —
mă rog, viitoarea mea soție — poate că abia acum a venit pe
lume. Sau urmează să vină dintr-o clipă într-alta. Că doar e lucru
știut: soțiile sunt de cele mai multe ori mai tinere decât soții lor.
Iar o diferență de zece ani era cât se poate de potrivită judecând
după cuplurile din familia mea, inclusiv după părinți.
Cu multe calități avea să fie binecuvântată viitoarea mea
soție, dar principala ei calitate avea să fie aceea de a arăta
înțelegere și de a mă accepta așa cum sunt. Sau poate chiar, cine
știe, să fie înzestrată cu puteri magice, care să nu fie vizibile ci să
iasă la iveală la momentul potrivit, tot așa cum o zână face uz de
bețișorul ei fermecat și intervine când nici nu te aștepți în
destinul celor oropsiți, schimbând cu o simplă vrajă răul în bine.
Da, știam și numele viitoarei mele soții. Avea s-o cheme Mara. Ei
bine, Mara avea să fie grațioasă, cu cârlionți peste fruntea
frumos arcuită, avea să fie veselă, cu ochi râzători și foarte-foarte
prietenoasă. Subțirică și fragilă numai în aparență, bagheta ei
fermecată nici nu stătea la vedere. Mara avea un alt fel de
baghetă fermecată. Mara avea doar să mă ațintească cu privirea
ei prietenoasă și totodată pătrunzătoare, avea să mă privească
de aproape și doar cu gândul avea să-mi insufle puteri nebănuite.
Nu, ea nu avea să-mi spună Ridică-te și umblă! Genul ăsta de
cuvinte răsuflate nu îmi era pe plac. Eu nu aveam nevoie să mă
ridic din scaun ca să fiu puternic. Fiindcă ea, Mara, avea să facă
din scaunul meu pe rotile unul fermecat, care avea să mă poarte
peste tot în lume, pe drumuri oricât de anevoioase și oricât de
lungi, învingând oricâte obstacole, cu o forță care avea să
stârnească uimire și admirație. Iar celor în suferință, sau
neputincioși, sau neîncrezători, aveam la rândul meu să le aduc
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alinare, aveam să-i ajut să uite de năpastă și de trecutul lor plin
de umilințe, redându-le încrederea în sine.
Dar despre asta nu discutasem și nici nu aveam să discut
vreodată cu mama sau cu vreunul din prietenii mei. Sau cu
doctorul Uzum. Nu, nici cu el. Avea să rămână pentru totdeauna
secretul meu. Unul din secretele mele.
♠
Chioșcul de ziare de la gura de metrou rămăsese deschis. O
pală de vânt animă pentru o clipă sau două colțurile ziarelor
împăturite în două, fixate cu cleme galbene de plastic pe panoul
de placaj așezat pe trotuar, lângă peretele chioșcului. Câteva
nopți ziarele și le petrecuseră afară în stradă, se umeziseră și apoi
se uscaseră succesiv, de mai multe ori, așa că acum nu mai
arătau proaspete. Iovan deschise ușa laterală a chioșcului și
aruncă o privire înăuntru. Pe podea zăceau câteva teancuri
voluminoase de ziare rămase nedespachetate, legate cu sfoară.
Pe panou, ultimele ziare expuse purtau data de 23 aprilie.
Adevărul anunța pe prima pagină o investiție în România,
stabilită pentru a doua parte a anului, a companiei americane
John Deere: o companie care fabrica mașini agricole. Fotografia
de sub titlu înfățișa o mașină de semănat vopsită în
binecunoscutele culori verde și galben. Iovan desprinse ziarul de
pe panou și îl despături. O lumină vie se mișcă trecându-i pe
neașteptate peste față. Inima se porni să-i bată cu putere.
Înălțându-și iute privirea, apucă să vadă un geam mișcat de vânt,
mutând o rază de soare dinspre fața lui către un unghi mort la
unul din etajele superioare ale blocului Leonida.
Un timp rămase cu privirea pierdută către șirurile de ferestre
de sus, așteptând ca bătăile inimii să i se domolească.
În ziar, un alt articol anunța înlocuirea ministrului economiei
începând de luni 24 aprilie — și dădea ca posibile două nume de
care Iovan nu auzise. Nu era nicio știre pe nicăieri despre ceea ce
el numise în gând Ziua Deșertului, și nici că ar fi existat temeri din
partea autorităților, pentru viitorul apropiat, în această privință.
Niciunul din ziarele expuse nu conținea așa ceva. Și nicio știre nu
venea din lumea largă. Perdelele de Lumină dănțuiseră oare în
acea zi, sau în acele zile, peste întreg Pământul? Sau numai peste
acest colț de lume? Și cât de adânc pătrunseseră prin cele mai
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ascunse cotloane construite de om, insinuându-se în
profunzimea țesuturilor și arzând tot ce era viață animală?
Nimic nu îl mai împiedica să pătrundă în oricare clădire, unde
până acum câteva zile nu avea acces. Iovan se sperie de propria-i
tresărire de libertate neîngrădită pe care acest gând i-o aprinse
într-un colțișor din adâncul cugetului. Il me dit des mots d’amour,
Des mots des tous les jours — brusc îi cântă în minte, răsunător,
un gând muzical pe care el se grăbi, cu rușine, să-l înăbușească,
pentru a nu-i cuceri mai mult decât se cuvenea din spațiul vital al
ființei. Rușine, Iovan! rosti cu glas tare, pentru prima oară în
ultimele zile de când... Și glasul îi sună straniu. Poate că undeva
mai rămăseseră ființe omenești — oricine în locul lui ar fi făcut
orice să afle. Poate că niște americani, sau niște ruși, se aflau
undeva în spațiu, în misiune pe o stație orbitală, și acum vedeau
cu îngrijorare cum în zona umbrită din noapte a Globului, nu se
mai aprindea puzderia de luminițe care le erau familiare, ci doar
o mică parte din ele, cele care se aprindeau automat pe străzi la
lăsarea întunericului și poate altele care rămâneau tot timpul
aprinse. Și nimeni nu le mai răspundea astronauților la apel. Se
întrebau, poate, cum aveau să revină pe Pământ fără niciun
ajutor din partea Centrului Spațial de la sol. Dar poate că nu mai
trăia nimeni nici în spațiu, poate că Perdelele de Lumină
uciseseră tot până la înălțimi galactice.
Iovan se gândi la cerul negru, înstelat, ca și cum ar fi fost o
amintire din copilărie.
Când începu să plouă, apa se adună în băltoace, pe trotuar și
pe carosabil, printre mașinile încremenite, și inima i se strânse de
dor când văzu, în lumina zilei, cercurile pe care le stârneau
picăturile, întretăindu-se și, mai apoi, după ce ploaia stătu,
aceleași băltoace, acum netulburate de picăturile ploii sau de
vreo boare, oglindind cu fidelitate albul norilor și petice de cer
albastru. Amintirea unui miros familiar se înfiripă în sufletul său,
acela al postavului ud de ploaie, al cuiva drag care se întorcea
acasă după ce ploaia îl prinsese pe stradă fără umbrelă, sau pur și
simplu îl însoțea pe străzi și făcea haz de mersul prin ploaie fără
umbrelă.
Trebuia, neapărat și urgent, să caute agenția de știri LANS–
Delta de pe strada Maxim Broca.
Trebuia să afle.
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♥
De ce inima nu poate fi oprită prin voință proprie? Era o
întrebare pe care Doamna de biologie părea să și-o fi pus mai
mult sieși decât clasei în timp ce ne preda sistemul circulator la
om.
Închipuiți-vă, răspunsese tot dânsa, ce s-ar întâmpla dacă
unui nebun i-ar trece prin cap să-și oprească inima!
Din tonul exclamației reieșea că manifestă un dispreț
temperat față de insul care ar comite un asemenea gest. Poate
mai mult compasiune decât dispreț. Întreaga vitalitate a
Doamnei, manifestată de când intrase pentru prima oară în clasa
noastră, ne transmitea certitudinea că dânsa n-ar face-o în ruptul
capului dacă i-ar sta în putere. Eu însă mă gândeam că poate nu
trebuia să fii chiar nebun ca să faci asta. Tentația era mare să
experimentezi, să vezi ce se întâmplă. Cât despre nebunul
Doamnei de biologie, nici nu mi-l închipuiam ca pe un sinucigaș ci
mai degrabă — și aici îi dădeam dreptate Doamnei — ca pe un
nătâng buimac, asemenea prostului cartierului, care nici nu
merita să fie protejat împotriva propriei sale nesăbuințe. Întâi șintâi — explica Doamna — nu este nevoie să-ți oprești inima.
Adică nicio împrejurare nu necesită un asemenea gest. Atunci
când ne cufundăm în apă, sau când ajungem prin cine știe ce
împrejurare nefericită într-o atmosferă toxică, să zicem, atunci,
da, este vital să ne ținem un timp respirația; în schimb nu văd
nicio împrejurare când ne-ar fi de folos putința de a ne opri
inima.
La ținerea respirației — o știam, o încercasem de atâtea ori —
senzația de sufocare, tot mai insuportabilă pe măsură ce treceau
secundele, era aceea care te făcea să îți repornești grabnic
respirația. Dar dacă ți-ai opri bătăile inimii? Atunci probabil că
vlaga ți s-ar scurge din trup pe nesimțite, slăbiciunea te-ar prinde
în labele ei mincinoase, până când mintea ți s-ar încețoșa și ai
scăpa momentul când întoarcerea la viață ar mai fi posibilă.
Puteam să fiu eu acela care să scape momentul.
Ce rămânea după mine? Mi-o închipuiam pe mama intrând în
camera mea și găsindu-mă încovoiat în scaunul meu, încremenit,
cu bazinul alunecat puțin înainte și capul căzut în piept, rezemat
cu ceafa de spetează într-o poziție joasă și mâinile atârnându-mi
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moi pe lângă brațele scaunului cu rotile. Mă înfioram la durerea
ei și lăsam mintea să lucreze mai departe. Ce avea să facă ea în
continuare? Disperată, avea să cheme salvarea și să sune la
poliție — în ordinea asta, sau invers? Îl vedeam pe doctorul
necunoscut care avea să intre în casă la noi, destul de tânăr încă
— avea să se aplece cu stetoscopul la pieptul meu și, așa cum
văzusem în filme, dumirindu-se în câteva secunde — două, trei
sau patru — ridicând apoi spre mama o privire resemnatcucernică și clătinând din cap a neputință. Dar nu mă opream aici
cu închipuirea. Trăiam spaima colegilor mei la aflarea veștii, când
trupul meu adăsta într-un loc pe care ei nu îl știau și nici nu voiau
să-l știe — voioșia lor de fiecare zi transformată brusc în... în ce?
Compătimire, tristețe, sau mai degrabă îngrijorare că soarta
putea să lovească oricând pe oricare din ei la fel de nemilos?... Iar
în clipa de față, fără să fi încercat niciun experiment cu inima, mă
cuprindea aceeași istovire pe care cu câteva minute mai înainte o
trăisem anticipat. Buzele mi se uscau, o încordare stranie se
insinua în brațele mele și vibra acolo, în partea lor exterioară, în
timp ce gâtul, pieptul în jurul claviculelor și mai jos, simțeam cum
se udă de transpirație. Îmi venea să strig după doctorul Uzum,
care în clipa aceea era nepermis de departe, într-un loc numit
căminul său, pe care nici acum nu puteam să mi-l imaginez,
pentru că era ilogic să existe așa ceva. Dar dacă el ar fi fost
aproape, chiar aici lângă mine, i-aș fi auzit vocea de bas, vorba
prefăcut contrariată, cum că... Și aici mă puneam în situația
doctorului care ar fi fost înclinat, poate, să minimalizeze
gravitatea suferinței pentru a fi pe placul bolnavului și totodată
pentru a-i ridica acestuia moralul, dar care ar ezita totuși să
recurgă la o bagatelizare nechibzuită fiindcă oricând cazul în fața
căruia se afla se putea dovedi serios la o examinare mai atentă, și
nu se știa deloc care avea să fie, în acea situație, pasul următor;
căci să se vadă obligat să-i spună bolnavului că se înșelase cu
două clipe înainte și că totul trebuia tratat, de fapt, cu cea mai
mare seriozitate, putea să fie cât se poate de păgubos pentru cel
aflat în suferință. Pe când o abordare mai inspirată din partea
doctorului Uzum — de fapt a oricărui doctor — putea să fie
aceea de a situa starea de față, acută, într-un cadru mai larg, cu
pași de urmat în viitor, ceea ce ar fi sugerat, până la urmă, că
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nimic nu era cu adevărat îngrijorător, de vreme ce urma să fie
pus la cale însuși viitorul.
Și astfel, doctorul Uzum ajungea să-mi vorbească din nou de
schimbarea identității. Idee pe care o acceptam cu un entuziasm
moderat.
♥
Nu știam cât era tata de priceput, dar vedeam că jocul de șah
era pentru el o permanentă preocupare, aproape un stil de viață.
Poate că pasiune e prea mult spus, fiindcă tata era un tip sobru și
reținut și deci nu se putea spune că pe față i se citeau prea ușor
sentimentele. Când ședeam toți trei la masă, deși nu evita
subiectele zilei, părea că îl interesează mai mult să le bifeze ca
discutate în familie, pentru a se putea reîntoarce mai repede la
jocul de șah drag lui. Uneori juca cu mine și nu pot spune că nu își
dădea silința să mă învețe; dar ochii i se aprindeau abia atunci
când rămânea singur în fața tablei cu pătrate albe și negre și, cu
cartea de șah alături, refăcea partide celebre. Își ducea mâna la
bărbie și se scărpina ușor când descoperea ceea ce trebuie să fi
fost magistralele combinații ale marilor maeștri din trecut. Se
întâmpla să și comenteze, dar nu în detaliu, ci mai mult pentru
sine, așa, ca o filozofie a jocului de șah, să zicem... Regulile jocului
sunt date o dată pentru totdeauna — observa el. Nu are niciun
rost ca cineva să se apuce să le schimbe. O dată, pentru că de-a
lungul atâtor sute de ani de când știm că există jocul s-au dovedit
cu prisosință a fi bune. Și a doua oară, pentru că schimbându-le,
ai avea altceva. Alt joc. Regulile jocului nu sunt legate de nimic
material. E adevărat că pe undeva sunt scrise, dar asta nu
înseamnă că dacă cineva ar arde cărțile care conțin regulile
notate, acestea ar dispărea. Ele au fost consemnate tocmai
pentru că există... Tata avea seriozitatea întipărită pe față și
privirea interioară îndreptată spre viitor; un viitor sigur... Oricâte
s-ar schimba pe lume — spunea —, oricât de multe ar dispărea și
oricâte lucruri noi ar apărea, jocul de șah va rămâne mereu
același.
Jocul de șah e veșnic.
Despre pasiențele mamei, tata nu prea avea comentarii de
făcut; pasiunea lui și pasiunea mamei erau două lucruri complet
diferite, doar că el nu recunoștea niciodată că se bazează pe
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șansă. Și aș zice chiar că nici în viață nu se baza prea mult pe
șansă. Unde cădeau ei de acord, mama și cu tata, era jocul meu
de marocco; ambii admiteau că acolo se întâlneau dexteritatea și
gândirea cu șansa. Șansa care răsfira la voia întâmplării
mănunchiul de bețișoare strâns în pumn; nimic n-o împiedica săși facă jocul dacă mănunchiul era ținut corect și fără intenția de a
trișa. Iar mie în niciun caz nu mi-ar fi trecut prin cap să fiu
incorect, fiindcă nu mi se părea că aș mai avea vreun merit să
descâlcesc o grămadă de bețișoare pe care aș fi aranjat-o în
folosul meu... De aceea tata se uita cu o anumită satisfacție la
mine când culegeam bețișoarele cu maximă atenție. Se uita cu
satisfacție, dar tot cu gândul la marile combinații ale jocului de
șah, care izvorau din gândirea pură...
— Săritura calului, în lateral, cu cele două variante acceptate,
ce poți spera să iasă mai neașteptat și mai plin de fantezie din
mintea omului? Mai ales că nu costă nimic, și nici nu te
pricopsește cu nimic. E plăcerea pură...
Săritura calului, tatălui meu îi provoca extazul.
Oare nu este prea mare puterea reginei în comparație cu
puterea mai mult decât limitată a pionului? mă întrebam.
Practica de secole, cum observa tata, confirmase justa atribuire
de puteri. Și totuși... Chiar și regelui i se dădeau mult prea puține
puteri față de rangul și de rolul său... Dar tata era de părere că
jocul în întregul lui era marcat de un anume echilibru. Dacă
regina se înfățișa pe câmpul de joc cu destulă agresivitate — și
nebunii de asemenea, dar numai pe diagonală — regelui i s-a dat
privilegiul cumpătării: mișcări domoale, de numai un pătrat într-o
parte sau într-alta — și vorbirea domoală și gravă, dacă ar fi fost
înzestrat cu grai —, posibilitatea de a fi apărat prin rocadă dacă
mintea jucătorului se mobiliza spre a-l feri de atacuri; plus
delicatețea și modestia sa de rege; ca să nu mai vorbim de un
anume soi de resemnare cu soarta, pe care o vădea mai ales la
final de partidă; fiindcă regele niciodată nu moare luptându-se, ci
încolțit, în defensivă, izolat și părăsit de toate personajele — fie
că au ieșit din luptă din lașitate sau din neinspirație, fie că s-au
sacrificat cu curaj. Dar numai după ce și-a jucat rolul de
pacificator și de neutralizator al patimilor stârnite de joc.
Mă gândeam cum tata se întâlnea cu alți jucători, și el însuși,
prin firea lui, își dădea silința să calmeze pasiunile, și cum
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propriile lui înfrângeri, atunci când se întâmplau, le înveșmânta
într-un umor dulce-amărui, când în gând i se adresa regelui său
ajuns în situația disperată de șah-mat — cu cuvinte
ceremonioase și pline de compasiune: Maiestate, mi-e teamă că
nu mai aveți de ales — va trebui să cedați tronul. Și poate chiar și
viața... L-am avertizat pe un coleg de clasă, Vințu, într-o zi când
ne-a făcut o vizită acasă, că ar face bine să nu se pună cu tata la
șah; am vrut să îl scutesc — consideram eu — de umilința unei
înfrângeri ca și sigure, împiedicându-l să joace cu tata, dar el mi-a
râs în nas, l-a provocat pe tata aproape fără ezitare la o partidă și
l-a învins cu destulă ușurință. M-am gândit atunci că nu
totdeauna experiența iese învingătoare ci, iată, uneori cutezanța
și inspirația tinereții înving. M-am gândit totodată la ce trebuie să
fi simțit tata: oare să fi luat în serios de la bun început provocarea
colegului meu, și odată cu asta să fi trecut peste aroganța greu
disimulată a acestuia, sau singurul lui gând a fost să nu se facă de
râs în fața fiului său? Așa că până la urmă înfrângerea ce a
însemnat oare pentru el?
Regele încolțit și împăciuitor...
Prea multe șanse nu a avut tata să exerseze împăcarea cu
înfrângerea.
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Raisa BOIANGIU
Zborul cărăbușului de mai!
Sunt Magdalena.
Bunica mea din partea tatei a venit din Franța. Era catolică.
Avea o fabrică de ceramică lângă Batiz. S-au găsit resturi...
Nu știu amănunte. N-am făcut cercetări. Mi-a-mintesc numai
ce-mi spunea mama.
N-o mai am nici pe ea. Legătura asta este trai-nică. O simt ca
și cum ar fi, dar uneori mi-e așa de dor.
Simțământul de mamă nu l-am avut. De fiică - da. Mama
mea. Așa am aflat că sunt. Fără o mamă nu puteam fi. Am stat cu
ea o viață. Numai cu ea. Am dormit în același pat până la
dispariția ei. Ea – chircită – strânsă – oase mici – subțirele. Și
mânca biscuiți. Și se ducea la slujba de duminică, de-o viață, de
când mă știu. Și avea o căciuliță trasă pe frunte, lucrată de ea din
lâniță, fir subțire, maroniu. Lucra: îmi făcea bluzițe albăstrui precum ochii mei. Și nu mă sfătuia. Mă lăsa în brușii mei.
Ședeam în vise. Mă complăceam să fiu așa, fără plămadă de
bărbat lângă mine. Visam.
Aveam un cățeluș: Dick. Își vântura codița peste mine. Îl simt
și acum. Parcă ar fi aici și mă mângâie ca un zefir peste fese. Și eu
stau pe malul unui râu și aștept. Și trăiesc dorința unei ființe care
vrea ca ceva să vină în viața ei. Și dacă apare la orizont cineva mă bag în cochilia mea și dispar, efectiv dispar. Știu să fac asta.
Pe malul unui râu: Streiul. La Simeria. Acolo m-am așezat mai
întâi cu mama. Ea- acolo m-a scos din burtoiul țuguit. Îmi
povestea că avea vreo nouăzeci de kile. Ape se scurgeau din ea
grămadă. Se făcuse o gârlă. Și nu se mai termina. Intrase apa în
Streiul nostru. Și ea cu picioarele: se bălăcea și ofta. Respira
împingând. Să ies. Puteam pluti pe ape, dacă m-aș fi grăbit. Navea un coșuleț la ea să mă lase undelor pâlpâind la vale. Mă
zăresc în coșulețul posibil și râd. Nu m-a abandonat. A trecut pe
acolo un camion: șoferul voia să spele ditamai caroseria și a zărito pe mama cu burtoiul ei.
- Ce-i, cucoană, ce faci aici?
- Ei, iacă, ce pot face?
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Îmi văzuse capul. Ura, ieșeam cu capul înainte cotind înspre
râu. Voiam să mă spăl de impuritățile în care zăcusem nouă luni.
Să văd lumina. Undele vesele să mă poarte. Iubirea mea de
curățenie, de-acolo mi se trage, veșnic neîmplinită. Când l-am
auzit pe nenea ăla, șoferul violent, m-am băgat la loc. Teama de
lume de-acolo s-a născut? Acela avea un glas dogit de băutură de lene de-a vorbi, de nepăsare. Nu voiam să-l aud. Și, pe urmă,
cu hodorogeala camionului în cap. Mi-era lehamite de acest
vehicol uruitor și țopăitor pe șoseaua cu denivelări.
Spitalul - unul lunguieț ca o șopârlă sau o mare cutie cu
chibrituri. Ziduri coșcovite - ehe! de când erau pe acolo!? O fi fost
construit din rămășițele fabricii de ceramică ale bunicii mele din
partea tatălui- franțuzoaica.
Acolo m-am născut cu voie bună. Mama zicea că i-am lăsat
floarea intactă: n-a trebuit ca medicul s-o coase: floare curată,
care după ce mi-a făcut loc să ies, s-a strâns, reluându-și forma
inițială. A fost darnică floarea cu mine. Aș fi pupat-o. Aș fi
mângâiat-o.
Mama, dormind lângă mine. O simțeam cu respirația ei, cu
trupul călduțel. Pieptișorul ei din care mă înfruptasem era proptit
de spatele meu. Zilele și nopțile când sorbeam viață din mama,
sucul ei alburiu, nu gros, licoare zeiască diluată pentru
pământeana care eram - picată din care stea- poate cea a
tinereții veșnice – Hebe - așa-mi doream. Mă gândeam că de
aceea se nimerise să mă nasc în acel timp, că altfel ca
nimicarniță, nu era nevoie să fiu.
Îmi dăruise mama ceva de la naștere și mai dinainte - ce
băgase în mine? Cine contribuise la alcătuirea mea: și bunica din
Franța, nu știu din ce neam de prințese se trăgea. Și tata, hm,
mobilizatul în al doilea război, pieritul - unde, pe unde rămas
pradă lupilor hămesiți de foame, într-o iarnă cu zăpezi
potopitoare; mormântul lui acolo între nămeți, acoperiș trainic,
el, statuie de gheață.
Uf, mi-e frig: ce tremurici. Se topește peste mine statuia tatei
și n-am cum să schimb locul: eu stană de piatră, într-un loc
neprivilegiat al meu.
Dar bunicul - tatăl mamei - preot de oraș, în bisericuța veche,
cu veșnice triluri, vegetând și acum la pavilioanele urechilor
mele: le-am preluat de acolo. El zace la Simeria aproape de gura
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încăpătoare, unde priveghea intrarea Domnului, slujind cu vocea
lui de tenor, cu aripi fâlfâinde pe umeri: așa-l vedeam. Mirosul
lumânărilor la sărbători nu-l sufeream. Ieșeam afară pe-o
băncuță, adăstam. Adormeam cu freamătul clopotelor în trup și
mă lua de-acolo mămica - cea care cânta altistă, hm, se pricepea
și o urmam așa, cu pași fără ecou parcă zburam. Eram cu îngerul
meu care mă purta și-mi dădea o stare de bine, de parcă mă
destrămam în spațiu, nemaifiind. Numai gând. Nicio vrere.
Numai voia de a fi și-atât.
Eu cu mama. Și acum sunt cu ea în mine.
Eu și câinele meu: Dick. El se sucea, se învârtea după coadă.
Avea pureci? Eu îl imitam: era cățelușa cu trup curat, scăldată în
soare. O curte imensă pe un dâmb, eram mai aproape de soare.
Simțeam și boarea zefirului. Mă împiedicam de pietre. Spinii
mă zgâriau. Sufeream în tăcere cu oarece plăcere dureroasă.
Vedeam sângele pe genunchii mei: eram prințesa izgonită din
casă, suportând cu stoicism loviturile. Oare chiar le căutam?
Eram numai cu Dick. Eram cățelușa? Învățam să fiu partenera
cuiva, să am un tovarăș de joacă. Credeam într-o frăție a mea cu
câinele meu? Îi vorbeam:
- Nu pleca. Stai aici. Îi arătam locul, undeva lângă un legănuș.
Îl luam și pe el pe poala mea. Ce piele avea, cu freamăt! Ce
gâlgâire, cu grai.
Îi atingeam creștetul cu mângâieri, apoi brusc îl trăgeam de
urechi. Și dacă insistam începea să mă certe:
- Ce-ai cu urechile mele? mârâia. Până și plăcerea de a-l chinui
așa, făcea parte din iubirea mea de soră a lui.
Îl credeam înțelept, cu rațiune, știa ce e bine și ce e rău și
reacționa ca atare. Credeam în puterea judecății lui.
Îi priveam alergarea prin curte și oprirea într-un anume loc
pentru nevoile personale. Îl imitam și eu tot astfel: îmi dădeam
drumul lichidului călduț - așezată pe vine și mi se părea lucru de
curaj, de a face asta acolo, ca o parte a naturii fiind. Eu și el și
locurile fertilizate de noi cu drag. (De drag!?).
Nu eram copii. Eram două felii cu viață care mișcam pe un
deluleț, o părticică a vastei lumi unde eram parte: stăpâni.
Și acum mă șirui pe bucățica mea de lume- pământ- încăperepat- loc de viețuire.
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Mișcările mele sunt limitate: trup la orizontală, viețuind.
Lipsește Dick. Nu e cu mine, același rațional care mă ghidează,
mă sfătuiește și-l ascult:
- Dă-i drumul, îmi zice fără jenă, lașă! Așa, da!
Nu-ți fie teamă – că de ce, ham, ham! E un lucru firesc. El dă
din coadă vesel și ferice și eu gata, am făcut-o și pe asta. Șed la
orizontală, în patul meu- țintuită. Nu practic mișcarea. Prefer(?)
șederea, de parcă ar aștepta zborul dinspre bătrânețe, într-un
tărâm de vis al copilăriei.
Sunt acolo cu pisica – Tana – blânda, cenușia pisicuță- care-și
spală cu obidă hăinuța cu peri deși: dacă-aș avea și eu atâtea fire,
în părul cenușiu argintată.
Am fost blondă, mda, luciul părului meu în soare! Aveam un
ciob de oglindă: priveam și mă minunam, ce descoperire.
Aur în pletele mele: adevărata bogăție.
Furnicuțele îmi pipăiau picioarele goale: le simt și acum, ce
bine! Sunt vie, năvala furnicuțelor pe tălpi și pe pulpe: am
amorțit de atâta ședere. Câte se pot gândi și imagina într-o
asemenea poziție. De ce șed? Ei, asta-i altă poveste.
Specialitatea mea: șotronul. Ce țopăială, câtă trudă, ce
întoarceri, sărituri ingeniaose. Am timp acum să-mi adun în
minte și-n trup senzațiile de atunci. Sar și coarda, apoi iar o iau
prin șotron, ca printr-un labirint. Și coarda pe față, pe spate,
înainte alergând, opriri, sus, cât mai sus. Nu pic. Și iar șotronul,
fără sprijin- pe un picior, pe două și întoarcerea. Nu oftez. Efortul
mă înnobilează. Sunt prințesa pusă la-ncercare de zmeul din
poveste. Nu cedez. Trec peste toate încercările cu bine. Sar si mamestec prin patratele răsfirate. Simt mișcarea în trupul meu, cu
arterele mele, unde sângele se zbate aiurea, în respirația mea
precipitată: of! Șed... Și sar... Mai pot să respir în ritmul săriturii?
Ochi închiși. Moleșeală. Cum mă doare spatele de-atâta ședere la
orizontală.
Dar iată: Valsul cărăbușului de mai, mă gâdilă, mă incită, mă
trezește. Vioi și el ca mine atunci- în curtea mea, fără hotare, în
umbra cireșului cu smocuri alburii. Pică petalele pe clape, în timp
ce cărăbușul zbârnâie în auz, un bâzâit ce-mi șoptește: Prințeso,
mișcă-te în ritmul dansului, la curtea Regelui Soare!
Valsul îl am în trupul meu țintuit, zdrelit, ciopârțit.
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Pic- picături adunate sub pleoape. Popasul lor ca pipăiri
molcome. Respirația mea împrăștiind senzația peste tot în trup.
Nimic mai ademenitor. Apoi, biciuirea degrabă venită. Popasul
neliniștitor, încheindu-se într-un vesel răpăit ca sunetele tobelor
într-o simfonie Bethove-niană (nu pot să-l notez cu literă mică,
nu pot!)
M-am umezit ca o plantă la rădăcină. M-a năpădit ploița
scoasă din mine pe orificiul care poate produce și delicii, dar
acum... Simt stropii buluciți în dreptul popoului.(zic elegant!)
Azi e Duminica - sucitelor mele petreceri: ziua lungă și
noaptea și Radio Cultural.
Ce obicei s-asculți acest post. La început era interesant.
Aveam atâtea de ales, de cules. Eram cu ,,ex-preso”, cu
suferințele Culturii, parcă numai cu ele, cu ,,texte și pretexte”.
Popasul meu acolo - cu ,,o carte pe zi”. Păi da, eu ce să mai
citesc? În poziția asta a mea orizontală, mai pot citi?!
Și n-am nici televizor. Dar acum ce-mi mai trebuie. E bun și
radioul. Parcă e mai blând. Ascult concerte. Acum, Chiar acum
aud; ce clar mă cuprinde, cu finețe, nu mă violentează: e cu mine
Mozart. Îl accept, eu domnișorica și la treizeci și cinci de ani la
câți a murit el și mai târziu, ehe! Eu - domnișorică și el înviat!
Acest allegreto, mă cuprinde. Aș alerga. Mă văr alergând prin
curtea noastră și după mine Cărăbușul de mai.
Și eu buf și cărăbușul nu-și oprește zborul: bâz, bâz, parcă
râde de mine.
Mi-a dat telefon Olga - împărăteasa, cum îi zice Clara. E
sfătuielnică. Zice că a trecut și ea prin diverse căzături, dar a
rezistat. Să nu-mi fac operație.
- Curaj!
Răsună în mine glasul ei bine timbrat, plăcut, exersat, vioi, de
profă de sport. Al meu glas e și el plăcut cred, dar mai lent,
expirat, molcom, meditativ-romantic, zic eu.
- Ce curaj să am? Și mama mea tot astfel a căzut și... În fine,
nu repet ce i-am mai zis. Dar e sigur, de ce sigur, că n-o voi face.
Dacă n-am făcut-o de la început după... Îmi va fi din ce în ce mai
greu să mă hotărăsc. Stau în expectativă. Cine să mă ia de mână.
Ce expresie- dacă mă ia de mână, ce? – nu se rezolvă nimic. Nici
de mână n-are cine mă lua și nici nu mă las eu. Prefer zborul
cărăbușului de mai, de când o fi.
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Se apropie luna cărăbușului plimbăreț cu haz, prin curtea
copilăriei mele...
Carul mare, ce plimbări în nopți de mai pe cer. Acel car mare
pe care-l priveam cu bunicul: ah, da, el mă ținea de mână cu
mâna lui stângă și cu dreapta, cu arătătorul însă descifra
frumusețea magică a cerului fără nori noaptea.
Închid ochii și-mi apare un licăr misterios, parcă adresându-mi
chemări cu ochii vii, fiecare rotiță lucitoare un ochi.
Dar cea mai puternică impresie pe care o port în mine din
copilărie este dangătul clopotelor- în orele amiezii și-n zi de
sărbătoare. Balang-balang: măreție acaparatoare. Hora
clopotelor ca o vestire a unor bunuri dumnezeiești ocrotitoare întâlnirea mea nimicarniță - cu evidența unor forțe mult mai
cuprinzătoare decât trupul meu- ceva cu înțelesuri tainice, spre
care cugetul meu în formare se îndrepta atunci.
Dangăt de viață și de moarte. Pre-vestiri. E ceva mai presus de
mine, dar în același timp e și-n mine acea magnifică- tresărire a
spațiului dimprejur.
Respir. Și casc. Și nu dorm. O lentoare în membre și-n ochi.
Pleoape leneșe obosite acoperă vederea. În interior toate zac,
totuși cu o stare de așteptare...
Lăcrămioarele- iubitele mele flori- cum ședeau aliniate într-o
grădiniță încercuită cu gard viu. În mai înfloreau. Ce clopoței pe-o
tulpiniță. Îi număram. Așa învățasem să număr cu bunicul- preot,
cu vocea lui tremurătoare: șaptesprezece clopoței pe-o tulpiniță.
Îmi băgam nasul printre ele, să le simt parfumul discret. Jocul dea număratul. Apoi număram spițele carului mare. Voiam să știu și
câte broscuțe sunt în lacul de lângă un conac vestit, părăsit în
timp... Câți fluturi albine preumblă prin curtea vecinului Max.
Sau... sigur aș fi vrut să aflu câți mai mulți cărăbuși în luna mai
care să mă bâzâie în zbor și pe care să-i ating pe armura lor
maronie- lucitoare- trainică. Ce milităroși mi se păreau. Voiam să
mă atace sau mă apăram de alte gângănii mai puțin voioase neliniștite, trecând în zbor. Eu nu zburam, dar alergarea mea
depășea uneori zborul cărăbușului.
N-aveam pe-atunci picioarele butuc. Nemișcarea de-acum se
combină cu bălăbăneala mea de-atunci, din curtea copilăriei
mele, rămasă acolo, ca-ntr-un loc sacru unde clopotele anunțau
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sărbători sau dispariții și în care eu- un biet fluture- mă pierdeam
printre flori și gâze ca o nimicarniță (prințesă?) ce mă aflam.
Pot iubi? Ce e iubirea? Am spus-o-n poezii! Cât le-am lucrat,
cât le-am modelat să semene cu mine, cu sufletul meu, cu trupul
trecător, cu tot ce doare, cu tot ce-i suferință și spirit. Poeziile
mele - un singur strigăt cu adevăr și simțire - haina mea de
sărbătoare și de fiecare zi. O bluză cu briz-brizuri albe, tivită cu
rozul dimineților între care trupul meu se lăfăia- dansând. Și tot
valsul, se pare, el e stăpânul pe care-l ascult și-l doresc. Voi mai
putea cândva valsa? Doar întrebare. De ce să mi-o pun? Dansez
și acum. Fantezia poate înlocui petrecerea în dans, în real? Fără
el ce-aș fi? Ce-aș face? Ce m-aș face? Sunt țintuită, sunt legată de
pat. Cine mi-a făcut asta? O merit, Doamne! pentru toată
îndărătnicia mea, pentru toată singurătatea mea deliberată,
pentru dorința mea de a sfida destinul, pentru timiditatea mea,
delicatețe s-o numesc, pentru care n-am voit să oblig pe nimeni,
să mă las, cui? Doamne, că sunt singură...
De ce mi-am dorit puritatea?
Pe tine, omule, te-am iubit, cum numai în adolescență se
poate iubi. Tu-mi păreai atât de curat, atât de fără speranță, atât
de fără prihană. N-aș fi vrut să-ți tulbur existența. Nu-mi
imaginam nici atingeri. Tu erai un bulgăre de pulberi adunate din
stele. Ochii tăi nu aveau o culoare bine definită, părul tău n-avea
străluciri, era doar un zvâcnet de petale în mers. Nu te operai
lângă mine. Nu mă vedeai? Nu te-am atins nicicum. Poate doar
cu niște vorbe. Fugeai de mine!? Eu eram eleva de liceu, tu,
muncitorul cu trup ușor cocârjat, subțirel, în hainele tale grisubțirele. Te topeai de frig, de cald- în primăvară, în vară. Mi-era
ciudă că nu mă vdeai, refuzai să fii cu mine... Îți ziceai că nu-s
pentru tine? Și... a venit trădarea. De fapt tu ți-ai găsit bucățica.
Era muncitoare ca tine, cu părul creț, blonduriu, o energică Evă
care nu te vedea, dar... care așa se-ntâmplă în caruselul iubirii,
ceva era putred în... Danemarca!
Eva- Mira ta era gravidă cu tine, mda! și am aflat. Totul s-a
sfârșit atunci. Chiar totul? În trupul meu tristețea, dorul
neîmplinit. Vântul dinspre Strei mă lovea: curtea mea nu mă mai
ocrotea. Totul mi se părea pustiu, fără vlagă. Lentoarea mea. Și
Dick- câinele suferea cu mine. Îi vedeam ochii triști-umeziți, o
înțelegere mai o- menească decât omenescul... bătrâiorul meu
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Dick, prietenul dintotdeauna. El nu m-a trădat până la moarte,
ăsta da prieten!
Zac. Căderea mea printre lucruri: în casă. Tabloul pe care
voiam să-l așez mai bine. M-am supt. Stau așa de luni de zile. E
bine. Stau la orizontală: pe spate, privind cerul din mine, când
tulburat suferind, când vesel tropotit!
Poezia valsează cu mine din cartea mea de poeme: ,,Zborul
cărăbușului de mai!”
Atât.
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Iulian BOLDEA
Atelierul Echinox
Revista Echinox a fost, pentru cei care și-au înfăptuit aici ucenicia literară, un spațiu al libertății de gândire și de creație, în care sau înfiripat vocații și s-au consolidat modele, s-au deschis orizonturi ideatice și s-a configurat o anume disciplină interioară, alcătuită din lecturi, din rigoare, din fermitate a opțiunilor și exercițiu al
dialogului autentic. Echinox-ul a oferit șansa unei maturizări graduale, prin simțul relativității valorilor, într-o ambianță stimulatoare, în care liberul schimb de idei se impunea ca privilegiu al
esențialei distincții între valoare și nonvaloare, între mistificare și
adevăr estetic. Ucenicie, efervescență și spirit constructiv, exercițiu de receptare adecvată a valorilor și simț al responsabilității, încredere în sine și în forța culturii de a modela personalitatea
umană, iată câteva dintre însușirile pe care cei care au trecut pragul redacției le-au deprins în atelierul Echinox-ului. Să observăm,
ca semn al „clasicizării” apariția, în ultimii ani, a unor cărți, dicționare, antologii despre fenomenul literar Echinox. Cele mai semnificative sunt cele semnate de Petru Poantă (Efectul „Echinox” sau
despre echilibru, 2003), Nicolae Oprea (Literatura „Echinoxului”,
2003) sau Ion Pop („Echinox”. Vocile poeziei, 2008). Instructive și
relevante, pentru istoria revistei și pentru reconfigurările sale sunt
Dicționar Echinox (A-Z). Perspectivă analitică (coord. Horea Poenar, 2004; ediția a II-a, Pitești, Editura Paralela 45, 2008), Revista
Echinox în texte. Gândirea socială. Antologie (1968-1990) de Traian Vedinaș, 2006 sau Bábel Tornyán. Antologia textelor în limba
maghiară apărute în revista Echinox. Culegere de texte de Mihály
András Beke și François Bréda (1983).
O însemnătate cu totul aparte prezintă volumele de corespondență purtată între cei care au determinat destinul și prestigiul revistei clujene. În O insulă de clujeni-neclujeni la Cluj. Corespondență Mircea Zaciu-Marian Papahagi (2012) avem de a face cu
mărturia uneia dintre cele mai fascinante prietenii literare din România postbelică, bazată pe relația magistru-discipol, în care comuniunea de idei se întâlnește cu esența unei aspirații consubstanțiale de libertate de gândire și creație. Textele epistolare traduc
însă și o predispoziție paideică, un efort de pedagogie intelectuală,
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prin care dialogul își întregește articulațiile semantice și rosturile
modelatoare, articulând o imagine în mișcare a unui moment de
construcție interioară exemplară. Demne de interes sunt paginile
epistolare referitoare la „Echinox”, la care Mircea Zaciu colaborează, privind cu interes evoluția revistei, dar exprimând și unele
rezerve, amărăciuni sau reproșuri („Echinox a ieșit, nr. 8-9 zilele
astea și pe curînd nr. 10. Revista nu mai are însă nervul de altădată, degeaba se amăgește Jean. Dacă tu crezi că-l poți reînvia, te
înșeli. Nu cred că ar fi pentru tine o activitate optimă, căci ți-ar irosi
inutil puterile... Echipa actuală nu merită efortul, sînt cîțiva tineri
destul de mediocri, nu mai e nici unul la înălțimea primei echipe.
Vei vedea singur că nu merită. Pe Jean îl bate gîndul să renunțe,
apoi tot el revine, sentimental. Dar totul trebuie să-l facă singur,
de la alergătura la tipar la corectură, dactilografie etc. Muncă de
rob, fără nici o satisfacție“). Cu totul alta e poziția lui Marian Papahagi, care vrea să consolideze revista, să-i redea rezonanța, pregnanța și forma de altădată, prin „readucerea la matcă” a celor care
au făcut prestigiul publicației („În ce privește Echinoxul, vreau ca,
- tot pentru o vreme – să îi urmez lui Jean intenția secretă de a-i
readuce pe cei vechi pe lîngă revistă. Dacă voi reuși, voi rămîne,
dacă nu, tot ceea ce mă leagă de Echinox – prietenia pentru ceilalți
– se va duce și las baltă această treabă. Sînt dispus să ajung pînă la
a condiționa prietenia mea pentru cei cu care am fost la început,
cînd am făcut revista, de readucerea lor la matcă. Cu toate că, înțeleg din diverse scrisori primite, că a început să se cam răcească
prietenia între ei, ceea ce mă îndurerează sincer, pentru că țin
mult la toți și la prietenia dintre ei“). Rezonând la intențiile lui Mircea Zaciu de a configura o revistă tânără („Fapt e că n-am încetat
să visez la o revistă, care ar putea întruni niște forțe tinere din care
știu că și tu ai face bucuros parte“), Marian Papahagi subliniază,
încă o dată, posibilitatea de a consolida în Cluj o „serioasă și stabilă
atmosferă intelectuală”: „atunci cînd se vor fi adunat cei ce vor
vrea să lucreze, și cînd vor fi stabilit exact cum vor să fie acea revistă, apariția ei va fi o pură formalitate (între altele țin să vă spun
că mor de curiozitate să aflu cine sînt misterioasele persoane capabile de atît de frumoase intenții, și anume de a da Clujului o serioasă și stabilă atmosferă intelectuală. E mult de făcut în sensul
ăsta, și faptul că oamenii nu lipsesc e o adevărată ușurare)”. Document important al unei comuniuni ideatice de excepțională
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substanță și al reflexelor contradictorii ale unei epoci revolute,
Epistolarul Zaciu-Papahagi e revelator pentru condiția intelectualului aflat „sub vremi” care încearcă să-și construiască insule de libertate compensatorii, spații consolatoare, în care firescul, gândirea vie, demonul îndoielilor se reunesc benefic.
Volumul La Echinox, în atelier. Corespondență Marian Papahagi-Ion Pop. 1969-1981 (Ediție îngrijită și cuvânt-înainte de Lucia
Papahagi, prefață de Ion Pop, București, Editura Muzeul Literaturii
Române, 2015) întregește spectacolul edificării revistei „Echinox”
și al consolidării unor entuziasme, temeri, aspirații și deziluzii legate de „funcționarea” publicației studențești de la Cluj. În aceste
scrisori, se vădește, încă din primele scrisori, un orizont al afinităților elective, la început marcat de o adresare solemn-protocolară,
devenită apoi afectuoasă, prin care cei doi tineri intelectuali își comunică idei, aspirații, elanuri intelectuale, în frazare suplă și
densă, austeră. Deficitul de umor, pe care îl semnalează Ion Pop
în prefață, referindu-se la propriul său temperament intelectual, e
compensat de exercițiul ideației ferme, eliberate de orice iluzionări și de verva eficacității culturale. Foarte semnificative sunt, în
schimb, notațiile de vibrație afectivă, cu rezonanță autoreflexivă,
în care timbrul scrisului epistolar e încărcat de melancolie și de
tentația asumării unui trecut revolut, marcat de irizări ale himericului („am avut zile în care singurătatea mi s-a părut insuportabilă
și orice gând întors către o imagine în care am investit suflet, rămasă într-un trecut, se dilata teribil, câștiga o însemnătate ce n-aș
fi bănuit-o altă dată. S-a întâmplat astfel ca și micile și marile tristeți provocate de lipsa ecoului din partea celor cărora le scriam să
devină copleșitoare adeseori, cu atât mai mult în cazul unor prieteni dintre cei mai apropiați”).
Din paginile acestei cărți reiese, numaidecât, sentimentul comuniunii ce îi leagă pe cei doi intelectuali, atașați deopotrivă de
idealul formării proprii, dar și de devotamentul față de proiectul
echinoxist. Nu lipsesc umorile de moment sau reacțiile la adresa
contextului istoric restrictiv, impropriu actului de cultură autentic.
Atașamentul față de Echinox îl va determina pe Marian Papahagi
să se alăture lui Ion Pop la conducerea revistei, fapt notat cu simplitate, în formulări sugestive, ilustrative pentru spiritul de colegialitate deplină ce îi anima pe cei doi scriitori, aflați într-o perpetuă
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confruntare cu pericolele, amenințările și agresiunile cenzurii: „Înțeleg viitoarea formulă ca o dirigență colegială în care, firește, vei
putea lua absolut orice hotărâre vei crede de cuviință, ca unul mai
cu experiență și mai «literat» decât ceilalți, subsemnatul inclus.
Cred că împreună vom putea duce foarte bine revista, și nu te
teme, nu vei răpi nimănui nici un laur ca director al revistei. Asta
în primul rând. E evident că la început va trebui să-mi spui toate
tainele profesiei de care eu prin forța lucrurilor m-am îndepărtat.
Odată învățat, mă voi ocupa eu de toate formalitățile și sâcâielile.
Nu mă lua drept unul care vrea să facă pe emotivul. Am un plan
pe care îl cred destul de bine pus la punct de organizare a redactorilor, fără nici un totalitarism din parte-mi și cu singurul scop al
unei distribuiri cât mai egale a responsabilităților. N-am nici o veleitate de tiran conducător, dar nici de apostol, și mă închin în momentele fericite de ieșire din abulie la niște zei ai organizării care,
între noi fie zis, sunt și ei necesari”.
Însemnătatea spirituală și afectivă a Echinox-ului pentru Ion
Pop și pentru Marian Papahagi e uriașă, iar epistolele dezvăluie
detalii despre această dragoste, despre acest atașament, despre
devotamentul sans rivages față de ideea de cultură autentică și
față de libertatea de expresie. Cu atât mai mult cu cât, la un moment dat, s-a vorbit chiar despre posibilitatea desființării revistei
Echinox, într-un context în care ingerințele politicului se manifestau cu maximă agresivitate asupra publicațiilor literare românești.
Scrisorile capătă, acum, un ton al urgenței și al panicii, în fața unei
astfel de posibilități nefaste, după cum dezvăluie și nebuloasa de
zvonuri, dezinformări care circulau în epocă despre destinul grupării și al publicației studențești clujene. Cu spirit de echilibru, cu
tact, Marian Papahagi caută să limpezească anumite temeri excesive ale lui ion Pop despre soarta revistei („Sper că nu te îndoiești
de obiectivitatea mea: de aici plecând, o să-ți spun că m-au mirat
nespus o seamă de lucruri pe care le-ai scris în scrisoare, la care
faci aluzie, căci nu cred că ți-au fost înfățișate exact. Oricum, cei
care ți-au scris de moartea Echinoxului și bucuria foștilor echinoxiști la acest eveniment au avut timp s-o facă fiindcă n-au trebuit
să acționeze pe cât posibil ca acest lucru să nu se întâmple”. Roman epistolar al unei prietenii în care disciplina, rigoarea, ordinea
lui Ion Pop se întâlnește cu erudiția și fervoarea ideatică, nu lipsită
de accent ludic a lui Marian Papahagi, La Echinox. În atelier e o
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carte de exemplară exigență intelectuală, lipsită de stridențe ale
subiectivității, în care verva construcției culturale, efervescența
trăirii ideatice se îmbină cu o revelatorie stăruință în edificarea
propriului destin intelectual.
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Horia LAZĂR
CORESPONDENȚA LUI DESCARTES1
Înainte de a da naștere unui gen literar foarte apreciat în secolul Luminilor - romanul epistolar, ce exaltă individul, perceperea
subiectivă a lumii și puterea sentimentelor (Montesquieu, Richardson, Rousseau, Laclos) -, scrisoarea a îndeplinit, ca producție textuală, funcții variate. În Antichitate, Seneca s-a servit de scrisori ca
de un îndreptar de înțelepciune, în tradiția „manualelor” de conduită îndrăgite de stoicieni. Apostolul Pavel a scris epistole cu scop
doctrinar și edificator în vederea convertirii “păgînilor” – proiect
cu implicații formativ-pedagogice ce se regăsesc în corpusul epistolar patristic și, la nivelul reformării credinței, în tratatul-manifest
al lui Luther destinat “nobilimii creștine de națiune germană” – o
lungă scrisoare deschisă, publică, tipărită în 1520 pentru a fi citită
de elitele inelectuale și sociale germane. În fulgurantul manifest al
lui Luher, Nicolaus din Amsdorf – profesor la Wittenberg și, mai
tîziu, episcop protestant la Naumburg – și proaspăt alesul împărat
Carol al V-lea, cărora le e adresată scrierea, devin mediatori textuali, dedicatari-releu al unui destinatar colectiv. Cum o indică chiar
titlul manifestului, acesta vizează, prin interpelarea celor bine plasați pentru a susține reforma religioasă, convocați ca martori binevoitori ai înnoirii, ansamblul credincioșilor din Germania.
În secolele XVI și XVII, scrisoarea devine instrument de contact
între umaniști (Erasm, Olahus), de comunicare și răspîndire a noutăților științifice, de justificare și apărare a opiniilor supuse presiunilor și cenzurii ecleziastice (Galilei, Descartes), de creare a sociabilității intelectuale, artistice și științifice - aceasta din urmă abundent ilustrată în secolul al XVII-lea francez, cînd întreaga comunitate a savanților (Descartes, Mersenne, Bekman, Gassendi, Huygens, Peiresc, Carcavi, Fermat, Roberval, Pascal) e antrenată în
1

René Descartes, Corespondenţa completă. I. 1607-1638. Ediţie îngrijită
de Vlad Alexandrescu. Introducere de Vlad Alexandrescu. Traducere din
franceză, latină, şi neerlandeză de Vlad Alexandrescu, Robert Arnăutu,
Robert Lazu, Călin Cristian Pop, Mihai-Dragoş Vadana, Grigore Vida. Note,
cronologie, note complementare, bibliografie şi indici de Vlad Alexandrescu, Robert Arnăutu, Călin Cristian Pop, Mihai-Dragoş Vadana, Grigore
Vida, Iaşi, Polirom, 2014.

Discobolul/2016

Teme la alegere
schimburi de opinii și de scrisori ce le susțin sau le contestă. Tot
acum, Blaise Pascal va face din scrisoare un gen literar cu semnificații apologetice și polemice cu mare succes la public. Primele zece
dintre Scrisorile adresate unui provincial, îndreptate împotriva cazuisticii, îndrumării spirituale și moralei iezuite, au ca țintă un cititor colectiv, fictivizat printr-un joc de roluri textuale articulate ingenios. Pe de altă parte, redactarea-interpelare la persoana întîi
face din informatorul epistolar, proprietar al propriilor enunțuri,
un autor acreditat prin lectură publică, definind în același timp
scrisoarea ca istorisire închegată narativ și ca dialog deschis. La fel
ca în scrisorile doamnei de Sévigné, în care intimitatea și sociabilitatea sînt reversibile, autorul, care se pune în scenă în mod oblic,
printr-o retorică ce-i dramatizează gesturile, asumă poziția și semnificațiile textuale ale unui personaj constituit prin actul de lectură
al cititorului virtual și apărînd totodată ca funcție a scrierii, nu ca
locutor real.
Pînă în prezent, corespondența lui Descartes (1618-1650) a
fost tradusă integral doar în italiană, într-o ediție bilingvă datînd
din 2005. În coordonarea lui Vlad Alexandrescu, remarcabil specialist în literatura secolului al XVII-lea francez și cartezian cu importante contribuții în domeniu, o echipă de cercetători români (Robert Arnăutu, Robert Lazu, Călin Cristian Pop, Mihai-Dragoș Vadana și Grigore Vida) a scos de sub tipar, în 2014, primul volum al
corespondenței complete a lui Descartes, care va fi urmat de altele două. Proiectul, de anvergură europeană, a putut beneficia la
data inițierii lui, pe lîngă bibliografia clasică a domeniului, de rezultatele celor mai recente cercetări. Sub o aparență impozantă (858
de pagini), volumul ascunde o construcție riguroasă, cu elemente
bine structurate și articulate (listă de abrevieri, introducere, cronologie 1596-1638, text însoțit de note istorice, filologice și explicative, note complementare – unele întinse, de dimensiunea unor
studii aplicate -, bibliografie, index al numelor), ce-și răspund la
distanță, constituind totodată o unitate de concepție și de expresie fără fisuri.
În ediția ei a scrisorilor lui Descartes către Regius (medic la
Utrecht, inițial discipol al lui filosofului, apoi atras de aristotelismul
padovan și de filosofia lui Gassendi, adversarul lui Descartes), Geneviève Rodis-Lewis arată că sursa fundamentală pentru cunoaș-
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terea lui Descartes – omul, savantul și filosoful – rămîne corespondența sa. Ampla Introducere la traducerea românească a scrisorilor, semnată de Vlad Alexandrescu, reface, cu acuratețe, istoria filologică a unei corespondențe accesibile în etape și prin descoperiri succesive de texte și documente conexe, eșalonate pînă în secolul XX. De exemplu, Regius a refuzat să-i încredințeze lui Clerselier, primul editor al corespondenței carteziene, scrisorile primite
de el de la Descartes iar o parte a corespondenței ne-a parvenit
doar sub formă de fragmente inserate în prima biografie a gînditorului, publicată în 1691 de Adrien Baillet. Mai aproape de noi,
un lot de 116 scrisori, publicate de Leon Roth în 1926, a fost descoperit într-o colecție privată după publicarea ediției de referință
a operei carteziene, întocmită de Charles Adam și Paul Tannery
între 1897 și 1913, care la data alcătuirii ei era exhaustivă.
Descartes a scris familiei (prima scrisoare din ediția românească e adresată mamei filosofului în 1607), prietenilor, discipolilor, specialiștilor în optică și tehnicienilor ce fabricau lentile, savanților interesați de opera lui și celor care puteau culege reacții –
pozitive sau negative – la scrierile sale, publicate sau în curs de redactare. Impregnate de o aleasă curtoazie (scrisorile către Mersenne), uneori distante (cele adresate lui Ferrier, specialist în confecționarea lentilelor, nepunctual în executarea angajamentelor
luate), apropiate și cordiale (scrisorile trimise lui Huygens și scriitorului Guez de Balzac), la nevoie caustice (îndeosebi cînd le răspunde contradictorilor prin corespondenți interpuși – lui Fromondus prin Plempius, lui Fermat prin Mersenne), foarte rar injurioase
(celebra răbufnire din scrisoarea către Beeckman din 17 octombrie 1630, în care revendică, împotriva acestuia, prioritatea unor
descoperiri în domeniul algebrei și al muzicii), epistolele lui Descartes ilustrează în bună parte, cum a arătat Jean-Luc Marion, o
schemă de comunicare „responsorială" care susține, din profunzime, ansambluri convergente, tematic identice, ale operei. Acestea sînt tratate prin aprofundări și dezvoltări succesive, concentrice, la sugestia corespondenților – adesea adversari de idei - sau
a criticilor. Dispozitivul e activat, de pildă, prin reluarea problematicii metafizice din partea a patra a Discursului asupra metodei
(1637) – „greu de înțeles" și „obscură", „cea mai puțin elaborată
din întregul volum", recunoaște Descartes în două scrisori, una trimisă lui Mersenne, alta lui Vatier -, în Meditațiile metafizice
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(1641). Acestea apar ca un răspuns la obiecții formulate împotriva
Discursului tipărit anterior, și totodată ca un releu al unor întîmpinări făcute de Caterus, Mersenne, Hobbes, Arnauld, Gassendi și
alți teologi și savanți în urma lecturii manuscrisului sau a unui tiraj
limitat al Meditațiilor și publicate odată cu ele. Scrisorile-răspuns
la obiecții formulate sau solicitate din corpusul epistolar cartezian
au astfel o dimensiune dialogică. În dispersia lor, ele asigură medierea între opera publicată, pregătită pentru tipar sau aflată în proiect, și cititorii savanți, deveniți, prin observațiile lor, participanți
îndepărtați, dar activi, la elaborarea textelor carteziene – „coautori" în sens hermeneutic.
Obiecțiile făcute de Pierre Petit Dioptricii, Meteorilor și metafizicii schițate în Discurs au dat naștere unei corespondențe în care
Descartes (care i-a răspuns lui Petit doar prin terți, deși acesta îi
scrisese direct) își explicitează convingător concepția lui științifică,
punînd însă deficitul de logică al metafizicii din Discurs (despărțirea spiritului și a trupului prin îndoiala hiperbolică nu e suficientă
pentru ca ideea de infinit să poată fi percepută clar și distinct) pe
seama lipsei de înțelegere a lui Petit; deformîndu-i argumentele,
acesta i-a interpretat metafizica folosindu-și imaginația, nu rațiunea, socotește filosoful. În 1637-1638, mecanismul responsorial
cartezian lasă să subziste părți de umbră. Inadecvarea conceptuală dintre argumentul ontologic al existenței lui Dumnezeu utilizat
în Discurs și abordarea neoplatoniciană a lui Petit (v. nota lui Vlad
Alexandrescu, „Pierre Petit și obiecțiile la Discurs și Încercări", p.
772-781), conform căreia existența lui Dumnezeu e o certitudine
absolută (nu o „evidență"), neputînd fi dedusă din ideea de infinit,
deschide dezbaterea asupra raportului dintre existența și esența
lui Dumnezeu spre soluții divergente. În triunghiul epistemologico-lingvistic care leagă sensul literal (dat) de modul de argumentare (adaptabil) și de context (variabil, deschis), termenul median
(construirea discursivă a reperelor teoretice) dobîndește o greutate decisivă. Galilei o arătase încă din 1615 în splendida lui scrisoare de acreditare-apărare a copernicanismului (care va fi totuși
condamnat în 25 februarie 1616) adresată Cristinei de Lorena, marea ducesă de Toscana.
În primul volum de corespondență tradusă în română, interlocutorul privilegiat al lui Descartes e Marin Mersenne, călugăr în
ordinul Minimilor, el însuși mare savant, animator științific fără
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egal și autor și destinatar al unui număr imens de epistole, editate
între 1932 și 1988 în 17 volume. Filosoful îi scrie lui Mersenne despre intervale muzicale și acustică (scr. 13 din volum), despre raportul dintre înălțimea sunetului și densitatea aerului (scr. 32),
despre propagarea sunetului și a luminii (scr. 60). Schițîndu-și proiectul metafizic în scr. 39, Descartes îl încadrează într-o teorie a
luminii și a culorilor, asociată cu o explicație fizică a transsubstanțierii bine situată și adîncită de Jean-Robert Armogathe în Theologia Cartesiana (1977), iar tratînd mișcarea ca geometru, nu ca fizician, va provoca reacția lui Fermat (scr. 112). Contrariat de un postulat al teoriei cartezienee a luminii – identificarea dintre mișcarea
corpurilor luminoase și tendința lor de a se mișca, dintre act și potențialitate -, acesta face o obiecție reluată de Morin (lăudat de
Descartes în scr. 75 pentru studiile sale asupra longitudinilor), care
denunță și el confuzia „acțiunii" cu înclinația spre mișcare (scr.
190), supunînd totodată unui examen critic două dintre fundamentele fizicii carteziene: lumina și materia subtilă.
Adoptînd ca pe o convingere heliocentrismul lui Galilei, Descartes nu-l va profesa public, prin scrieri, pentru a se feri de acuzația de erezie, renunțînd să edifice o fizică copernicană (Către
Mersenne, scr. 65, 68, 70): un dublu limbaj care ilustrează ambiguitatea sistemului responsorial cartezian, pe care disputa cu Petit
o aduce și ea în lumină: destinatar sau receptor neutru al unor mesaje, Descartes culege și integrează selectiv obiecțiile pentru a le
răspunde – sau a le trece sub tăcere – uneori chiar în volumul pe
care acestea îl vizează (ca în Meditațiile metafizice), retrăgîndu-i
interlocutorului dreptul de a obiecta a doua oară, la răspunsuri, și
păstrînd pentru sine, discreționar, ultimul cuvînt. Aflat într-o poziție simultan inaugurală și terminală, autorul apare, privit din exterior, ca o instanță circular-dogmatică, în vreme ce „subiectul gînditor" e afirmat ca gîndire despărțită de suportul corporal, nu ca
rezultat al unui proces de subiectivare desfășurat pe fundalul unei
lumi opace. Într-o interpretare critică novatoare, Meditațiile carteziene ale lui Husserl vor sublinia caracterul intențional al „evidenței" carteziene (îndreptată spre un alt scop decît cel strict științific) – care, fenomenologic, rezumă voința de „a umple intenția
semnificantă" - și dimensiunea teleologică a unei doctrine în care
„a judeca" se identifică cu „a întemeia" (la rîndul lui, Jules Vuille-
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min detectează în cartezianism o adevărată „prejudecată a evidenței"). Această suprapunere conceptuală nu poate însă explica
invențiile radicale (judecățile fără fundamentare prealabilă), și nici
ceea ce Pascal va numi „evidențe nedemonstrabile" (fundamente
ale științelor care nu pot fi definite sau exprimate decît ocolit: spațiul, timpul, mișcarea, omul, în care esența se manifestă sub forma
contingenței). Cît despre îndepărtarea lui Descartes de Galilei, ea
va lua aspectul unui dezacord declarat odată cu elaborarea teoriei
căderii corpurilor (scr. 62) – prima lege a fizicii clasice, formulată
de Galilei în 1604, de Beeckman în 1619 și de Descartes în anii următori. Încercînd să definească natura și esența mișcării accelerate - nu cauza ei -, Galilei face din mișcare o entitate ontologică
distinctă care, asemenea vitezei, se poate păstra nedefinit, arată
Alexandre Koyré în Studii galileene. Neputînd matematiza timpul
din cauza lipsei noțiunilor de calcul integral, el îl elimină din ecuația căderii corpurilor, care apare astfel ca o reacție determinată
cantitativ a acestora față de mediul în care evoluează (spațiul parcurs), fără legătură cu timpul de cădere. Asemenea lui Galilei, Descartes neglijează aspectul aspectul fizic, cauzal al căderii corpurilor, însă fizica lui, calificată de Koyré drept „imaginativă" și opusă
„fizicii matematice" a lui Galilei, definește mișcarea geometric, ca
deplasare a unui punct ce descrie o linie. Nefiind un proces desfășurat în timp, ea rezumă o anumită stare a corpurilor, asemenea
repausului. Geometrizînd realitatea, legea carteziană a căderii
corpurilor tratează „greutatea" lor (fr. pesanteur) ca pe un efect al
apăsării pe care ele o suferă din partea „materiei subtile" ce înconjoară Pămîntul sub forma unui vîrtej (fr. tourbillon), nu ca pe
unul al atracției terestre. Înainte de Newton, greutatea obiectelor
fizice nu e corelată cu forța gravitației, iar cînd ultima e admisă,
majoritatea savanților francezi o atribuie, pînă după 1750, unui
unives compact, umplut cu materie. Lipsită de o dimensiune abstractă, care ar fi trebuit să facă loc și mișcării în vid, fizica carteziană a plenitudinii și a continuității fizice e una a instantaneității
naturale a lumii.
Biografia personală și intelectuală a lui Descartes, ca și preocupările lui științifice din anii 1620-1638 (optică, mecanică, geometrie, meteorologie, fizică, fiziologie) sînt oportun sintetizate în Notele complementare care încheie volumul tradus în română (șaisprezece la număr, p. 709-806), la care și-au adus contribuția toți
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traducătorii. Printr-o focalizare strictă asupra obiectului („Europa
între 1596 și 1650", „Familia lui Descartes", „Colegiul La Flèche și
formarea lui Descartes", „Doctrina creației adevărurilor eterne"),
ele oferă un concentrat de informații foarte utile cititorului, dînd
volumului un plus de calitate. Adăugate unei traduceri fidele și
scrupuloase, precise și alerte, și notelor din subsolul fiecărei pagini, care prin trimiteri unele la altele conferă volumului o dinamică infrapaginală vie, ușurînd consultarea și înțelegerea ansamblului, ele întregesc o strădanie colectivă care, dusă la capăt, va
introduce în cultura română o secțiune importantă din opera unui
mare gînditor modern.
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Mircea POPA
Etapa spaniolă în activitatea lui Vintilă Horia
- fațetele personalității
Biografia lui Vintilă Horia prezintă încă pentru publicul românesc numeroase lacune și inexactități, provenind în primul rând
dintr-o slabă cunoaștere a revistelor exilului și de moștenirea deficitară a anilor de administrație comunistă, când multe din sursele de informare erau blocate sau chiar interzise. În această situație abia în ultimul timp, grație unei mai bune administrări a fondurilor documentare privitoare la exil și a apariției unor cărți cu
caracter documentar situația s-a îmbunătățit într-o oarecare măsură, deși ea continuă pe anumite porțiuni să fie lacunară și asta
în primul rând faptului că cel mai important colectant de informații, autor a două ediții din Enciclopedia exilului românesc, Florin
Manolescu, nu deține o bibliografie a referințelor critice exhaustivă și bine corelată cu sursele generale. De pe urma acestor fluctuații suferă în mare parte și destinul creator al lui Vintilă Horia,
scriitor de mare anvergură și de real succes din anii 80 ai secolului
trecut, când faima sa scriitoricească îl plasa în imediata vecinătate
a unor nume ca Mircea Eliade, Eugen Ionesco sau Emil Cioran.
Vom căuta de aceea să aducem, pe cât posibil, unele completări
biografice necesare, folosind ca sursă de informație directă corespondența dintre el și fratele său Alexandru Castaing, publicată de
către Fundația Culturală Memoria în 2011, precum și propriile
mărturii încredințate în 1985 publicației „Revista Scriitorilor Români” sub titlul Memoriile unui fost Săgetător. Chiar dacă corespondența cu fratele său e, pe de o parte, lacunară, iar pe de alta,
restrânsă la perioada 1972-1992, ea reușește să aducă o serie de
detalii cât se poate de binevenite unei etape de maximă efervescență literară.
Este îndeobște cunoscut, Vintilă Horia a traversat o etapă de
cultură foarte contorsionată și aflată la întretăierea mai multor direcții și orientări literare, cea a sfârșitului deceniilor interbelice românești, a războiului antisovietic și a anilor de reașezare a Europei
pe alte coordonate postbelice. Sunt ani în care el își încheie studiile universitare al Facultatea de Drept din București, ani în care se
afirmă ca poet și publicist, prin volumele de versuri Procesiuni
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(1939), Cetatea cu duhuri (1939) și Cartea omului singur (1941),
acțiune lirică dublată de afirmarea gazetărească de la revista
„Meșterul Manole” și „Sfarmă Piatră” sau „Gândirea”. Tot acum,
în 1938, are primele contacte cu Occidentul, călătoria sa din Italia
soldându-se cu publicarea romanului de debut Acolo și stele ard
(1942). Am putea vorbi aici de începutul perioadei sale italiene,
deși aceasta prinde contur abia la sfârșitul Războiului Mondial
când își încheie perioada vieneză și când pribegește prin orașe ca
Bologna, Roma, Assisi, Florența, pentru ca, în 1948, să ia hotărârea de a pleca în Argentina. Pe vasul care-i duce într-acolo timp de
17 zile nu face altceva decât să învețe limba spaniolă. Bucurânduse de o recomandare de la Papini, va fi încadrat ca lector de limba
română la Universitatea din Buenos Aires, reușind să ducă la îndeplinire o serie de proiecte și inițiative care i-au atras aprecieri din
partea lui Mircea Eliade și a altor membri marcanți ai exilului. Între
altele a mediat traducerea romanului lui Eliade, Maitreyi în limba
spaniolă, ceea ce-l determină pe acesta să scrie: „Datorită D-tale
Maitreyi ar putea să-și facă drum în America Latină”. Multe din
cărțile și eseurile sale apar însă în Spania, încât, în 1953, ca urmare
a bunului renume câștigat, primește o bursă din partea Institutului
de Studii Hispanice de la Madrid, ceea ce-l determină să revină în
Europa împreună cu familia. Readaptarea nu a fost tocmai ușoară,
el trebuind să accepte să lucreze o vreme ca funcționar la un hotel,
apoi ca redactor la Radiodifuziunea Spaniolă, până când, în cele
din urmă, a fost numit profesor la Școala de Jurnalism. Din anul
următor face parte din redacția revistei „Destin”, apoi din aceea
a revistei „Tribuna Medica”, care-i oferă șansa unor multiple călătorii europene, de pe urma cărora se înfiripă o carte de interviuri
cu mari personalități europene. Urmează o perioadă de mari eforturi creatoare, soldate cu numeroase colaborări la ziare și reviste
de cea mai diversă factură, dar și cu publicarea în franceză a romanului care-i va aduce cea mai mare bucurie împletită cu cea mai
mare dezamăgire: Dumnezeu s-a născut în exil (1960), scriere căreia i s-a atribuit Premiul Goncourt, unul dintre cele mai prestigioase premii literare franceze. În urma refuzului de a face o vizită
la Ambasada noastră de la Paris, s-a declanșat împotriva sa o canonadă furibundă de acuzații, ceea ce l-a silit să renunțe la premiul în chestiune. Scriitorul a folosit însă prilejul de a se stabili pentru o vreme la Paris și timp de patru ani, până în 1964 a trăit în
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mediul de cultură francez, scriind și publicând la editurile pariziene
mai multe cărți, obținând totodată și licența în Litere a Universității Catolice din Paris ( urmată mai apoi și de un doctorat în Drept
la Universitatea din Valladoid). Funcția de redactor i-a oferit posibilitatea de a călători și a cunoaște pe cei mai interesanți oameni
de cultură ai planetei, deși fiecare călătorie e mai degrabă o pătrundere spre centrul interior al ființei sale, o redescoperire a eului propriu, așa cum o declară în textul O nouă călătorie la centre:
„ Timp de aproape doi ani am călătorit prin Europa occidentală și
prin America, întâlnind pe reprezentanții cei mai calificați ai filosofiei, ai literaturii, ai științei și chiar economiei și informaticii. Acele
întrevederi cu Wrerner Heisenberg, Arnold Toynbee, Gabriel Marcel, Marschall McLuhan, Frederico Fellini, Ștefan Lupașcu, George
Palade, Ernst Junger, George Mathieu și alții m-au ajutat să înaintez către mine însumi și să înglobez cunoașterea într-o viziune
unică, așa cum încercaseră să se apropie de un adevăr total misticii medievali și așa cum încercaseră să afle o cale către unitate fizicienii actuali.”. Acest drum spre propria cunoaștere trece în mod
obligatoriu prin religie, așa cum o subliniază la un moment dat pe
urmele lui Jaime Antunez: „factorul motor al civilizației pare a fi
religia, elementul spiritual care face din om altceva decât un animal”. Pe de altă parte, e cazul să subliniem de la început, că aceste
călătorii nu fac altceva decât să-l apropie și mai mult de țară, decât
să-l îndepărteze : „Ceea ce nu s-a schimbat e Țara din mine, prin
care călătoresc în fiecare zi și uneori nopți de-a rândul. Visul e mult
mai trainic decât așa-zisa realitate. Iată cum, de pildă, cei patru ani
locuiți la Paris, n-au reușit să schimbe în mine Parisul așa cum l-am
visat înainte de a-l fi văzut aievea. Cum să schimb, deci, Bucureștiul
văzut și trăit? E așa cum l-am lăsat în 1944, așa cum l-am apucat în
anii copilăriei și ai adolescenței. Un oraș numai pentru mine, așa
cum eu mi l-am făurit atunci”. Această imagine a țării primordiale,
niciodată părăsite și uitate l-a urmărit puternic prin timp și ea este
cea care dictează raportările făcute și programul de viitor. De
aceea, când a socotit că misiunea sa din Franța a ajuns aproape de
sfârșit, s-a reîntors în Spania, unde a simțit că rădăcinile înfipte în
noul sol sunt mai puternice și că pot da roade mai copleșitoare.
Chiar dacă odată pe un drum un localnic i-a aruncat în față cuvântul de desconsiderare „Extranjero”, Vintilă Horia descoperă în sine
valoarea creatorului, a aceluia care trece dincolo de granițe și care
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își durează, cu fiecare operă o nouă patrie: „Patria mea e acolo
unde cuvântul „străin” nu există”. O dată reîntors în Spania, va
ocupa funcția de profesor de Literatura universală contemporană
la Școala Oficială de Jurnalism, de unde se transferă la Facultatea
de Științe ale Informații din cadrul Universității Complutense. Între
anii 1979 și 1988 a funcționat și ca profesor de Literatură contemporană la Universitatea Catolică de la Paris (1979-1988). Ulterior a
predat și la Universitatea Alcalà de Hernades (1979-1986), apoi ca
profesor invitat, a predat cursuri și a ținut conferințe la mai multe
universități spaniole, între care se numără cele de la universitățile
din Salamanca, Granada, Pamplona, Santander, Santiago de Compostela, la care se adaugă vizite și conferințe la Sevilla, Zaragosa,
Lerida, Al Vigo, Toledo, Badajoz, Bilbao, Gijon, Valadoid, Avila, Alicante și altele. E o activitate extraordinară și o enormă risipă de
energie dar care i-a adus și multe satisfacții, așa cum o mărturisește în schimbul epistolar cu fratele său. Sunt de luat în seamă
nu numai faptele mărunte de viață, vizându-l pe el și familia lui,
dar și o mulțime de destăinuiri cu privire la munca sa de fiecare zi,
la proiectele literare, la ecoul cărților scrise și tipărite, la fecunda
activitate de conferențiar, de ziarist și analist politic, și, am spune,
de însămânțător de idei și de creator literar foarte apreciat. În cele
ce urmează noi vom stărui în treacăt asupra tuturor acestor preocupări, având în vedere atât pe conferențiarul prețuit și de mare
succes, cât și pe scriitorul cufundat în munca tenace de construcție
a operei, a temelor și subiectelor care îi dau mereu târcoale, niciodată epuizate sau abandonate definitiv, dar și a acelor pagini care
consemnează rodul călătoriilor sale, deoarece călătoria este pentru el o școală a vieții, un mod de perfecționare continuă a unei
naturi artistice generoase. Fiecare popas cât de mic într-un alt
oraș sau într-o altă țară îi prilejuiește nenumărate observații de
ordin social și politic, asociații și digresiuni cu o puternică încărcătură culturală, un fel de biciuire a simțurilor și inteligenței aflate
într-o stare de ebuliție și de efervescență creatoare cu totul deosebită. Bucuria și satisfacția cu care le comunică fratelui său aflat
la Paris, denotă temperamentul extrem de suplu și bine echipat al
scriitorului, deschis în permanență spre lume și spre înțelegerea
superioară a rostului lui în cadrul acesteia. Deci prima secțiune
asupra căreia vom poposi va fi cea închinată conferențiarului.
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1. Conferențiarul
Chiar din prima epistolă schimbată de Vintilă Horia cu fratele
său Alexandru, la 21 iunie 1972, scriitorul face trimitere la unul din
succesele sale de conferențiar, consemnând faptul că o întâlnire
cu elevele de la colegiul Teresianelor din Madrid a făcut ca romanul său să fi fost discutat cu atâta interes, încât el și familia sa ar fi
ieșit de acolo „pe la 1 dimineața”. Peste puțină vreme scrisoarea
adresată partenerului de la Paris vorbește de o nouă întâlnire cu
publicul care ar fi avut loc la mănăstirea de la Valle de los Caidos,
unde ar fi vorbit unui grup de universitari, pe care i-ar fi vrăjit pur
și simplu. „Am avut un succes monstru”, spune el, „conferința durând 60 de minute, iar întrebările și răspunsurile două ore și un
sfert, în total trei ore și un sfert de efort continuu. Am ieșit de
acolo extenuat. Noroc că era ora mesei. După masă am luat parte
la un alt colocviu, în același loc”. După cum ne informează autorul,
astfel de întâlniri vor fi și mai dese pe viitor, căci în programul apropiat are de prezentat o conferință de futurologie la un congres de
informatică, urmat mai spre primăvară de un congres pentru libertatea culturii la Torino. Așa se face că în următoarea scrisoare
vorbește de o altă conferință care va avea loc la Școala Superioară
de Război. Nu s-a consumat bine faptul că în acea toamnă urma
să plece la Roma și Florența pentru alte conferințe, de data
aceasta într-un loc cu totul special, respectiv Palacio de los Congresos, eveniment pentru care a trebuit să-și cumpere un smoking
nou, iar soția o rochie de seară corespunzătoare. Alte călătorii îl
așteaptă în curând în orașe precum Cairo, Mecca, Atena, Athos și
Istanbul. În octombrie 1973 pleacă spre Londra prin Hamburg,
Utrecht, München, apoi se va reîntoarce prin Paris, la Milano, Genova, Madrid. În anul următor are în plan să meargă la Genova la
un congres de parapsihologie, apoi îl așteaptă alte călătorii la Paris, Elveția și Germania. Totul i se pare că decurge bine, devreme ce
onorariul pentru o conferință a crescut la 20.000 de pesetas. Nu ne
miră că în 1985 ținea un curs despre El Greco și rostea șase conferințe la Clubul Zyas din Madrid, făcând din confruntarea permanentă cu publicul un mijloc de stimulare și refacere spirituală. Uneori acestea sunt proiectate pe fundalul unor întâlniri obișnuite, cu
oameni de toate rasele și formațiile, alteori însă ele iau aspectul
unor rezervații restrictive, de castă, de extracție aristocrată, cum
a fost cazul cu conferință rostită la Lisabona în același an, calificată
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de el drept „fabuloasă”, deoarece a fost oaspetele moștenitorului
tronului, Don Duarte de Braganza, în al cărui castel a fost găzduit.
Cu trecerea anilor, scriitorul nu ezită să se angajeze în noi conferințe, cum este cea de la Toledo din 1986 la care au asistat o sută de
preoți din toată Spania, fiind întrerupt de trei ori cu aplauze.
Munca de conferențiar e dublată de cea de jurnalist, primind
destul de multe invitații în acest sens, unele foarte bine remunerate ( o revistă i-a oferit pentru un articol 15.000 de pesetas),
bașca faptul că urma să se afle într-o companie extrem de ilustră,
alături de Toynbee și Gabriel Marcel. Munca de la revista „Medica” e urmată de o alta, la „Futuro Presente”, revistă care îl propulsează în alte zone de interes intelectual și-i creează alte obligații, prin lărgirea ariei de acțiune. Ulterior va sluji interesele unei
alte reviste intitulată „Metapolitica” și, în cele din urmă și „Razon
Espanola”. Foarte adesea notează că e prins „cu editura, cu revista, cu facultatea, cu examenele” și suntem pe cale să ne întrebăm când îi mai rămâne timp ca să și scrie. Dar, poate tocmai de
aceea, scrisul devine o îndeletnicire zilnică, căruia i se dedică în
orice împrejurare. Lectura, călătoria prin alte locuri, întâlnirile cu
oameni noi îi stimulează fantezia, dorința de a ataca mereu alte
subiecte. În acești ani el se află mereu în ofensivă, se află mereu
pe val cum s-ar zice, e mereu în priză, preocupat de lecturi noi ( a
se vedea lista cărților noi pe care i le solicită lui Alexandru de la
Paris), de noi subiecte care îl tentează. Ca să realizăm succesul lui
de public amintim un alt record de comunicare: patru sau cinci interviuri la Barcelona în mai 1973. Iar în ce privește conferințele,
urmează rapid cea de a șasea „într-o lună și jumătate”. În aceeași
lună mai îl întâlnim la Polop în Spania, unde e anunțat la o șezătoare literară, unde are rolul de a-l prezenta pe conferențiar. Apoi
în iunie, călătorește la Zürich, Freiburg și Paris, după ce a fost în
Grecia și la Roma. Dintre toate aceste locuri inima îi stă la Roma
(„Nimic nu e mai frumos ca Roma”), căci Grecia i se pare pentru
totdeauna cufundată în trecut: „În Grecia tot ce nu e natură sau
ruine e urât foc. Singurele clădiri valabile din secolul trecut, de
pildă, sunt Politehnica din Atena, biserica catolică, colegiul de fete
etc., opere ale lui Caftangioglu /tatăl-n.n/. Totul e trecut pe acele
meleaguri, un trecut pe care, din nefericire, noi românii nu-l cunoaștem din lipsă de viziune obiectivă față de un popor care însemna pentru noi dominație fanariotă și nimic altceva.” Aș face
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aici o atenționare pentru cei care îl citesc pe Vintilă Horia: să observe că de foarte multe ori reperele sale culturale rămân cele de
acasă, din România, și chiar când face vreo comparație sau o trimitere, tot spre acasă îi zboară gândul. Iată asemenea exemple.
La Narbonne, într-o după-amiază vizitează plaja care i se pare „o
mizerie ca la Lacul Sărat, dezordine franțuzească, murdărie, plajă
tristă și negricioasă”; „Ieri ne plimbam pe sub castanii de pe Cours
de Reine. Sena s-a urcat sub poduri și întoarce vâltori amenințătoare, ca Oltul jos în coada Ostrovului de la Călimănești, la care
priveam vrăjiți în după amiezele calde.” ; „Nici nu știi ce frumos e
la Gryon. Aproape tot atât de frumos ca la Sinaia, Cumpătul și
Dodo în minus”. Și în Jurnal torinez: „Visez că sunt la Roma, așa
cum alte ori visez că sunt la Paris sau la Madrid sau la București,
orașele din care e făcută viața mea”; „Am dat azi decanului ideea
să dea nume proprii sălilor de curs: Cervantes, Quevedo, Calderon
de la Barca și alții, care au studiat în acest oraș. Mi-am adus aminte
de sălile de curs de la Litere, sala Odobescu, sala Maiorescu... Mai știi?”. „Mi-ar fi plăcut, spuneam cuiva zilele trecute, să fi făcut
parte dintre cavalerii lui Mircea cel Bătrân, în momentul în care au
intrat după Domn în Marea cea Mare, călări, înfruntând valurile,
în semn de posesiune.” Aflat între Verona și Vicenza dă peste o
pădure frumoasă care îl face să-și aducă aminte de pădurile de fagi
din Bucovina. „Regiunea a aparținut Veneției și la Padova studiau fiii
nobili venețieni sau străini, ca Stolnicul Cantacuziono care-și are statuia în curtea acelei universități, una din cel mai vechi din Europa”.
Tot aici „ne-am întâlnit cu George Barbul, fratele lui Tendi și nevastă-sa... Cu ei împreună am colindat toată Veneția timp de trei
zile”, așa după cum la Ravenna, la mormântul lui Dante, a dat
peste o expoziție tematică a lui Eugen Ciucă. Această scrisoare din
17 septembrie, extrem de întinsă, poate fi citită ca un adevărat
memorial de călătorie despre principalele orașe din Italia și specificul lor. Abia ajuns acasă l-a întâlnit pe Ierunca care i-a luat un amplu
interviu despre Meșterul Manole pentru radio „Europa Liberă”.
Patria din suflet e mereu prezentă și reîntoarcerea pe firul memoriei un mod de refacere a tonusului vital. O primă cufundare în
lumea copilăriei și a universului pierdut o realizează în 1966, când
publică la Editura Table Ronde din Paris cartea Journal dʼ un
paysan du Danube, o reconstituire din memorie a perioadei de viață din 11 noiembrie 1964 până la 21 noiembrie 1965. Cartea ar
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putea fi socotită un fals jurnal, deoarece amintirile năvălesc în pagină impetuos, având în centru satul copilăriei Aldești, localitate
din Moldova unde familia sa se refugiază în timpul Războiului Prim
Mondial și care-l protejează de suferința și mizeria frontului, descoperind adevăratele înțelesuri ale iubirii și ale morții. Spaimele
oamenilor mari ajung până la el filtrate de convențiile celor mari,
dar el simte în mod acut consecințele acestui prim exil care a început pentru el la vârsta de opt ani. Refugiul în natură, apropierea
de oamenii locului tari și dârzi în resemnarea lor tradițională i-au
inspirat mai târziu să se definească pe sine ca un adevărat „cavaler
al resemnării”, care, asemeni lui Dante, își poartă povara spirituală
în suflet. Jurnalul consemnează și câteva din preocupările cotidiene ale sejurului său spaniol, ani de muncă intensă când se dăruiește realizării unor filme, conferințe, redactării unor romane și
jurnale, la un mod de existență dăruit scrisului, cu numeroase retrageri strategice în peisajul de acasă și stilului de a fi al „omului
de la Dunăre”. Când un compatriot, dirijorul Silvestri, îl invită la un
concert de Bartok, scriitorul trăiește, pe lângă reveria unor stări
abisale pline de farmec și rememorarea unor întâmplări trăite
odinioară pe când era elev la colegiul „Sf.Sava” din București.
O nouă retranșare în spațiul mirabil al copilăriei, îi este prilejuită de o vizită la muzeul de artă de la Escorial, memorie istorică
reîmprospătată de mirajul artei și al formelor sensibile ale sufletului, când coboară pe scara timpului tot în zona de luminiscență a
anilor petrecuți acasă, în România. Textul a fost scris în 1980 și a
apărut în „Cuvântul românesc” de la Paris, sub titlul Însemnări de
lângă Escorial cu gândul la Râmnic, și este un exemplu tipic pentru
modul lui Vintilă Horia de a crea adevărate evenimente ale sufletului din reverberația transmisă de amintirea nostalgică a anilor
de copilărie, de frumusețea locurilor și de raiul primordial al copilăriei. Plonjonul în timp este prilejuit de însemnarea din 15 august,
când se transpune pur și simplu în imperiu floral al primăverii dobrogene: „Din cerdac, în zilele limpezi, se vedeau către sud-est
munții Măcinului, albaștri în depărtarea danubiană. În stânga,
peste șoseaua care ducea la Brăila, dincolo de albia vastă și seacă
a Râmnicului, vedeam turlele tuturor bisericilor dominând orașul.
De Paște, când bătea vântul din răsărit, se auzea fanfara din grădina publică sau muzica de la iarmarocul cu dulap și mititei și, uneori, răcnetele fetelor ținute de mijloc de flăcăi care profitau de
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înălțimile scrânciobului ca să facă din protecție incursiune. Merii
înfloreau pe toate dealurile, de la Slobozia până la Dumitrești. Era
o ninsoare fragedă și inocentă care transforma, în august, încovoind până la pământ crengile supraîncărcate. Între doi meri, în spatele grajdului, îmi făcusem o masă și o banchetă și acolo scriam
primele romane, pe care niciodată n-am izbutit să le duc până la
capăt.” etc. Așa cum se poate vedea, numeroase pagini din scrisorile sale vorbesc de căutarea rădăcinilor, de întâlniri cu oameni de
acasă, cu români de toate felurile. Într-un loc, în aprilie 1973, se
face trimitere la editorul Mămăligă alias A.M. Arcade, și la un fabricant de lângă Topoloveni. La Atena l-a văzut pe Dimi Nistor,
„care mi-a spus că juca poker cu tine la Craiova. Vor veni și ei la
Gryon, probabil”; apoi o altă notație: „Zilele astea, drept consolare, a venit un tânăr din Țară, ca să-mi spună că sunt scriitorul lor
preferat. Că e acolo o întreagă generație, cea nouă, al căror model
literar sunt eu, deși, sau tocmai pentru că romanele mele sunt interzise. Situația în general e foarte proastă și asuprirea culturală
mai grea ca niciodată în ultimii ani”; de la notații privind starea de
lucruri din țară, trece apoi cu seninătate la obligații mondene, cum
ar fi participarea la o nuntă românească la Nisa, unde ar fi trebuit
să fie martor la căsătoria „ fetei lui George Georgescu cu băiatul
lui Rațiu, bun prieten cu mine”. Renunță la ea din lipsă de timp,
dar recomandă fratelui călător la Saint Tropez, să ia „ o înghețată
la Monsieur Popov, pe care în realitate îl cheamă Cotos și e un român uriaș din Bucovina, descendent din daci și prieten cu noi”; familia acestuia este invitată Miercuri, de ziua scriitorului la Madrid,
unde ar urma să asiste la „ un mare tămbălău, ca în fiecare an.
Păcat că nu sunteți și voi. Mi s-a promis o cremă de castane (o face
Jeana Ghenea) fabuloasă, cu cico, rom și frișcă”; altădată informația e strict literară și conține acele cunoscute reîntoarceri în timp
prin intermediul creației, cum este cea în care îl anunță că „a început romanul Bărăganului” etc. Urmează câteva detalii absolut necesare, urmate de un rezumat al acțiunii. „E o existență simbolică,
dusă în mijlocul unui univers imposibil, în aparență abandonat de
Dumnezeu. Am ajuns cam pe la jumătate și mă pasionează. Nu mă
întreba când scriu la el. Printre conferințe, cursuri și articole.” Romanul ar intra într-un ciclu care ar continua cu Pitiè 2, care ar plasa
acțiunea în lagărul din Germania în 1944-45, pe când un al treilea,
intitulat Entropia, ar aparține science-fictionului. Când afirmă că
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scrie printre conferințe, ne dăm seama că e chiar as, devreme ce
a fost din nou la Viena, unde a ținut cel puțin o conferință pe zi.
Același lucru și în Catania și Roma, unde dialogul cu publicul a durat două ore și jumătate. În 1978 el face o călătorie în Elveția și
Germania, timp folosit pentru noi documentări și cinci conferințe.
Care sunt subiectele atacate? Ne spune în continuare: Jung, Heidegger, Junger, misterul catedralelor, Beethoven și Goethe. După
ce a mai ținut una la Roma s-a oprit la Palma, unde notează că a
petrecut în compania unui tânăr matematician român, Șerban
Greceanu, aflat în drum spre Statele Unite. Și locurile prin care îți
duce existența la Madrid, îi amintesc de țară. Atunci când se mută
la Collado-Villalba și merge la târg îi vine în minte târgul de la Râmnic. Chiar și preparatele gastronomice au același efect ca și madelaina lui Proust. În toamna anului 1987, pe când se întorcea din
Franța s-a oprit la un hotel din Forcalquier, unde s-a bucurat de
faptul că a mâncat roșii umplute, mâncare care îi amintește de
cele de acasă : „Nu erau ca acasă, nici pe departe, însă mi-au exercitat amintirea gastronomică și m-am văzut o clipă în veranda de
la Bălțați, privind către munții Măciunului, unde, pe undeva, pe un
mal al Râmnicului încerca să iasă la viață Toma Singuran.” Nu altceva trăiește la începutul anului 1988, când face planuri de vacanță împreună cu prietenii săi români: „Abia aștept să ne vedem
iarăși cu toții și să ne uităm împreună la campionatul de foot-ball
european, în iunie, împreună cu Nicușor și cu Mircea și apoi să
mergem la serafin să mâncăm miel sau la Alpedrente după gambas a la plancha sau la bojdeuca de pe malul lacului artificial de la
Guadarrama, unde are o fasole grozavă și un vin la fel.”
Munca neobosită de conferențiar l-a ajutat să supraviețuiască,
aducându-i câștigul necesar traiului zilnic, dar ajutându-l să se remonteze prin contactul firesc cu alți oameni, cu alte idei, care îl
ajutau să nu se considere înfrânt sau inutil, ci, dimpotrivă, să mai
lase câte o fărâmă din strădania românească în amintirea și conștiința celor care îl ascultau. Erudiția, oratoria și mulțimea de idei
și teme înfățișate aveau darul de a aprinde în sufletul ascultătorilor dar și a celui care le vorbea icoana vie a speranței și a statorniciei spiritului viu al culturii. Prin aceste întâlniri Vintilă Horia se înfățișa pe sine și pe poporul care îl reprezenta ca un mesager al unui
spirit al dialogului și al înțelegerii. De pe urma unor asemenea întâlniri venea mai fortificat și mai încrezător în ziua de mâine. Putea
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suporta mai ușor povara exilului și depărtarea de patrie. L-a ajutat
la aceasta și familia sa, soției și celor două fiice cărora a încercat
să le obțină un trai decent și acces la învățătură aleasă. Din acest
punct de vedere, scriitorul s-a mișcat cu abilitate și constanță spre
a câștiga acel loc de mijloc în sânul comunității, care să-i asigure și
condiții pentru scris, dar și vacanțe îndrăznețe în locuri atrăgătoare, capabile să remonteze moralul. Astfel, în acești ani el a cumpărat o casă nu departe de Madrid, la Polop, unde familia avea
bucuria unor vacanțe pline de soare și de binefacerile mării. Casa
de la Polop a fost o oază de bucurie, pe care o consideră drept
„cea mai frumoasă casă din lume” și contribuie săptămânal la mobilarea și înfrumusețarea grădinii de care era înconjurată: „Pomii
și vița au prins toți, portocalii și lămâii erau în floare și parfumul
pătrundea în casă, senzual și leneș, parcă îndemnându-te la tot felul de plăceri eterne”. S-a întâmplat însă ca aerul prea sărat din
apropierea mării să nu-i facă bine soției sale care suferea de un
început de astm, așa că a trebuit să înstrăineze proprietatea și să
se orienteze în altă direcție. Așa a descoperit localitatea Collado și
sătucul Villaalba unde s-a așezat cu familia într-o altă casă. Peripețiile strămutării i le comunică în 1986 fratelui de la Paris: „Încetul
cu încetul mă obișnuiesc cu transplantarea. Locurile, oamenii,
clima, îmi devin familiari. Încep să capăt ticuri locale, să știu unde
e pâinea cea mai bună, carnea cea mai gustoasă, brânza cea mai
autentică, lemne de foc cele mai uscate. Încep să mă salut cu lumea pe stradă și să-mi fac drum spre poștă, ca de obicei și oriunde,
cam în fiecare zi.” Alte episoade se adaugă în curând pe care le
relatează în cunoscută manieră epică : „În fiecare dimineață apare
în fața ușii un pisoi, care miorlăie după mâncare. Apoi dispare și
reapare când bate soarele pe preșul din fața intrării, unde se instalează, sau pe un strat de flori, ca să tragă un pui de somn. Câteva coțofene zboară printre copaci, la ore fixe, ca și berzele din
turla bisericii. De pe lucarna din apus a bibliotecii, dacă te sui pe
un scaun se vede perfect Escorialul iar spre stânga, adică spre
nord, la Sierra tot mai plină de zăpadă proaspătă”. A fost ultima
locuință a scriitorului, pe care a păstrat-o și după ieșirea la pensie,
deși problema stabilirii pensiei i-a creat oarecare bătaie de cap. În
timp ce fetele studiau în străinătate, fiecare în altă parte, unde șiau făurit drumul lor, scriitorul român s-a integrat pentru tot-
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deauna în lumea hispanică, pe care a cunoscut-o la modul exemplar și în sânul comunității căreia s-a considerat întotdeauna un
membru recunoscut și prețuit.
2. Proiectele literare
Scrisorile către fratele său Alexandru sunt pline de informații
cu privire la proiectele literare sau jurnalistice ale scriitorului.
Unele dintre aceste scurte notații conțin date interesante, confesiuni intime, trimiteri la geneza unor opere. În unele cazuri memoria spontanee reține câte un element notabil, care i se fixează
în memorie și-l scormone, îl provoacă. Sunt de reținut câteva împrejurări, deoarece cauzele și circumstanțele declanșării memoriei afective sau creatoare care, în unele cazuri se și realizează. E
de notat că în octombrie 1972 se gândește să scrie o piesă care săl aibă ca personaj pe Lenin, aflat în agonie și „izolarea infernală la
care l-a condamnat Stalin și din care putea totuși să constate trădarea propriilor lui principii, sau, mai bine zis, înspăimântătoarea
evoluție logică a unor evenimente pe care el însuși le provocase,
ca un adevărat ucenic vrăjitor”. În aceeași lună la sfârșit, își informează fratele că ediția a doua din Viaje a los centros e pe epuizate
și se pregătește o a treia. În același timp aflăm că e gata să fie lansată ediția în portugheză a aceleiași scrieri dimpreună cu Viaje a
San Marcos. Alt proiect care îl obsedează vizează un roman intitulat Goya-Beethoven, dar și proiectul „Europa 2000”, care o dată
pornit i-ar dubla veniturile. Ultimul dintre romane nu-i face o impresie prea bună, deși l-a scurtat, crestat, limpezit și „bușonat”.
Vorbind oarecum de o eliberare din materia lui, o ieșire din zodia
epicului. Faptul în sine îi pune probleme de creație, gândindu-se la
alte subiecte care îl tentează: „Poate n-am să mai scriu romane
niciodată, poate că așa e bine, poate că mi s-a uscat izvorul epic și
va trebui să mă reciclez pe o cale eseistică. Nu știu nici eu. Vom
vedea după călătorie.” Dar, imediat adaugă: „Deși într-o zi mi-a
venit în minte o istorie care grozav mă tentează, o carte cu Roma
ca personagiu principal sau ca fond permanent”. În septembrie
1973 își anunță fratele că și-a terminat cartea de interviuri care are
452 de pagini. Aflăm că în centrul ei se află „Cei patru cavaleri ai
Apocalipsului”, care ar fi Nietzsche, Rilke, Heidegger și Junger”, cărora se gândește să le consacre o carte specială. Tot spre sfârșitul
acestuia aflăm că „Prezența părinților aici mi-a inspirat un fel de
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evocare a trecutului, fragmentară și rapidă, un fel de piesă cu trei
personagii, pe care am trimis-o la „Revista scriitorilor români”. Se
cheamă Recviem în trei pentru un oraș dispărut, care e Râmnicul”.
Dintr-o scrisoare din 1974 aflăm că a terminat cartea de Introducere în literatură, care i se pare a fi „una din cărțile mele cele mai
bune”, și care nu trebuie luată în derizoriu, „deoarece o introducere sunt și Prolegomenele lui Kant, ceea ce nu le scade în niciun
fel valoarea. Eu încerc să introduc cititorul la cunoașterea generală
a secolului utilizând pentru asta o cheie literară. Y nada mas.”. Aria
preocupărilor sale literare trece printr-un sistem de gestație care
are în vedere o nuvelă Lupus, un nou roman Entropia, care zac, din
păcate, „sub formă de proiect”. Tot sub formă de proiect este
carte Les cités secretes (București, Roma, Florența, Assisi, Buenos
Aires, Madrid, Paris, poate încă vreo două trei). Fragmentul italian
făcea parte dintr-un fel de interludiu concentraționar: lagărul și
eliberarea”. Vara, fiind la Alcudia, se ocupă de geniul insulei, Raimundo Lullo, „unul din personagiile cel mai interesante ale secolului al XIII și XIV, contemporan cu drama Templierilor, cu Dante,
cu exilul papilor la Avignon. S-ar putea să scriu într-o zi o carte despre el și timpul lui. Am adunat cărți și informații”. Lucrează în anii
1975-76 la un nou roman, care atunci când ajunge la jumătate îl
întrerupe, deoarece și-a dat seama că „m-am rătăcit pe căi absurde”. L-a reluat apoi mai târziu, reușind să-i dea o formă de care
era pasionat. Aflându-se în 1979 la Assisi a revăzut-o pe maica Marie de la Providence, despre care aflăm că i-a servit ca model pentru romanul Marthe ou la second guerre, călugăriță născută la Mircești în România. Romanul care îi dă cea mai mare bătaie de cap
este cel despre Bărăgan, la terminarea căruia dorește să se dedice
celui despre Goya. În călătoriile sale prin Italia îl descoperă pe Boetius, călugărul luptător care îi este foarte aproape prin credința
lui. Il va face curând personaj de roman, intitulându-și-l pe acesta
chiar Persecutați-l pe Boețiu (Perseguid a Boecio), roman de al cărui succes se va bucura în anii următori. O altă temă cu forță culturală mărturisită este cea transmisă cărții sale La septième Lettre,
care va apărea abia în 1987. Este anul care îi aduce surpriza semnării a nu mai puțin de opt contracte unul după altul. Între acestea
se numără și cel care privește romanul El Greco-Rilke pe care-l numește provizoriu La clef des crepuscules. Date despre cărțile sale
îi oferă fratelui Alexandru și în septembrie 1987, când îi anunță cu
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bucurie că romanul Un sepulcro en el cielo a devenit bestseller în
Chile, iar Encuesta detras de lo visibile va apărea într-o nouă ediție
la Barcelona.
În ianuarie 1988 îi scrie fratelui despre noile preocupări. E
vorba de Jurnalul pe care l-a conceput, despre care spune că a scris
apropa jumătate în două luni și „cred că e interesant”, scriind în
paralel și la cartea despre simbolul Crucii ( a scris doar a cincea
parte) pe care trebuie s-o termine până în luna martie. Printre ultimele subiecte mărturisește că e atras de un fel de „roman al descălecării”. În acest sens consultă mai multe tăieturi din ziarele din
România în legătură cu originile poporului român, între care și un
fragment din Balada lui Negru Vodă, care i se pare „o splendoare”.
Succesele lui literare se numără prin numeroasele reeditări ale
cărților, dar și despre prin înmulțirea scrisorilor de dragoste de la
admiratoare. Printre cele din urmă și mai interesante vești, inserată într-o scrisoare din iunie 1990, este cea cu privire la ediția românească a romanului Dumnezeu s-a născut în exil roman contractat cu o editură din Craiova, cu un tiraj de 250.000 exemplare.
El notează că tirajul s-ar putea chiar suplimenta, deoarece editorul
are în vedere și pe românii din Jugoslavia, unde, în revista „Lumina”, a apărut deja un articol despre el. Ar fi fost a 26-a ediție a
acestei cărți de succes, care a cunoscut până atunci versiuni în cele
mai multe din limbile Europei: franceză (1961), spaniolă (1961),
portugheză la Lisabona (1961), portugheză în Brazilia (1961), italiană (1961), engleză în SUA (1961), germană (1961), finlandeză
(1961), greacă (1963), română la Madrid, în editura Carpații a lui
Traian Popescu, apoi la Geneva, Chile și Laussane. Imediat după
apariția romanului său la București intenționa să vină în țară, de
unde primise deja mai multe invitații pentru conferințe, inclusiv
de la fundația „Criterion”, cum ne spune într-una din ultimele sale
scrisori către fratele său. Era imediat în anul 1990, când se arată
mirat de rapiditatea cu care românii i-au receptat cărțile. În aceeași măsură, a făcut posibilă prezența sa în spațiul publicistic românesc, colaborând „la mai bine de o duzină de ziare și reviste”.
Printre știrile pe care scriitorul le comunică fratelui său se afla și
aceea privitoare la faptul că o editură din București și-a exprimat
dorința de a-i edita romanul Acolo și stelele ard . În spatele acestei
informații se află chiar cel ce vă vorbește astăzi aici, deoarece în
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acel an luasem hotărârea ca în cadrul unei colecții dedicată romanului românesc pe care editura Galaxia urma să le tipărească întro serie îngrijită de mine, cel dintâi titlu avut în vedere era tocmai
romanul în cauză. Scriitorul a fost de acord dă i-l publicăm, dar numai după apariția pe piață a celui editat la Craiova, pentru că
acesta reprezenta o creație de maturitate, pe când cel avut în vedere de noi conținea în el și șovăielile începutului. Din păcate, evenimentele care au urmat l-au împiedecat să mai vină în țară, astfel
că sfârșitul ( aprilie 1992) îl prinde tot departe de țară, fără să mai
fi avut bucuria reîntâlnirii cu ea.
3.Călătorul
Întreaga existență a lui Vintilă Horia a fost aceea a unui „homo
viator”. Încă din anii tinereții se vede trimis pentru o specializare
în Italia, fapt care marchează începutul unei existențe mereu dependentă de drum, de schimbarea rapidă de țări și orașe. Mulți
dintre scriitorii secolului sunt niște sedentari, urmărind de la fereastra casei lor imaginile propriei lor fantezii. Nu este însă cazul
cu Vintilă Horia care, cu o putere mereu reînnoită, descoperă în
interioritatea sa dorința vie de a călători, cu o curiozitate și un apetit mereu sporit de cuprindere a totului. După etapa italiană, urmează într-un fel etapa vieneză, când, în calitate de atașat de
presă, are ocazia să cunoască multe din realitățile scrisului și culturii austriece. Apoi, odată cu izbucnirea războiului, va ajunge din
nou în Italia, iar de aici în Argentina, Spania și Franța. Anii lui spanioli sunt marcați de nenumărate călătorii și nu există scrisoare din
volumul la care am făcut referință să nu conțină un îndemn de plecare, o propunere de itinerar, o nouă rută turistică. I-au fost înlesnite aceste deplasări și de calitatea sa de conferențiar, scriitorul
neratând nicio ocazie de a mai vedea un oraș sau o țară, de a mai
cunoaște muzee și pinacoteci, galerii de artă, biblioteci, monumente de arhitectură cu specific urbanistic aparte. Încă din tinerețe și-a format o idee despre interpretarea ciclică a istoriei, a descoperit lumea și s-a lăsat cucerit de isteția navigatorului Cristofor
Columb despre care a scris în 1938. Printre reperele sale inițiatice
s-au numărat nume ca Giovanni Papini, Cervantes, Romain Rolland, Maurras, Paul Morand, Eminescu, Kogălniceanu, Arghezi, Ionel Teodoreanu, Lucian Blaga, Nichifor Crainic, Sadoveanu, Ion Pe-
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trovici, Ion Pillat, V. Voiculescu, Gib Mihăescu, Liviu Rebreanu, Pavel Dan, Ion Vlasiu, I.C. Brătianu, Rilke, Mozart, Charles Duhamel,
Andre Gide, El Greco, Maurice Baring, Leon Daudet, Knut Hamsun, Baudelaire, Alain Fournier, Massimo Bontempelli, Brâncuși,
Ovidiu (ca personaj de roman) etc. Despre toți aceștia a scris și s-a
pronunțat asupra operei lor, mulți dintre ei contribuind în mod
esențial la fasonarea personalității sale. Încă din 1937 când a scris
eseul Sufletul Spaniei, se poate deduce că el căuta din aceste călătorii să desprindă simboluri, ipostaze, identități. Simțim acest lucru și în reportajul său Lângă bisericuța lui Raffael, apărut în „Meșterul Manole” din 1940, și atunci când proclamă „reabilitarea reportajului” într-un articol din 1937, subliniind faptul că scriitorul
Rudolf Binding spunea că doar „Florența m-a făcut să mă regăsesc”, călătoria fiind aceea care îl ajută pe om să-și descopere adevărata intimitate. E și cazul lui Paul Morand sau a lui Al. Gregorian,
ultimul făcând în opera sa elogiul muntelui. Este elementul care
polarizează atenția lui Vintilă Horia, atunci când proclamă: „Stăpânirea vârfului te singularizează în univers, te desprinde de omenesc, arătându-te către nesfârșit.” El evocă un asemenea caz din
viața sa când a cutreierat valea Râmnicului și când întâlnirea cu
omul alpin și cu oaza de puritate în care trăiește, i-a apropiat „spiritul de cunoașterea Celui Stăpân”. E vorba de textul intitulat Însemnări de lângă Escorial cu gândul la Râmnic apărut în „Cuvântul
românesc” din 1980 în care notează un alt lucru extraordinar, că
pentru scriitorii cunoscuți și prietenii de la „Gândirea” și „Meșterul
Manole” „de care îmi aduc mereu aminte și-i pomenesc la toate
bisericile spaniole în care intru să mă rog. Flăcări de lumânare am
aprins pentru ei în sute de locuri, în sute de împrejurări, pentru că
din lumina lor e făcut sufletul fără moarte al limbii românești”. În
asemenea locuri s-a simțit mai aproape de natură, de Dumnezeu,
de veșnicie, lucru pe care l-a subliniat prin intermediul unora dintre eroii scrierilor sale. Și nu de puține ori a căutat să reliefeze că
„Civilizația europeană trăiește spiritual pe fundamentul creștinismului”. Ca atare omul modern are nevoie atât de simț moral, cât
și de cel religios, așa cum a căutat și Vintilă Horia să acrediteze în
majoritatea romanelor sale, deoarece „Reactualizarea creștinismului printr-o fortificare a credinței și o reînălțare a spiritului ar
putea să realizeze ceea ce doctrinele omenești au încercat în za-
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dar.” Această înălțare dincolo de realitatea imediată poate fi detectată în multe din scrierile lui Vintilă Horia, cel care știe atât de
bine să surprindă poezia locurilor vizitate, farmecul special al acestora. Regăsim vigoarea și plasticitatea condeiului în viziuni și siluete din Viena (Wolfgangasee), în Întâlnirea cu Spania (din „Curierul creștin” din 1953), în Corespondențe și amintiri din „Cuvântul
românesc” din 1981, în Salvador Dali, spaniol și român (1989), în
paginile de jurnal din „Steaua” (1990), în Spiritul vienez (1992), în
Jurnalul torinez (1992), ca să nu amintim cărțile sale închinate lui
Cristofor Columb sau marilor descoperitori de țări, tărâmuri și orizonturi noi. Cel mai multe din jurnalele sale de călătorie au fost
adunate de Nicolae Florescu în volumul din 2004 intitulat Suflete
cu umbră pe pământ, în care figurează și textul despre Râmnic și
jurnalul torinez, și paginile scrise la Florența în 1947 și cele intitulate Antilethe, mai puțin cele intitulate Din jurnalul unui Săgetător.
În cele mai multe din aceste pagini transpiră spiritul său disociativ,
meditația asupra mutațiilor suferite de valorile europene, sentimentul că „omul este continuitatea unei tradiții”. El însuși se socotea un fel de navigator pe apele furtunoase ale oceanelor lumii
în căutarea aventurii care să-i arate lumina credinței și a adevărului. Căci, în ciuda greșelilor sale din tinerețe, în ciuda respingerii
ideii de democrație șubredă și compromisă, Vintilă Horia a rămas
un stegar al luptei pentru românism, pentru afirmarea valorilor țării noastre în contextul celor universale, pentru o mai bună recunoaștere a valorilor spiritului izvorâte din modul de a fi și a se situa
în lume a țăranului de la Dunăre, a unui Ovidiu convertit la religia
daco-geților, a unui Singuran care își înțelege menirea de a continua o tradiție de apărare a libertății cuvântului și a spiritului. Toate
acestea nu erau decât modalități de reîntoarcere acasă, acolo
unde fibra sa își căuta rostul și menirea. La începutul Jurnalului torinez, el nota aceste lucruri: „Mă gândesc tot timpul acasă, vreau
să spun la Țara de peste dâmb, sau, cum spunea Crainic, de peste
veac. Orice aș face și oriunde aș fi, mă gândesc la cum era, la cum
ar fi fost dacă...Orașele și oamenii s-au schimbat, prietenii au îmbătrânit (...) Ceea ce nu s-a schimbat e Țara din mine, prin care
călătoresc în fiecare zi și uneori nopți de-a rândul.” Și mai departe:
Mi se pare totuși, după atâția ani, că totul n-a fost decât un vis, că
nu e posibil să fi pierdut totul, că nu-mi mai e permis să mă întorc,
că trebuie să trăiesc anii cei mai mulți ai vieții mele departe de
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Țară, printre străini. Nu pot să cred că tot ce s-a întâmplat de la
1945 încoace n-a fost decât un coșmar din care nu pot să mă trezesc. Am avut multe consolări, e adevărat, însă anumite pierderi
nu le pot nici uita, nici ierta.” Această ultimă mărturisire ni-l dezvăluie pe Vintilă Horia luptătorul. A fost un suflet de român plin de
energie, unul dintre aceia care nu s-au dat bătut și a pledat în numele oamenilor mulți din țara sa pentru învierea de mai târziu. Învierea prin suferință, dar și prin luptă statornică și tenace, cu armele ținute totdeauna sus, gata de ripostă. A fost călăuza și dorința sa de mic, aceea de a nu se lăsa învins, purtând cu sine spiritul
de luptător al romanului aflat totdeauna printre gladii. Această
secvență cu caracter simbolic o surprindem tot în Juralul său torinez, unde declară: „Nu voi fi doborât ușor de armele omogenității.
Și, trebuie să recunosc, îmi place să lupt. Bătălia în sine îmi e poate
cea mai mare consolare. Când eram copil și cineva mă întreba ce
aveam de gând să mă fac, când aveam să fiu mare, răspundeam:
„-Soldat roman”. Văzusem într-o carte de Vlahuță, parcă se chema
Din trecutul nostru, poza unui soldat roman, cu platoșă și sabie și
voiam să fiu la fel într-o zi. Și poate că am reușit. Uneori sunt recunoscător dușmanilor mei că există, că-mi fac posibilă lupta, pe care
încerc să o duc în felul cel mai eficace, dar și cel mai corect sau mai
nobil cu putință.”
La împlinirea celor o sută de ani de la naștere, Vintilă Horia a
fost adus în cele din urmă pe pământ românesc, iar cărțile sale rodesc în continuare aceste spirite de „soldați romani”, pe care dorim să-i vedem cât mai mult timp cu putință încleștați în lupta pentru tot ce-i omenesc și nobil, pentru dăinuirea acelor înalte ziduri
de apărare a culturii naționale, care s-au zidit deopotrivă prin contribuția celor din țară și a celor din afara ei.
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Titu POPESCU
Imposibilitatea manipulării
Conștientă fiind de faptul că este structural inaptă manipulării,
Ana Blandiana și-a intitulat jurnalul Fals tratat de manipulare2, din
care se vede că toate încercările, insidioase, de a fi manipulată au
dat greș, sau cînd a început, inconștientă, să facă jocul venit din
afară, și-a da seama repede de el și și-a reconfirmat dreptul
personalității sale. Din fragmentale scrierii sale se vede clar
această reacție, ca și recunoașterea obiectivă a eforturilor de a o
manipula. De aceea, ele alcătuiesc un îndreptar practic al evitării
formelor de constrîngere, fiind în fond un jurnal al afirmării
rectitudinii umane, în ciuda eforturilor depuse pentru a fi
constrînsă prin presiunea unor interese meschine personale sau
de grup.
Este cel mai vehement jurnal apărut după 1990, în care sunt
denunțate falsele traiectorii politice și promotorii lor, care pune
ordinea cea mai clară în mișcarea browniană a politicii românești,
fiindcă toate faptele înregistrate se raportează la criteriul unic al
autorului, la rectitudinea lui morală, la imposibilitatea lui
structurală de a suporta tranzacții oneroase. Așa sunt
deconspirate și încercările Securității de a o intimida, de a se erija
în paznicii vigilenți ce au drept să supravegheze și să intimideze.
Se păstrează tot timpul în carte evidența celor doi poli de
raportare a faptelor: polul exterior, care le gîndește și le pune în
practică, și polul interior, care le suportă și le tălmăcește. Între
acești doi poli de raportare se creează acea țesătură de fapte care
formează structura cărții care tinde spre evidențierea unui
bildungsroman al formării autoarei, urmărind fortificarea
personalității ei în contactul cu faptele contondente și
periculoase.
Radiografia politicienilor români și a așa-zisei lor politici este
nemiloasă, adeseori este ridicată la înțelesurile mari ale existenței:
“Ceea ce m-a fascinat întotdeauna la viața noastră politică este
felul în care personajele ei apar din neant și se întorc în neant. Este
2

Ana Blandiana, Fals tratat de manipulare București, Editura Humanitas,
2013
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ca și cum scena politică, violent luminată, ar fi înconjurată de o
mare de întuneric din care ființe grotești reușesc să se cațere în
înghesuiala de sub lumina reflectoarelor, luptînd să se mențină
acolo cît mai mult posibil, luptînd pe viață și pe moarte, ca și cum
ar exista atîta timp cît sunt luminate”; “Astăzi, cînd urmăresc la
televizor viața și luptele politice privind personaje atît de josnice și
de murdare, încît îți lasă senzația că te murdăresc numai privindule, dincolo de dezgustul și disprețul pe care mi-l inspiră și dincolo
de sfîșietoarea evidență că de ele depinde soarta țării, singura
mea consolare este că toți acești oameni evoluează în afara
limitelor lumii mele, că nu cunosc personal pe nici unul, că nu îi
pot influența, dar nici nu răspund pentru nici unul dintre ei”.
Pe parcursul cărții sunt presărate aforisme privind realitatea
politică și manevrele imediate care o înconjoară pînă la sufocare
pe autoare și care degradează iremediabil viața românească. Iată
cîteva exemple: “democrația este un lucru minunat atîta vreme cît
nu devine o formă de lingușire a celor ce votează”, “bășcălia /.../
dizolvă în aversiune tot ceea ce nu înțelege”, “una dintre cele mai
savante operațuni pe care le desfășoară Securitatea la nivelul
întregii țări era cu siguranță cea a răspîndirii zvonurilor”,
“singurătatea artistică e o necesitate, de aici incapacitatea mea de
a înțelege la ce folosesc cenaclurile”, “răul cuprins în lupta pentru
putere este prea mare pentru ca puterea astfel obținută să mai
poată fi pusă în slujba binelui”, “în domeniul șmecheriei și al
manipulării, al perfidiei și al minciunii, al duplicității și al vicleniei
este inutil să încerci să lupți cu structurile comuniste”, “sunt
vinovați cei ce au preferat dezbaterii execuția și, în locul eliminării
prin argumente a ideilor generatoare de crime, eliminarea
sîngeroasă a celor ce le-au transformat în realități”, suntem un
popor care “după ce a fost călcat în picioare decenii și secole lungi
de alții, tot ce mai știe face este să se calce în picioare singur” etc.
Exemplele date ilustrează ceea ce în carte face deliciul și surpriza fiecărei pagini – un deliciu amar și o surpriză cunoscută. Deliciul amar rezultă din deconspirarea fermă și inventivă a potlogăriilor politicii de la noi din ultimele două decenii, inventivă fiindcă
folosește mîna exersată a poetei și stăpînirea de sine a scriitorului.
Dar o stăpînire înrîncenată...
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Liana CRISTEA
Patimile după Pitești
Ipostaza sadică și dostoievskiană a lui Țurcanu
Apropierile și deosebirile cu opera marchizului de Sade pot fi
regăsite ca produse tipice ale închisorii. Se știe cine a fost marchizul de Sade, dar ceea ce aflăm din cartea lui Paul Goma este despre Nikolski și Țurcanu. Dacă în cărțile marchizului de Sade cele
mai multe întâmplări sunt rodul imaginației, în romanul disidentului român totul e realitate, așa încât delictul moral e perfect, absolut, total. Dintr-o altă perspectivă, sadismul din Cele 120 de zile ale
Sodomei urmărește aspectul erotic, pe când sadismul monștrilor
din Patimile după Pitești surprinde umilirea, mutilarea și, în cele
din urmă, anularea omului în integralitatea sa: ,,Veți rămâne în viață, le strigă la un moment dat Țurcanu deținuților politici din Celula 4 Spital de la Pitești, dar în viața voastră nu veți mai putea privi
pe cineva drept în ochi!’’3.
Asemănarea cu opera marchizului de Sade constă în oferirea
tuturor semnelor perversiunii: ,,meticulozitatea, escalada aberațiilor patologice, în ritm exponențial, contradicția dintre fantezia
bolnăvicioasă și exactitatea de tip scientist’’4. Atât aberațiile din
ficțiunea lui Sade, cât și mostruozitățile din romanul-document al
lui Paul Goma sunt posibile din cauza lipsei legii. Acesta este poate
aspectul cel mai îngrijorător. Primează sentimentul că există o
lume a bunului plac, în care principiul care guvernează este cel al
răului.
Statutul acestei cărți atrage atenția asupra unui fenomen tipic
al epocii de tranziție: e vorba de apariția unei literaturi memorialistice și a cărților document despre lumea închisorilor din România, care au ca trăsătură comună voința de a depune mărturie în
legătură cu o realitate fără termen de comparație în trecut. Ceea
ce oferă scriitorul este un text cu o mare valoare morală. Un întins
pasaj din nota finală a cărții lui Goma atrage atenția tocmai asupra
3

Paul Goma, Patimile după Piteşti, Bucureşti, Editura Cartea Românească, p.283
4
Florin Manolescu, Sade, Nikolski, Ţurcanu, în ,,Luceafărul’’, nr.25, 19 iunie 1991, p. 5
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acestui aspect: ,,Noi, Românii, ne plângem că istoria noastră este
ciuruită de pete albe, ne simțim răniți, ofensați când alte neamuri
ne tratează de sus, ori de-a dreptul ne disprețuiesc – dar, DoamneDumnezeule: ce am făcut noi, Românii, pentru ca să știm, noi, să
știe vecinii cine anume suntem? Am tăcut! Am zis: ,,Ce să mai vorbim ...’’ – și n-am mai vorbit! Și am uitat noi înșine ce ni s-a întâmplat - dar urmașii noștri? Ce vor spune ei despre strămoșii noștri?
Că au fost niște lași, niște fricoși, niște din aceia: și bătuți și […] cu
banii luați – de acord, ceilalți erau mai tari, i-au bătut pe-ai noștri,
dar de ce ai noștri n-au zbierat măcar? De ce n-au povestit? Cu
’Ce să mai vorbim ...’, Românii n-or să ajungă niciodată să fie un
popor, au să rămână, cum bine zicea careva: o populație (iar în
franceză sună și mai plastic: une populace…)”5.
Patimile după Pitești reprezintă înainte de toate ,,o mărturie,
un document despre demonizarea planificată a societății românești, cu ajutorul căruia putem spera să ajungem nu atât la pedepsirea vinovaților, cât la înțelegerea a ceea ce ni s-a întâmplat’’6.
Infernul romanului Patimile după Pitești este redat prin personajul Eugen Țurcanu. Acesta are ,,un corn de rinocer în loc de bărbie’’, autorul surprinzând imaginea demult stabilită a Satanei ca
Marele Țap. Ochii lui Țurcanu sunt schimbători, fiind pe rând gălbui, violacei și cenușii, ceea ce denotă cameleonismul acestei ființe diabolice. Atunci când are coșmaruri, torționarul este bântuit
de animale diabolice și hibride: ,,îngerii lui cu fălci de crocodil și
păr de lup’’7. Mirosul lui Țurcanu este dificil de conturat: nici a cal,
nici a bivol, ci a ceva de om; este un miros ,,viu, proaspăt, sfâșietor’’8, acela al atotputerniciei. Esențialul reeducator al închisorii de
la Pitești îndeplinește atributele unui dictator sătul de nevinovăție.
Dorința lui este să scoată din ,,putrigaiuri’’ niște purificați, făcând
apel la criteriul de recuperare a deșeurilor și ,,autoconsacrându-se
ca tartor de Pitești’’. El este un stăpân al dozării durerii, dar și al
liniștii rău prevestitoare și al fricii’’9.
5

Paul Goma, op.cit., p. 287-288
Florin Manolescu, art.cit., p. 5
7
Paul Goma, op.cit., p. 90
8
Ibidem, p. 91
9
Ruxandra Cesereanu, Călătorie spre centrul infernului. Gulagul în
conştiinţa românească, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române,
1998, p.224
6

Discobolul/2016

Teme la alegere
Paul Goma realizează o asemănare cu două personaje dostoievskiene: Marele Inchizitor din Frații Karamazov și Verhovenski
din Demonii, pentru Țurcanu acesta fiind un înaintaș. Din punct de
vedere spiritual, Marele Inchizitor vrea să-l răstignească a doua
oară pe Hristos, în vreme ce Țurcanu recurge la răstignirea atât
fizică, cât și sufletească a deținuților. Ambiția sa este una de nou
creator, dar surprins într-o postură de demiurg rău: ,,O să vă readuc în starea de lut! De-acum eu vă sunt olarul! Ori fac din voi oameni adivarați, noi, ori vă trimit în lutul din care-ați ieșit!’’10.
Nu numai Paul Goma simte asemănarea lui Țurcanu cu Verhovenski, ci și Virgil Ierunca11. Tehnica la care apelează Verhovenski
este cea a manipulării, a unirii malefice a indivizilor printr-o crimă.
Aceeași tactică este urmată și de torționarul de la Pitești. Ceea cei mai apropie este fanatismul și paranoia. Discursul nihilistului Verhovenski constă într-o falsă distrugere purificatoare: ,,E nevoie de
un desfrâu nemaiauzit de ticălos, când omul se transformă într-o
scârnăvie dezgustătoare, lașă, egoistă, iată ce ne trebuie!12 și o
anulare progresivă a personalității indivizilor terorizați și supravegheați prin denunț: ,,Fiecare membru al societății îl supraveghează
pe celălalt și este obligat să denunțe. Fiecare aparține tuturor și
toți fiecăruia în parte. Toți sunt sclavi și egali în sclavie’’13. Se pare
că acesta ar fi punctul de întrepătrundere cu reeducarea de la Pitești.
Regăsim între aceste două personaje și câteva deosebiri. Apărând în ipostaza bufonului, Verhovenski este un ambițios machiavelic și un aventurier politic. În schimb, Țurcanu nu întrunește calitățile unui măscărici, ci ale unui cinic ce ,,instituie și poruncește
victimelor sale o anumită teatralitate, dar pe care el nu o practică
decât rar, deoarece este un regizor, iar nu un actor’’14. Verhovenski este perceput diferit de cei din jurul său: Stavroghin îl vede
drept o ,,maimuță’’ care înțelege în actul bufoneriei o anumită
10

Paul Goma, op.cit., p.113-114
Virgil Ierunca, Fenomenul Piteşti, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991,
p. 10
12
F.M.Dostoievski, Demonii. Traducere de Marin Preda şi Nicolae Gane,
aparatul critic de Ion Ianoşi, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1981,
p.530
13
Ibidem, p.526
14
Ruxandra Cesereanu, op.cit., p.225
11
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strategie, iar celelalte personaje pe care le manipulează îl percep
ca un ,,păianjen’’ care își devoră victimele țesând în jurul lor plasa
fatală. Dacă plăcerea lui Verhovenski este de a ucide cu sânge rece
fără a tortura, deliciul lui Țurcanu este tortura îndelungată.
Tehnica lui Țurcanu urmărește renașterea unor ,,suflete
moarte’’, reeducate de către indivizi care au fost cândva ,,infractori’’. Scena favorită a Marelui Reeducator este aceea în care reeducații și reeducatorii schimbă pe rând rolurile de victimă și torționar. Despărțiți inițial de ,,o ură vâscoasă’’15, ajung treptat ca
aceasta să devină vitală. Cei care i se opun lui Țurcanu nu respectă
regula de a fi ,,morți’’, căci ,,vii’’sunt doar torționarii.
Se poate stabili o paralelă a torționarului piteștean și cu personajul Frankenstein din romanul lui Mary Shelley cu același nume.
La fel ca Frankenstein, Țurcanu urmărește ca noii creați să simtă o
adâncă scârbă de sine. Noul om creat de Frankenstein ,,provenea
din materia neînsuflețită a mai multor cadavre’’16. Se pune întrebarea dacă nu tot ,,cadavre’’, la modul simbolic evident, sunt cei
torturați la Pitești?. Țurcanu și echipa lui îi aduc pe reeducați la
stadiul de trupuri ,,sfârtecate și tumefiate; doar după ce trupul
este redus la zero, Țurcanu trece și la malformarea sufletului’’17.
În schimb, creatura lui Frankenstein ajunge să fie un demon, ,,o
dihanie pocită’’, o ,,plăsmuire odioasă’’, ,,un hoit monstruos pe
care crezuse că îl poate transforma într-un leagăn al vieții’’18.
Reeducații de la Pitești sunt niște mutanți. La început, fără sentimentul culpei, dobândesc pe parcursul experimentului o anumită vinovăție. Proiectul lui Frankenstein este unul metafizic, căci
el creează pentru a depăși moartea și putrefacția. Catalogat drept
mag și alchimist, după creație, însă, Frankenstein își vede creatura
ca un ,,jalnic monstru’’ și, în consecință, simte oroare și se dezice
de ea. Mai mult decât atât, se îmbolnăvește după crearea monstrului. Dorința lui Țurcanu este de a crea omul nou cu scop științific pervertit ce constă în descoperirea limitei suferinței umane și
în preschimbarea umanității din jur într-o turmă vinovată. El nu se
15

Ibidem, p.226
Ibidem, p. 226
17
Ibidem, p.226
18
Mary W.Shelley, Frankenstein. Traducere de Adriana Călinescu, postfaţă de Mircea Ivănescu, Bucureşti, Editura Univers, 1995, p. 11
16
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lepădă de creaturile sale, ci dimpotrivă se laudă cu cât acestea realizează și îndeplinesc tortura mai aplicat. Dacă creația umană născocită de Frankenstein aduce Răul, deoarece este nefericită, reeducații de la Pitești torturează pentru că sunt siliți să procedeze
astfel, după ce ei înșiși au îndurat torturi înfiorătoare. Făptura lui
Frankenstein se revoltă împotriva ,,dumnezeului său uman’’ și experimentează pedepsirea acestuia, pe când majoritatea ființelor
lui Țurcanu sunt supuse și înfricoșate. ,,Creatura lui Frankenstein
ar fi trebuit să fie un nou Adam’’19, deși s-a ivit ,,un înger căzut’’20,
în vreme ce reeducații sunt zămisliți de la început ca niște ,,purificați’’ monstruoși.
Patimile după Pitești este o carte tristă, îngrozitoare chiar.
Există o anumită ,,demonie’’a personajelor care satanizează lumea ce te transformă într-un bestiar uman.
GHERLA - discursul terorii și al dezumanizării. Literatura mărturisirii
Cartea lui Paul Goma, Gherla, însemna debutul a ceea ce se va
numi literatura mărturisirilor, lumină cumplită și veridică ce se va
proiecta asupra anilor de totalitarism, asupra Gulagului în variantă
carpatină. Acest gen va cuprinde scriitori diverși, de la publiciști la
eseiști, memoria și documentul fiind infinit mai importante decît
exercițiul literar al ficțiunii. Prin urmare, Paul Goma este cel care
ilustrează cel mai pregnant acest simptom.
Furia jurnalistică va fi urmată de reînvierea literaturii de frontieră, adică acea literatură a evenimentului trăit ilustrată de jurnal
și memorii. Aceasta se constituie ca document, însă un document
acuzator la adresa guvernanților torționari. Închisorile au fost
pline de oameni care au făcut din păstrarea vie a memoriei un
exercițiu pentru a putea mai târziu evoca trăiri și situații grotești,
barbare aflate la limita condiției umane. Întrucât profesioniștii au
scris aceste memorii urmărind și efecte literare, neprofesioniștii
le-au alcătuit cu scopul de a demasca practicile inchizitoriale.
În cazul lui Goma, al profesionistului ce ,,închide lumea închisorii cu oamenii ei în coperțile cărții’’21, totul ni se pare la limita
19

Ruxandra Cesereanu, op.cit., p.227
Mary W.Shelley, op.cit., pp.111-112
21
Traian Ştef, Gratiile, ţigara şi salata, în ,,Familia’’, 26, nr.12, dec.1990,
p.6
20
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realului. Această literatură a lagărului este asemănată cu aceea a
ororilor naziste, prizonierul fiind supus aceluiași tratament ce urmărea distrugerea lui fizică și morală.
Frecvența articolelor, eseurilor, interviurilor, mărturisirilor despre anii de detenție se reunesc sub titlul de memorialistică de penitenciar. Cărțile ce dezbat acest gen de literatură au câteva caracteristici comune: confesiunea la persoana întâi, folosirea timpului
prezent, insistența pe descrierea unor scene de torturare, lipsa acțiunii de tip linear. Nelipsită, cu valoare de simbol și fără voia ei
selectivă, memoria este cea care tezaurizează faptele ca atare. ,,Ea
se substituie documentului care certifică autenticitatea’’22.
Părerile unor scriitori și critici literari asupra a ceea ce înseamnă memorialistică sunt împărțite. Astfel, în opinia lui George
Călinescu memorialistica este neautentică, deoarece este scrisă
pentru a fi citită și imaginea semnatarului trebuie să apară imaculată. La polul opus se află părerea lui Camil Petrescu ce opta direct
pentru subiectivitate: ,,Să nu descriu decât ceea ce văd, ceea ce
aud, ceea ce înregistrează simțurile mele, ceea ce gândesc eu …
Eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi’’. E greu să dai crezare doar unuia în privința acestei situații, de aceea acceptăm
ideea emisă de Nicolae Rotund, conform căreia ,,tot ceea ce citim
devine autentic prin afect. El are rolul de liant și forța de a transfigura realitatea, documentul în artă literară’’23.
În aparență dialog, romanul Gherla este un monolog despre ultimele zile ale anului 1958, petrecute de autor în închisoarea
Gherla, intrată și în folclorul literar - când este supus unor torturi
pe care imaginația cititorului aproape le refuză. Confesiunea înglobează mici frânturi, proustiene, din torturile și umilințele la
care au fost supuși gherliștii. Editura Humanitas propune prin publicarea Culorii curcubeului ’77 și apoi a Gherlei o dublă ipostaziere
a lui Paul Goma: aceea de student, în ’58, când Securitatea se afla
în deplina etapă stalinistă în Gherla și aceea de disident public, în
’77, când Securitatea ,,românizată’’acum ezita între rafinament
psihologic și înscenare ridicolă în Culoarea curcubeului ’77. Din

22

Rotund Nicolae, Dincolo şi dincoace de gratii, în ,,Tomis’’, 25, nr.10,
1990, p.7
23
Ibidem, p.7
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acest punct de vedere, cele două cărți alcătuiesc ,,un diptic al coborârii în Infern’’24.
Gherla apare ca un ,,arhetip negru’’ pentru închisoarea românească în general. Aparține familiei închisorilor politice prin excelență, de aici ,,proliferarea unui mit al penitenciarului, mit negativizat’’25. Penitenciarul are valoarea unui spațiu al maturizării forțate prin suferință, dar și unul al pervertirii.

24

Ruxandra Cesereanu, Gherla şi gherla, în ,,Tribuna’’, 2, nr.51, 20
dec.1990, p.4
25
Ibidem, p.4
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Nadia VESA
CORNEL REGMAN - Particularitățile stilistice ale unui critic „atipic”
„Devii critic manifestându-te responsabil
sau nu devii deloc.”26
Stilul lui Cornel Regman este adesea anecdotic, presărat cu ironii înșelătoare, dovadă stând și titlurile unor cronici: ,,Echinoxul
nebunilor” și delirul criticilor, Premii literare pentru urmașii lui Nastratin, Roman de bâtă și cojoacă, Grigore Hagiu asumându-și riscurile, „Îngerul a strigat” – criticii s-au predat, Fănuș Neagu între
Balcania și … Palabria, Stilul nimănui și al tuturor, Mai tare ca
Gâgă, „Ucenicul neascultător” – un roman, oho, deloc obișnuit,
Alex. Ștefănescu, bonomul desfigurator, Un tânăr talentat romancier și dilemele lui, Adrian Popescu la Curtea Medicilor etc. Râsul
pentru Cornel Regman este o reacție în fața stupidității, inculturii,
expresia ,,unei funciare alergii la prostie”27. Nu de puține ori criticul descoperă slăbiciunile operelor și le comentează în ton umoristic, nelipsind și un subînțeles didactic, educarea autorilor.
Limbajul te duce cu gândul la I. Creangă, dându-ți impresia de
sfătoșenie și de familiaritate atunci când nu este nuanțat de comentarii malițioase. Nu de puține ori practică „procurarea de
arme de la adversar” și ironia distrugătoare. Practică un umor adesea usturător, dar necesar în critică. Severitatea de care dă dovadă
ilustrează un vast bagaj de cunoștințe, o pasiune neîntreruptă față
de lectură și se manifestă „printr-o notă de temperanță agresivă,
de stare bătăioasă și nesatisfăcută, de orgoliu activ”, iar limbajul
său „se colorează cu pigmenți maligni de o expresivitate pitorească dând scrisului său o suculență atrăgătoare.”28 Reținem, în
26

Cornel Regman, „Am căutat şi mai caut pricini de plăcere în lectura tinerilor autori”, în Ultime explorări critice, Bucureşti, Editura Atlas, 2000,
p. 228
27
Alexandru Paleologu, Anecdota primează!, în Cornel Regman, Reflexii
şi reflexe. Aforisme vesele şi triste. Cuvânt înainte de Alexandru Paleologu, Bucureşti, Editura Jurnalul Literar, 1997, p. 6
28
Mircea Popa, Cornel Regman sau demonul negaţiei, în ,,Steaua”, an.
35, nr. 11, nov. 1984, p. 19
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cele ce urmează câteva exemple elocvente. Despre scrisul lui Zaharia Sîngeorzan: „Cuvintele se aștern prea adesea fără nicio necesitate, ba chiar autorul uită că ele pot dezvolta sensuri opuse
intenției, unele nedorite. «Limbajul e greu de culoare ca o plasă în
care se zbat peștii cu ochii de culoarea mării». «Imaginea» e curată
tautologie – gândirea n-a înaintat un pas. «Reacțiile sunt potolite
în corsetul versurilor și de o revărsare neașteptată nu poate fi
vorba». Sigur că nu, corsetul veghează!”29 Câteva „aprecieri” din
1968 adresate unei cronici semnată de Valeriu Cristea, criticul cel
mai des sancționat în volumul Cică niște cronicari…: „Cunoscutul
producător de metafore-clăbuc Valeriu Cristea a scris de curând o
cronică pentru care sincer îl invidiez. Romanul comentat e Îngeri
biciuiți al lui Alecu Ivan Ghilia; comentat (subl. aut. – n. n.) e un fel
de a spune: cuvântul potrivit trebuie căutat el însuși în repertoriul
supliciilor corporale, dar al unora de un ordin mai rafinat, cum ar
fi gâdilatul, de exemplu. Și toate acestea – surprinzător – se petrec
la «Gazeta literară», scurt timp după ce se părea că a învins pseudogravitatea, în paguba spiritului și a polemicii vii, oricât de violente, arme de când lumea ale criticului, arme admirabile când
sunt folosite cu rost.”30 Sau, tot despre același critic, de data
aceasta analizând un volum de versuri al lui Grigore Hagiu: „…Valeriu Cristea, se dovedește încă o dată un excesiv, unul pentru care
critica nu cunoaște zilele ei de construcție înceată, tenace, răbdătoare, ci doar momente de triumf și exacerbare (cu, firește, unele
reușite pe linia zeflemelei, în cazurile de fericită adecvare a mijloacelor luării în derâdere la specificul respectivului fiasco (subl. aut.
– n. n.)). Privitor la Grigore Hagiu, tămâia umple așa de bine cădelnița, încât, deși în primele rânduri criticul își propusese să fie ponderat și se arăta chiar avertizat («Poezia tânără de astăzi suferă de
crampa conceptului și de complexul complexității»), boala hiperbolizării, pe care tot el o imputa acelorași poeți, ni-l răpește curând
privirilor, ofrandă deplină extazului.”31 Nici Marin Sorescu nu este
iertat atunci când încearcă, fără prea mult succes, să înlocuiască
poetul cu criticul: „Marin Sorescu se apără ca de nu știu ce să nu
fie socotit umorist. Dar umorist este, și primejdia cea mai mare
29

Cornel Regman, Critica – nici inerţie, nici chiromanţie, în Cică nişte cronicari…, Bucureşti, Editura Eminescu, p. 161
30
Idem, ,,Îngeri biciuiţi” sau suprarealism fără voie, în op. cit., p. 56
31
Idem, Grigore Hagiu asumându-şi riscurile, în op. cit., p. 113
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pentru un comentator al său este să nu priceapă acest lucru, să ia
prea în grav ipotezele poetului-critic, să nu vadă, adică – vorba lui
Moromete – că acesta «se pune în ipoteză», ba chiar să se stupefieze în fața unor afirmații nu formulate, ci executate (subl. aut. –
n. n.), ca niște piruete, ca un program de prestidigitație.”32 Sau, tot
despre Marin Sorescu și aprecierile sale critice: „«Explozia continuă e epuizantă», scrie într-un loc Sorescu, fără să-i fi trecut o clipă
prin minte că propria-i carte – ștafetă de petarde – e un infatigabil
carnaval trăit la limita de sus a intensității spectaculare: efectele
se țin lanț, paradoxurile se încrucișează ca niște serpentine și o
ploaie de metafore-confetti inundă multicolor pagina.”33 În altă
parte, despre un articolul semnat Florin Mihăilescu: „Articolul lui
Florin Mihăilescu Critica 1974, din nr. 12 al revistei «Viața românească», a avut ecoul scontat, adică niciunul. Se confirmă și pe
această cale că revistele noastre sunt vase care nu comunică, nu
numai polemica, dar nici cel mai inocent schimb de opinii nu le
ispitește.”34 Despre criticul Alex. Ștefănescu: „Nu mă omor după
sinucigași. Or, un sinucigaș (subl. aut. – n. n.) (sau pe aproape) se
arată tentat să devină în cele ale criticii Alex. Ștefănescu, autorul
cărții Prim-plan (35 de profiluri de scriitori români contemporani dispuse în ordine cronologică), apărută spre finele anului 1987 ca a cincea culegere foiletonistică a sa.”35 Așadar, critica lui Cornel Regman
poate fi asemănată cu un spectacol literar, astfel încât, la apariția,
în anul 2004, a volumului postum Patru decenii de proză literară
românească, criticul cerchist ajunge să fie considerat de Daniel
Cristea – Enache, precursorul emisiunii TV, Cronica cârcotașilor.
Cronicile lui Cornel Regman sunt presărate de metafore, dar
nu de orice fel de metafore, ci de cele de natură epică, „metafore
epice”, anecdotice, și nu numai, fapt ce îl apropie de George Călinescu, criticul spontan, cu o atitudine liberă și originală față de reputațiile constituite și cu un scris ce se manifestă printr-o serie de
formule stilistice caracteristice, printr-o falsă seriozitate și printr-o

32

Idem, Marin Sorescu şi critica… familiară, în Selecţie din selecţie, Bucureşti, Editura Eminescu, 1972, p. 442
33
Ibidem, p. 441
34
Idem, Criticii despre critică în volumele anului 1974, p. 79
35
Idem, Alex. Ştefănescu, bonomul desfigurator, în Nu numai despre critici, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1990, p. 183
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ierarhie precisă de valori. Reținem, de exemplu, modul ușor amuzant în care Cornel Regman evidențiază greșeala criticului S. Damian, care îl analizează pe Ilie Moromete numai dintr-un anumit
unghi, uitând de complexitatea personajului moromețian. „Pentru S. Damian, Moromete e un fel de cloșcă grijulie, ce-și ocrotește
bucuriile...”36 Sau, în altă parte despre D. Țepeneag: „Despre Dumitru Țepeneag totul s-a spus, fiecare centimetru pătrat al operei
sale a fost «călcat» după sistemul covorului de bombe, cu unica
dar esențiala deosebire că în locul acestora au fost trimise spre
țintă o ploaie de roze, e adevărat – unele destul de țepoase. […]
Temperament de hoinar (subl. aut. – n. n.), cum bine l-a calificat I.
Negoițescu, «dez-aripat», câteodată, cum l-a vazut Valeriu Cristea, se pare că lui Țepeneag îi convine mai degrabă genul «Fifi la
Plume», în care lucrurile grave sunt numite cu grație, abia
atinse…”37 Despre o caracteristică a scrisului lui George Bălăiță:
„Interjecția este la George Bălăiță specialitate diavolească […] Și
ca orice lucru drăcesc, fie și mai minor […], ea e folosită «anapoda
și spârc», așadar nu cum ne-am aștepta…”38
Frazele lungi, surprinzătoare și presărate cu paranteze explicative sau aluzii, sunt populate de metonimii și metafore ce se află
într-o simbioză perfectă, conturând un stil aparte greu de imitat
care, nu de puține ori, poate să uzeze fără greutate și de elementele observației psihologice. Notăm: „Metonimia și metafora, ca regimuri valorizatoare, par a conviețui paradoxal într-un stil ușor de
recunoscut: savuros, aluziv, cu meandre imagistice atent supravegheate, purificate apoi în claritatea unor demonstrații și judecăți
mature. Fraza sa aluvionară, după ce se răsfață în ample ocoluri
ale ideii, dornică să cuprindă cât mai multe registre, se contrage în
linii lapidare.”39 Iată și un exemplu foarte reușit de metaforă critică: „admit că un poet se poate afla într-o stare de «popas», că

36

Idem, Fişă de dicţionar: Marin Preda, în Confluenţe literare, Bucureşti,
Editura pentru Literatură, 1966, p. 82
37
Idem, Totul despre Ţepeneag, în Cică nişte cronicari…, Bucureşti, Editura Eminescu, pp. 75-81
38
Idem, „Ucenicul neascultător” – un roman, oho, deloc obişnuit, în Noi
explorări critice, Bucureşti, Editura Eminescu, 1982, p. 20
39
Adrian Popescu, Exigenţă şi probitate. Cornel Regman la 60 de ani, în
,,Steaua”, an. 30, nr. 11, noiembrie 1979, p. 31
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există chiar poeți cu predilecția popasului, în timp ce alții simt dimpotrivă neastâmpărul urcușului, sau măcar al schimbării.”40
Predomină în lucrările lui Cornel Regman o serie de „expresii
plasticizante”41, cum le numește Victor Felea. Reținem, de exemplu, una dintre opiniile personale ale criticului cerchist la adresa lui
I. L. Caragiale atât de „plastic” exprimată: „...acea unică și ireversibilă viziune deformatoare, toridă, caricaturală până la stâlcire, ce
se abate ca o molimă peste o lume surprinsă în plină domesticitate.”42 Alt exemplu, vorbind despre cartea lui Iulian Vesper, Glasul: „există în cartea lui Iulian Vesper – sensibilizată cu mijloacele
artei autentice – o sete de altitudini și de piscuri morale, o capacitate impresionantă de a solicita umanitatea cititorului, un zbucium tonic ce-și găsește alinarea doar în prescrierea exigenței
etice, din perspectiva cărora înseși faptele narate se înscriu într-o
ierarhie exemplară, se cern așa-zicând de la sine, nelăsând să se
distingă decât punctele de maxim relief.”43 Sau vorbind despre duioșia existentă în poeziile lui Emil Botta: „Duioșie? Dacă acesta este
numele pe care-l dăm aspirației fără sațiu spre puritate și perfecțiune, spre un absolut – himeră, care-l frământa în tinerețele sale
și pe Eminescu, dacă astfel numim setea de artă ce tinde spre
forme din ce în ce mai materiale – lujeri ai candoarei – , în acest
caz, da, putem găsi duioșie pretutindeni.”44 Tot despre Emil Botta,
Cornel Regman, în stilul lui caracteristic, nota: „[poetul] își devine
lui însuși seismograful, caligraful mai cu seamă al propriilor volute
sufletești, al delirului de puritate”45, iar poezia lui este definită
drept „muzică de cristale aeriene”46. Spre deosebire de Emil Botta,
poetul Romulus Vulpescu manifesta adesea, în creațiile sale, tendința de a se juca, iar poeziile sale își pierd din substanțialitate;
„cuvintele prea clipesc pentru cititor din toți ochii”47. Șerban Cioculescu preocupat într-o anumită perioadă din evoluția sa literară
40

Cornel Regman, Semne noi de lirism, în Colocvial..., p. 284
Victor Felea, Cornel Regman: Cărţi, autori, tendinţe, în „Steaua”, Cluj,
anul XIX, nr. 10, octombrie, 1968, p. 65
42
Cornel Regman, Caragialeştii, în Cărţi, autori, tendinţe, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967, p. 255
43
Idem, Al cincilea mit, în Confluenţe literare..., p. 72
44
Idem, Emil Botta: Poezii, în Cărţi, autori, tendinţe..., p. 7
45
Ibidem, p. 11
46
Ibidem
47
Idem, Romulus Vulpescu: Poezii, în op. cit., p. 25
41
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de comemorări și aniversări uzează de „o îndrăcită curiozitate scotocitoare, o dispoziție polemică puțin prielnică formulelor acceptate și îndeosebi un foarte reconfortant aer nefestiv, în baza căruia
aceste prilejuri cam prea solemne și uneori grandilocvente se
transformă sub pana sa în operații concretissime de filologie literară și biografie a operei.”48 Sau, vorbind despre volumul colegului
de grupare, Ștefan Augustin Doinaș, Seminția lui Laokoon, Cornel
Regman ajunge la concluzia că versurile acestui volum sunt: „fructul unui jaf lacom făptuit într-o grădină de interdicții strașnic păzită, căreia de multă vreme el îi tot dădea tărcoale.”49 Despre câteva poezii din volumul selectiv Jurnal de campanie, semnat de
Geo Dumitrescu: „Așa cum nu concep o ediție argheziană în care
Tinca și Rada să stea alături de Morgenstimmung sau Oseminte
pierdute, în cadrul unui prezumat ciclu erotic, tot astfel mi-e greu
să așez laolaltă teribilismul devălmaș și fără pondere a începuturilor, dintr-o poezie ca Scrisoare nouă, în care preocuparea de căpătâi pare a fi demitizarea poznașă a unui întârziat sămănătorism
erotic [...] și tonul recules, totodată delicat, cu irizări de voioșie din
Pastel caligrafic de toamnă și de primăvară, în care, cu mijloacele
sale, cu psihologia sa și consecvent cu apucătura sa clovnească,
detectabilă chiar de la început, Geo Dumitrescu ne face părtașii
unei confesiuni fundamentale.”50 Un alt exemplu este furnizat de
un fragment extras dintr-un articol în care dezbătea volumul de
poezii Ce vânăt crâng, al Etei Boeriu: „Căci dacă va fi scris – și a
scris – cândva, într-o primă tinerețe frenetică, versuri, ele nu-s nicăieri în acest volum cu titlul tomnatic: Ce vânăt crâng. În schimb,
ce fantastică putere de a țintui cu privirea prezentul, un prezent
fiziologic și existențial, ce teribilă scrutare a tenebrelor și mai ales
a rânduielilor firii care hotărăsc sucurilor din muguri să se
acrească, să dospească, măduvei să se usuce, elanurilor să se subțieze, friabile și transparente.”51 În altă parte, considerând că I. Negoițescu este un critic ce vrea să se facă auzit, Cornel Regman notează : „Textul său nu e o suprafață poantilistă de impresii, ci o
pictură păstoasă în care intenția e subliniată insistent. […] Modul
48

Idem, Şerban Cioculescu: Varietăţi critice, în op. cit., p. 88
Idem, Doinaş refuzat de critici, în Cică nişte cronicari…, p. 90
50
Idem, Geo Dumitrescu la o nouă lectură, în Colocvial..., 1976, p. 9
51
Idem, Eta Boeriu, în Colocvial..., p. 189
49
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său de înaintare e al șalupei înălțate deasupra valurilor, nu fără
atingeri esențiale cu masa dens-elastică ce-i permite «zborul».”52
Uneori Cornel Regman are tendința de „a se juca” cu vorbele,
apelând la un așa-zis joc filologic ce duce la apariția unor termeni
noi, așa cum se întâmplă și atunci când analizează volumul lui Geo
Bogza, Paznic de far și ajunge la concluzia inedită că scrierile autorului menționat ar trebui să constituie o disciplină nouă, o știință
ce ar putea primi numele de „geobogzie”. Notăm, în cele ce urmează, citatul relevant pentru cele afirmate: „Și totuși, dacă ținuta
solemnă rămâne o constantă bogziană ce nu poate fi negată,
apropiind formula acestei culegeri de foiletoane de ceea ce se
cheamă o carte de aur, stratul lor cel mai original și mai viu îl alcătuiesc niște bucăți mult mai puțin aulice prin atitudinea care le-a
generat, justificând și chiar chemând inventarea unei discipline
speciale de lucru, de investigație concretă, care să le clasifice, să le
descrie, să ni le apropie. Animat de o stare de spirit mai puțin ultimă, am crezut că pot numi această «știință» mai pământească,
totodată foarte pământească, geobogzia (subl. aut. – n. n.).”53 Tot
așa, în volumul Reflexii și reflexe, criticul va inventa termenii: „tonegarii” și „geonii”. De asemenea, drept exemplu pot fi luate și
aprecierile critice la adresa poemului lui Nicu Caranica, Anul 1940,
considerat un „poem mitopic”. Reținem: „O mitologie lirică fundează Nicu Caranica în vastul său poem Anul 1940 și totodată o
utopie, - o mitopie lirică așadar. E proiectul care l-a ținut mobilizat
pe autor vreme de patru decenii, din ajunul prăbușirii granițelor
României în funestul an 1940, până în 1979-1980, data oficială a
încheierii poemului.”54
Cornel Regman nu este doar un critic, ci și un scriitor talentat
și erudit ce reușește să-ți stârnească imaginația și să te determine
să uiți de calitatea sa de critic în favoarea plăcerii pe care ți-o produc textele lui. Foarte multe exemple, în acest sens, descoperim
în volumele De la imperfect la mai puțin ca perfect și Cică niște

52

Idem, „Engrame” şi „Teme”, în Explorări în actualitatea imediată, Bucureşti, Editura Eminescu, 1978, p. 74
53
Idem, O ştiinţă şi o morală a pământului: geobogzia, în Colocvial..., pp.
61-62
54
Idem, „Anul 1940” sau poemul mitopic, în Ultime explorări critice, Bucureşti, Editura ATLAS, 2000, p. 32
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cronicari... Astfel, vorbind despre limbajul lui A. Păunescu din primele volume publicate: „Limba însăși a poetului pare a unui dialect neevoluat, un fel de meglenoromână fără nuanțe, redusă la
un fond principial de cuvinte, care denumesc în special obiecte și
raporturi de bază, lipsite de orice echivoc. Asemenea limbi sunt
esențialmente urâte, de o urâțenie sublimă, căci cu cuvintele lor
se denumește viața însăși, se denumesc viscerele, tainele biologice și ale fiziologiei. Adrian Păunescu este posesorul celui mai antipatic vocabular poetic, al celui mai originar totodată, cu care se
spune pe nume unor lucruri fundamentale. Cât privește viziunile
sale, ele par a surprinde natura nu în momentul sărbătoresc al
nuntirii, ci în trudnica preocupare de a-și împrăștia semințele. Versurile pocnesc ca niște păstăi prevăzute cu păcăleală, altele sună
bufnit și înfundat. Nicio preocupare de estetic, de frumosul statuar. Totul e funcționalitate vitală. Poezia reface o mitologie a cărnii omenești și a aventurilor ei.”55 Pagini memorabile creează și în
legătură cu volumul Seminția lui Laokoon semnat de Ștefan Augustin Doinaș. Reținem: „Nemulțumirea ideală (subl. aut. – n. n.)
care poate încerca pe cineva parcurgând volumul e legată tocmai
și numai de aceste împrejurări care fac azi din Doinaș poetul specializat al unui singur fior, ce se comunică la alții intermitent și cu
intensitate variabilă. Nu e vorba aici propriu-zis de «monografism», căci demonul ce-l stăpânește pe poet e prea real, prea dominator ca să lase loc pașnicei dispoziții cu care se înjghebează îndeobște ciclurile. Psihologicește, procesul la care asistăm e o descărcare, o spargere de zăgazuri lirice, gestul instinctiv și voința de
a răzbi la izvoare, și dionisiaca, sălbatica bucurie a răbufnirii. Dar
izvoarele întâlnite nu sunt nici pe departe ale certitudinilor calme,
robuste, apele lor vrăjite otrăvesc cugetul, și poetul știe aceasta;
și, știind aceasta, soarbe până la intoxicare răcoarea lor. E un
exemplu de «necumințenie» totală, de care numai poeții sunt capabili aievea, dar prin gestul lor lumea se pune în comunicare directă cu necunoscutul, cu abia-bănuitul și înfricoșătorul, cu ceea
ce e dincolo, deasupra și dedesubt.”56 În altă parte, punând în discuție frumusețea „foiletoanelor-portrete” ale lui Geo Bogza, criticul cerchist concluzionează: „În fond, ne găsim în fața aceleiași
55
56

Idem, Păunesciană, în Cică nişte cronicari…, p. 52
Idem, Doinaş refuzat de critici, pp. 90-91
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mișcări liturgice a reflecției, care, împrumutând de la rotirea constelațiilor ritmul, «potolește setea de măreție și nevoia de tandrețe», cele două trebuințe esențiale ale spiritului bogzian. În
acest context, alte două excelente formule: «a educa prin emoție»
și «cunoașterea prin statui» aspiră să fie chiar definiția a ceea ce
devine, în practica artistului, portretul.”57 Vorbind despre volumul
Existența poeziei de Gh. Grigurcu, criticul cerchist nota: „în alte situații interesul pentru dispunerea diacronică a materiei e mai viu,
fără să-l abată cu totul pe critic de la operațiile favorite: ceremonia
degustativă, concretizată în echivalențe intelectual-sensibile ce
știu sugera, fără s-o falsifice, esența și mireasma fragmentului citat
și cealaltă îndeletnicire, la fel de devorantă, de a deosebi sonuri
înrudite, influențe sau chiar nuanțe ce îmbogățesc o direcție comună, o familie de spirite sau de temperamente artistice.”58
Talentul și erudiția criticului nu slăbesc din intensitate, indiferent de perioada în care scrie, ci se îmbogățesc de la un an la altul.
Astfel, vorbind în 1999 despre jurnalul lui N. Balotă, Caietul albastru, criticul realizează o serie de asociații și analogii remarcabile.
Reținem: „Mai întâi, jurnalul propriu-zis e dublat de răsfrângerile
lui în oglinda timpului. Sunt așa-zisele adaosuri Remember, în datarea anilor ’90, la patru decenii distanță de perioada comentată,
având rostul de a consolida, unifica, uneori și îndrepta datul prim,
de cele mai multe ori construcții în toată legea, fie prin extindere,
fie mai ales prin supraetajare. Dar ce îndreaptă, extinde sau supraetajează autorul? Toate aceste operații se exercită asupra unui
fond preexistent, alcătuit din cele câteva teme de bază ale jurnalului, grupate la rândul lor în cele două «glasuri» - cum ar zice Rebreanu – sau, mai bine, în cele două «legi», în versiunea lui Agârbiceanu, o «lege a minții», de fapt a spiritului, și o «lege a trupului», cu intersectări de tendințe care atenuează din rigiditatea proiectului, făcând din protagonistul acțiunii un mult mai verosimil actant al vremii sale decât el însuși se închipuie sau chiar se dorește.
Am putea exclama cu Nicolae Balotă în persoană: «cifru», bată-l
norocul, acel cifru care – zice-se – fără măcar știința autorului-personaj se insinuează adeseori în text, sporindu-i valențele.”59
57

Idem, O ştiinţă şi o morală a pământului: geobogzia, p. 65
Idem, Gheorghe Grigurcu la ora privirilor sintetice, p. 169
59
Idem, Aforisme şi portrete în „Caietul albastru”, pp. 26-27
58
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De cele mai multe ori criticul lasă impresia că vorbește cu cititorul, că i se confesează și că îl face părtaș la gândurile și frământările sale. Un exemplu referitor la un volum al lui Radu Stanca:
„Volumul de Versuri, comentat în acel moment într-un cadru destul de avar, e azi o certitudine și chiar mai mult, una din revelațiile
anului 1966. Fapt nescontat: corul elogiilor obiective a înghițit literalmente avansurile solistice ale «atât de» subiectivilor prieteni.
E adevărat că acest fenomen a căpătat într-un caz caracteristici
aparte, care se studiază de obicei la capitolul preluări și prelucrări
de motive. E cazul prefeței volumului, scrisă de I. Negoițescu (de
fapt, primul studiu substanțial despre Radu Stanca), din care o serie de motive au trecut pe nesimțite – minunată această locuțiune
adverbială capabilă să dezvolte înțelesuri neprevăzute! – în partiturile diverselor voci. Dar totul e bine când se sfârșește cu bine.
Important e că, în ceea ce privește creația poetului, s-a produs
schimbarea de atitudine atât de mult așteptată, iar lucrul acesta
nu poate decât să bucure o inimă de prieten. Nu-i mai puțin adevărat că atunci când inima aceasta bate în pieptul unui critic, șansele de a prelungi starea de euforie sunt minime. Nici împrejurarea aceasta nu deranjează însă prea mult, ba chiar poate constitui
punctul de plecare pentru noi pricini de bucurie. Căci – iarăși se
știe – nemulțumirile de ei înșiși ale criticilor sunt adesea mai promițătoare decât orgoliile lor.”60 Sau în altă parte, despre volumul
lui Gh. Grigurcu, Existența poeziei: „Nu aș putea trece peste foarte
bunele pagini consacrate lui Florin Mugur, excelând în decriptarea
unor procese obscure, complicate sau numai complexe, împinse
până sub membrana lucidității, care conferă multor poeme ale
sale un straniu halou de conotații, în schimb mă înscriu împotriva
unor execese ale metodei (o metodă impresionistă totuși, trădând
un demers analitic-simțualist, îmbogățit cu sugestii din lecturile de
profesionist ale criticului) ca aceea care-l împinge să vadă în exercițiile glumeț-prăpăstioase pe teme erotice și cu terminologie așijderea ale lui Emil Brumaru mai mult decât o provincie în plus (sau
un unghi inedit asupra lucrurilor știute) anexată virtuozității.”61 Un
alt exemplu este furnizat de o cronică ce vizează volumul de foiletoane, Prim-plan al lui Alex. Ștefănescu. Reținem: „Putea autorul
60
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Idem, Radu Stanca şi măştile, în Cărţi, autori, tendinţe..., pp. 142-143
Idem, Gheorghe Grigurcu la ora privirilor sintetice, pp. 171-172
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nostru să scrie și altfel? Greu de răspuns la această întrebare. Nu
contest că din unghiul în care s-a situat, acela al unei zarve ținând
locul acțiunii critice temeinice, se pot auzi câteodată judecăți și
aprecieri ascuțite, tot așa cum din tribunele unui stadion (tot îi
plac autorului comparațiile sportive!) țâșnesc adesea replici pline
de haz care fac deliciile galeriei. Nici din scrisul lui Alex. Ștefănescu
nu vor lipsi asemenea caracterizări iuți, spontane, unele tăioase,
malițioase, altele admirative, sau numai «constatative», concentrând într-o formulă bine găsită motivele acordului sau dezacordului cu spectacolul comentat. Și tot ca în folclorul de tribună, caracterizările acestea vizează persoane, sunt... nominalizate. Deviza lui Al. Ivasiuc ar fi «minimum de epică, maximum de semnificație». Poezia lui Ion Gheorghe e de o «măreție grosolană», «poemele sale par mormane de cuvinte împinse cu buldozerul».”62
Ironia, la Cornel Regman poate lua forme diverse, de la calambur, bășcălie, până la parodie, deoarece aceasta este modalitatea
preferată de critic pentru a-și manifesta inteligența sclipitoare, severă și serioasă și pentru a sancționa erorile scriitorilor sau colegilor de breaslă. O să notăm în cele ce urmează o serie de exemple
edificatoare pentru modul în care apar și se manifestă formele ironiei la criticul cerchist. Vorbind despre dificultățile pe care le întâmpină poeții și poetesele din perioada 1949-1954, în articolul
Poezii de dragoste, Cornel Regman, sub pseudonimul Dan Costa,
demască sinceritatea excesivă și lipsită de conținut și perspectivă,
comparând-o cu sinceritatea unui combatant aflat într-un post de
observație pe front sau cu cea a unui fariseu: „Există o sinceritate
târâtoare, lipsită de perspectivă și elan, prin prisma căreia realitatea apare micșorată, împuținată, golită de conținut, așadar meschină, fără valoare, după cum există o sinceritate a celui ce stă în
chiar postul de observație al frontului de luptă. […] Pe de o parte
sinceritatea de care faci caz bătându-te pe piept ca fariseul din parabolă, nu e cel mai bun climat pentru emoție.”63 În altă parte, trecând în revistă, cu tristețe, excesele laudative la adresa volumului
Echinoxul nebunilor și alte povestiri a lui A. E. Baconsky, criticul
consemna: „Semnalul ropotelor l-a dat George Munteanu, printr62

Idem, Alex. Ştefănescu, bonomul desfigurator, p. 184
Dan Costa, Poezii de dragoste, în Ana Selejan, Literatura în totalitarism,
1952-1953, Sibiu, Editura Thausib, 1995, p. 186
63

Discobolul/2016

Teme la alegere
un articol în «Contemporanul», pe care ne-am îngădui să-l calificăm drept efectul a ceva asemănător cu practica dopării (subl. aut.
– n. n) din sportul mondial («filtrul», i-ar fi spus Titu Maiorescu).
Pentru George Munteanu, cartea lui Baconsky e nici mai mult, nici
mai puțin decât «una dintre cele două – trei cărți ale ultimelor decenii prin care limba românească a înregistrat – în contextul experimentelor din epoca lui Camus, Sartre sau Kafka – propriile victorii
certe în lupta de a exprima inexprimabilul». E chiar concluzia articolului, supraomenescul efort al exagerării, dar întreaga «argumentare» nu e decât o permanentă luptă de a atinge evoluând pe
o astfel de linie, adică vidul, neconcordanța ideală: «Iată de ce,
scrutând lucrurile de la un nivel al profunzimilor, ne mai rămâne
să observăm că două mituri fundamentale pentru semnificația
condiției umane au fuzionat – organic, trăit, firește, nu livresc – în
substanța acestei excepționale cărți, conferindu-i un vast orizont
filozofic. Unul e mitul lui Sisif, mitul existenței resimțite ca un fatum ipostaziat prin toate vicisitudinile ei. Celălalt e mitul lui Don
Quijote, al himerelor, spre urmărirea cărora viața îl împinge pe om
în chiar virtutea perpetuității ei...» [...] Mult mai ponderat, într-un
limbaj care tinde să relativizeze tot timpul, tendință neconcurată
decât de plăcerea de a parada cu subtilități mai puțin vehiculate,
cărora formula cărții le dă ghies, Ov. S. Crohmălniceanu ajunge și
el să conchidă ditirambic, dar mai ales alături de obiect: «Practic,
se joacă o unică dramă și autorul deține fără să bănuiască toate
rolurile...» [...] Demonstrația lui Eugen Simion (din «Gazeta literară»), cea mai puțin dispusă la etichetări apoteotice, prin chiar
preocuparea criticului de a ispiti pas de pas scripturile, nu-și poate
reprima nici ea în câteva rânduri evlavia, genuflexia, adresată mai
puțin cărții, cât tipului de problematică pe care o atacă, și deci cochetarea cu existențialul era ca și inevitabilă. [...] În plus, ca pentru
a se scuza de puținele obiecții formulate (excesul de calofilie), criticul își căptușește aprecierile cu foarte călduroase, dar și cam riscante metafore vestimentare. Fraza lui Baconsky – aflăm – e «bine
nituită (!), acoperind în scutecele ei multicolore trupul unei cugetări morale». «Nituri în scutece», iată un titlu care l-ar face gelos și
pe un prozator american.”64
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Cornel Regman, „Echinoxul nebunilor” şi delirul criticilor, în Cică nişte
cronicari..., pp. 20-22
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Vorbind în 1974 despre rezultatele unui Concurs de poezie din
1973, strânse într-un Caiet de poezie, criticul nu-și poate ascunde
dezamăgirea și tristețea în fața atâtor producții mediocre, dezamăgire pe care și-o exprimă în stilul său caracteristic, ironic, presărat cu metafore și sărac în concesii. „Ideea caietului e poate filantropică, dar fericită nu e: pentru că ea contravine flagrant chiar
scopului pentru care s-a instituit concursul. 41 de poeți (221 de
titluri!) e sinonim cu a muta poșta redacției din colțul de pagină al
revistelor direct în colile editoriale, coli – se știe – atât de zgârcite...
Dovada o fac în chip, vai, strălucit prea numeroșii autori, prezenți
cu câte cinci, șase și chiar șapte poeme (e și în mediocritate o ierarhie!), dintre care puțini se arată în stare să treacă pragul diletantismului, al manierelor deteriorate, al vorbelor tocite sau tumefiate. Stapâni pe o tristă virtuozitate, unii dintre ei strâng cu patimă la piept clișeu după clișeu, ușurând astfel considerabil misiunea celui ce s-ar preocupa să întocmească un atlas al truismelor
poetice în 1973. Metafora – chiot, în vădită stare de ebrietate, cu
apăsat accent pășunist, este dintre toate cea preferată (preferată
și de autorii selecției, pe cât se pare), și astfel dăm la tot pasul
peste îmbinări retorice insuportabile sau de-a dreptul nesănătoase, precum «fibra de verde» întoarsă «solemn în organe» [...]
Un autor ne asigură că «Miorița veghează peste veacuri pășunile»,
un altul ia seama cum «oasele din glie în horă prind să joace», iar
un al treilea asistă la scena în care căprioarele codrilor beau «lacrimi din ochi de Mușatin» [...] Caietul de poezie este – s-o spunem
deschis – o regretabilă eroare.”65 Tot aici, nu putem trece cu vederea nici exemplul oferit de analiza celor două volume premiate
în 1973 de către Uniunea Scriitorilor și de către Asociația din București, respectiv Vorbă-n colțuri și rotundă de N. Velea și La Lilieci
de M. Sorescu. Tema dominantă în ambele este dialogul, dar nu
așa cum îl cunoaștem, ci à la Nastratin Hogea. Reținem: „Cât despre tema dialogului – căci e timpul s-o dezvălui – ea nu e alta decât
nastratinismul, capacitatea celor doi de a-și structura nastratinește (subl. aut. –n. n.) scrisul, conform cu indicații ce derivă din
exemplul antonpannesc. Căci Nastratin e mai mult decât un personaj, el e o manieră de a vorbi despre personaj, de a-l oferi gurii
târgului sau a-l face să se dea însuși în stambă, într-un cuvânt, de
65

Idem, Poezia la concurs, în Colocvial, pp. 34-35
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a-l prezenta publicului așa cum circarii își etalează inventarul de
curiozități. Înainte de a fi orice altceva, nastratinismul e o modalitate a indiscreției sociale (satul, târgul, mahalaua fiind instanțele
ei), față cu insul purtat în fața grupului să exemplifice, prin «povestea» sa, «vorba».”66 Nimic rău deocamdată, mai ales că nastratinismul rămâne o constantă a spiritului lui N. Velea, „a lumii din
care s-a ridicat, lume ahtiată de aromele cuvântului, de comicărie
și senzațional, asimilând îndemnurile la înțelepciune și echilibru
mai bucuros din pilda barocă, în care necumințenia își face de cap,
decât din posacul catehism. O lume care se școlește tăvălindu-se
de râs.”67
Articolul Augustin Buzura și „țărușii temporo-spațiali” în care
este analizat cel de-al doilea volum de proză a lui Augustin Buzura,
Fețele tăcerii, reprezintă un alt exemplu pentru cele afirmate în
legătură cu stilul ironic al criticului cerchist. Chiar dacă în finalul
articolului, criticul își manifestă încrederea în talentul viitor al autorului, volumul este aspru criticat. Armonia și ritmul lipsesc cu desăvârșire, la fel lipsește legătura organică între epicul propriu-zis și
ceea ce ține de evaluare, de comentariu. Nici chiar tehnica modernă a romanului în roman nu-i este de ajutor autorului. Reținem
observațiile criticului: „Cel de-al doilea roman al lui Augustin Buzura, Fețele tăcerii, a avut nevoie spre a se desfășura de nu mai
puțin de 590 de pagini îndesate. Ca să folosesc chiar genul de
aproximare al autorului, voi spune că undeva, cumva e o nepotrivire și o probă de inconsecvență. În privința aceasta, Absenții, primul său roman, se mulțumea – pentru a epuiza analiza stării de
«absență» a eroului – cu un spațiu ceva mai modest: doar 270 de
pagini. Pe distanța de la o carte la alta, așadar, o proliferare apreciabilă a cuvântului, a discursului, a discursurilor chiar, pentru că și
de astă dată ceea ce numim acțiune, fapte e mijlocit de întinse
monoloage ale unuia sau altuia dintre eroi, încastrate în supramonologul – confesiune la persoana I – al principalului erou problematic sau numai problematizant. Critica, educată, mai ales de la
«noul roman» încoace, în spiritul muceniciei și al unui soi de autopedepsire, a reacționat neașteptat de blând în fața prea multelor
pagini neocolite de monotonie și chiar de secetă, și mai ales în fața
66
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Idem, Premii literare pentru urmaşii lui Nastratin, p. 71
Ibidem, p. 73
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jargonului infatigabil – proiecția din adânc a unei anumite simplificări – adoptat, practicat de scriitor. Dar dacă în primul roman, în
care se făcea caz de dedublare, de labirint și se vorbea despre frică
și greață (pesemne: angoisse și nausée), despre ochiul cefalic și
despre obsesii (în număr de trei), lucrurile se mai explică prin profesia protagoniștilor, cercetători psihiatri, încât suntem dispuși să
iertăm unele maniacalisme profesionale, frecvente de altfel și în
exprimarea unor Aesculapi în carne și oase, răpiți de meserie sau
poate de snobism (întâlnești la tot pasul în roman formule greu
digerabile, ca «faza de redemisie a durerii», «sentiment negativ
aglutinant», «procese catalizate», un peisaj interior «amenință să
se deterioreze», eroii simt nevoia de a se «fixa pe anumite coordonate definitive», iar evocarea unei întâmplări stranii din copilărie (un act de magie) e tradusă automatic în acest stil pedant-prețios, fals analitic, sterilizat de emoție, aproape caricatural: «avea
sentimentul curios că vede pentru prima dată flăcări, lumină, că
aceasta se constituie într-o sferă incandescentă ce-l includea, îi
crea convingerea că…», în cel de-al doilea roman erorile de acest
fel sporite la proporții exasperante, prin ridicarea numărului analizatorilor de la unu la patru, ba chiar la opt, «se constituie» într-o
veritabilă plagă. Romanul întreg pare de aceea tradus într-o păsărească imposibilă, într-unul din acele limbaje destinate probabil
roboților viitorului, combinație de tehnologie seacă și de formule
orale, de expresii familiare sau argotice (brambureală, nu mă bag,
pus pe liber, mă fac praf, plus că (subl. aut. –n .n.) etc., etc.) programate în cascadă, pentru a mai înviora comunicarea.”68
Alt exemplu, vorbind despre productivitatea literară excesivă
(facem referire mai ales la proză) ce nu ține cont de cititor și de
calitate, umplându-se astfel nenumărate pagini cu vorbărie goală
și cu analize, criticul cerchist definește acest tip de scriitură, drept:
„roman pisălogic (subl. aut. – n. n.), abuz de simili-psihologie și pisălogeală, cel mai cumplit instrument de tortură în materie al epocii contemporane.”69 În altă parte, un răspuns dat de criticul cerchist atunci când este întrebat dacă mai este posibilă antinomia
roman rural – roman citadin în perioada 1970-1980: „ – Pentru cei
care mai cred într-o astfel de antinomie și în supraviețuirea ei, aș
68

Idem, Augustin Buzura şi ,,ţăruşii temporo- spaţiali”,pp. 27-28
Idem, Un tânăr talentat romancier şi dilemele lui, în Noi explorări critice, Bucureşti, Editura Eminescu, 1982, p. 102
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aduce ca argument faptul de cele mai multe ori in- sau anestetic,
dar nu mai puțin probant, că articolul de îmbrăcăminte cel mai
apropiat de corp al românului de pretutindeni este azi universalul
maiou, iar locul zeghei sau sumanului de iarnă (mutate la oraș) l-a
luat scurta îmblănită din material impermeabil. Maioul și «fâșul»
minează așadar temelia frumoasei antinomii, care mai hrănea pe
unii în credința că putem fi specifici cu eforturi minime.”70
Atunci când demască gravele erori ale confraților mai mult sau
mai puțin cunoscuți, ironia poate lua forme virulente, așa cum se
întâmplă, de exemplu, în articolul „Îngerul a strigat” – criticii s-au
predat unde este denunțată pasivitatea și superficialitatea unor
cronicari. „... dar autorul n-are motive să fie de tot nemulțumit.
Corul de laude poate să amețească bine pe cineva, s-au văzut și
cazuri când beția produsă de osanale s-a prelungit dincolo de orice
închipuire. [...] «Îngerul a strigat este o vântoasă. Cititorul nu
poate decât să participe, detașarea îi este interzisă de rostogolirea
și fascinația epicului» – proclamă ritos Mihai Ungheanu în intervenția sa din același număr al «Luceafărului». «Vântoasă» nu e
însă romanul, ci reacția în vârtejul suitor al criticii, care favorizează
– religiile o confirmă – înălțarea la cer. «E cert că ne aflăm în fața
unei cărți de excepție și că încercările de clasificare ne-ar îndepărta de la substanța ei» – stăruie în fervoarea sa de practicant al
noii religii același critic, lepădându-se ca de Satana de vechile, elementarele îndatoriri. «Ce e de analizat aici? Cartea există, surprinde și ne încredințează că surpriza există, că nu va trece ușor
peste noi» – depune armele, nesilit de nimeni, și Lucian Raicu, în
același număr al «Luceafărului», care înregistrează astfel, gest rar
întâlnit – renunțarea de bună voie la atributele esențiale ale demnității de cronicar literar, hotărâtă de înșiși criticii.”71
Nu de puține ori, când vine vorba de critică și de reprezentanții
ei, virulent criticate și ironizate sunt interesele de grup și colegialitatea sau amicalitatea, prost înțeleasă. Notăm în cele ce urmează
un citat, din articolul Rocada (1971), mai mult decât ilustrativ: „La
«România literară» campionatul de șah e în plină desfășurare, rocadele se țin lanț. Până în prezent s-au înregistrat mișcările: Lucian
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Idem, Momentul actual al prozei noastre [Anchetă în revista „Viaţa românească”], în Noi explorări critice..., pp. 234-235
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Idem, ,,Îngerul a strigat” – criticii s-au predat, în Cică nişte cronicari...,
pp. 180-181
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Raicu despre S. Damian, G. Dimisianu și Valeriu Cristea; Mihai Ungheanu despre S. Damian și Valeriu Cristea; Ov. S. Crohmălniceanu
despre G. Dimisianu și Valeriu Cristea; Lucian Raicu și N. Ciobanu
despre Mihai Ungheanu; Valeriu Cristea despre S. Damian; S. Damian despre Animatorul… Paul Georgescu. Noi mișcări sunt probabile în studiu: G. Dimisianu despre Valeriu Cristea și S. Damian;
S. Damian despre G. Dimisianu și Valeriu Cristea; Valeriu Cristea
despre G. Dimisianu… și posibilitățile în sânul redacției sunt departe de a fi epuizate. Între timp au apărut tot felul de cărți, volume de versuri și de proză mai bune și mai puțin bune, dar seria
inter-admirărilor a continuat și continuă netulburată, la intervale
destul de strânse, în așa fel că produsul stârnitor de entuziasme să
nu fie atât de repede uitat. Pentru că – evident – ceea ce supără
înainte de orice în această sarabandă cu parteneri mereu schimbați și mereu aceiași nu e faptul că o carte de critică e discutată o
dată, de două ori, procedeu de altfel frecvent utilizat la «România
literară», și pe care-l găsesc bun, cu condiția ca volume cât mai
multe și variate să beneficieze de acest sistem de «filtre». Supărător cu adevărat e că filtrajul acesta – în cazul numelor citate – funcționează de-a-ndoaselea. În loc să fie discutate (subl. aut. – n. n.)
(și serios discutate), cărțile acestor autori fac de multe ori obiectul
unor ciudate ceremonii religioase, starea de amicalitate produce
numai propoziții în care evlavia se îmbină cu adorația, până la obținerea unui fel de plâns izbăvitor de felicitate critică.”72
Cu tristețe este semnalată și nevoia de elogii satisfăcută, de
cele mai multe ori, prin metoda mai sus pusă în discuție, elogierea
reciprocă. Reținem: „Au rămas totuși, în ființa și apucăturile criticului – nu se putea altfel –, o sete de laudă necheltuită, un gust al
prosternării nesatisfăcut, din mărita epocă în care seniorul-poet
sau prozator aștepta lingușeli. Numai că acest gust criticii și-l satisfac azi mult mai profitabil, elogiindu-se reciproc, așezând unul
pentru altul laudele lespezi-lespezi, pentru ca, pe rând – fiecare la
momentul potrivit – să urce pe postamentul artificialei glorii.”73
Din acest fenomen, ia naștere implicit un altul, la fel de nociv: apariția falselor autorități critice. „Figuri debile sunt hrănite artificial,
menținute într-o notorietate pe care volumele lor modeste n-o
72
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merită nici pe departe. Și astfel se nasc «autoritățile», «criticii de
prima linie ai literaturii de astăzi», buni să reprezinte obștea în diverse adunări, jurii și alte soiuri de comiții. De aici până la acțiunile
concertate, la organizarea de confrerii în lege, prin întinderea influenței la reviste-surori, edituri-surori și alte instituții-surori nu-i
decât un pas, și e de văzut cine și cum o să tempereze niște condeie foarte abile în a-și apăra pozițiile câștigate și a cuceri altele
noi.”74
Chiar și în articolele de debut tânărul critic lucrează sistematic
abordând pe larg articolele avute în vedere și transcriind în chipul
cel mai reușit emoțiile pe care le simte atunci când lucrează. Iată,
de exemplu, ce nota V. Felea în legătură cu debutul criticului, folosindu-se de unul dintre primele studii publicate și apoi inserat în
volumul Cărți, autori, tendințe: „Scris în 1942, studiul Ion Pillat,
poet al tradiției marchează un debut cât se poate de surprinzător,
fără juvenalități și teribilisme, de-o expresie perfect închegată, dovadă că și azi, reimprimat în volum, reține nu numai prin prospețime, ci și prin ceea ce spune, prin atenta reconstituire a lumii poetice pillatiene, văzută în contextul veacului precum și în aportu-i
original.”75 Nu de puține ori textele lui Cornel Regman au fost considerate „luări în colimator”, însă seriozitatea profesională, evitarea compromisurilor literare, simțul aforistic și umorul devastator
au dus la apariția unor texte critice ce se citesc cu mare plăcere.
Criticul originar din Daneș mărturisește, spre finalul vieții, că ia plăcut să descopere, să stimuleze și să consacre noi talente, să
întocmească ierarhii, să realizeze pedagogia valorilor, să sancționeze erorile și abaterile literare, dar mai ales să facă din articolele
de critică un spectacol în miniatură. Reținem: „Mi-a plăcut mai
ales să fac din articolul de critică un mic spectacol, mai precis: sămi regizez efectele, începând cu titlul găsit, pe o scenă tot de mine
imaginată, chiar cu riscul de a face greu utilizabile, în lumea școlii,
bunăoară, contribuțiile mele.”76
În încheiere mai precizăm că articolele criticului cerchist ce vizează un scriitor și operele lui, presărate în presa vremii și apoi
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Ibidem, p. 156
Victor Felea, Cornel Regman: Cărţi, autori, tendinţe, în „Steaua”, Cluj,
anul XIX, nr. 10, octombrie, 1968, p. 65
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strânse în volume, ne ajută, la finalul studiului volumelor criticului,
să conturăm profilul acelui scriitor și ne oferă o imagine panoramică asupra creațiilor lui. Exemplul cel mai concludent va fi oferit
de aprecierile asupra romanelor lui Al. Ivasiuc, din subcapitolul
Cronica prozei interbelice și postbelice, aprecieri strânse din mai
multe articole, dar care, în final, oferă o imagine de ansamblu asupra universului creației prozatorului. Nu credem că greșim foarte
mult când afirmăm că, selectând un număr mare de articole din
volumele criticului, am putea alcătui o Istorie a literaturii contemporane lui.
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Iulian CHIVU
Deschideri hermeneutice și trepte ale interpretării
Dacă metafora ar fi într-adevăr numai un mod rudimentar de
a vedea lucrurile, atribuit incipiențelor denotative ale limbilor naturale, după cum crede Nigel Warburton77, mergând pe linia
aceasta și a lui Étienne Bonnot Condillac78, doar fiindcă omul a început prin a simți și nu prin a gândi, ar însemna să anulăm cel puțin
două secole de cercetări în semiotică, de studii lingvistice, de observații hermeneutice fără a convinge cu altceva în schimb, oricâtă
dreptate ar avea gramatologia lui Jacques Derrida sau analizele
aplicate ale lui Michel Foucault. Tendințele generale ale comunicării secolului nostru, într-adevăr, conduc spre o metafizică a propriului prin simptomul resorbției în parousia a relicvei și, prin reconsiderarea diferenței prin care scrierea dispare în logos (l'effacement, la Derrida). Condiția discursului, însă, din uzanțele lui Cicero, trece la pericolul contemporan al stingerii vorbirii nu numai
prin eșuarea cărții ca obiect cultural (autoflagelarea prin excesiv)
și nu pune probleme numai de modalitate și de conținut, cât mai
ales prin transferul în virtual al comunicării înseși. Totuși, în numele elocinței, și astăzi, de la exordium la peroratio, „unui orator
trebuie să-i pretindem ascuțimea de minte a logicianului, cugetarea filosofului, exprimarea unui poet, memoria jurisconsultului,
vocea tragediei omului și gesturile unor actori celebri”79. Destabilizările s-au acumulat însă în planul obiectual, apoi în relație cu cu
destinatarul și cu conținuturile. Așadar, materialitatea discursului
implică deja, ca răspuns la formularea mai multor exigențe în diacronia sa, adăugiri și renunțări, din moment ce el este o mediere
în sensul obiectivării gândirii către exterior. Exigențele decisive sau formulat frecvent dinspre destinatarul discursului către structurile lui; mai întâi dinspre nevoile omului aristotelic ca Ființă în
act, ca scolastică existentia, mai apoi ca expresie ontologică modernă în res cogitans, ori ca ființă a copulei din tezele logicii contemporane. Și avem astfel toate argumentele tridimensionalității
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din definirea hermeneuticii la începutul sec. al XIX-lea prin F.D.E.
Schleiermacher80 (a. artă de a expune corect gândurile celuilalt;
b.artă de a transmite corect unei terțe persoane gândurile alteia;
c. artă de a înțelege corect discursul celuilalt), definiție rămasă valabilă mai mult în dialogistică pentru că, în concept, lucrurile s-au
mai schimbat prin adâncirea ulterioară a discuțiilor. Deja Schleiermacher prefigura planul înțelegerii și planul transmiterii înțelegerii. Ulterior, Richard Rorty81 simplifica totul și definea hermeneutica a fi ceea ce rezultă atunci când nu mai suntem epistemologici.
Lucrurile începeau să se clarifice încă din observarea unilaterală a
dialogisticii, în a cărei polifazie cognitivă modurile de gândire sunt
diversificate până la contrarietate în virtutea faptului că „gândirea
este conceptuală și comunicabilă”82, după regulile triadei Ego-Alter-Obiect. Cunoașterea rămâne relativă, demonstrează dialogistica Ivanei Markova, cu toate că între „solipsismul individual al
cognitiviștilor și solipsismul social al postmoderniștilor”83 nu ar
mai fi cale de mijloc. Hermeneutica dialogistică, opus cumva holisticii, constată că nu fiecare marcă lexicală antrenată în comunicare
trebuie să aibă și reprezentare mentală, ceea ce la Schleiermacher
se distribuie și se echilibrează între gramaticalitate, dialectică, teoria artei și antropologie pe o legătură de sinteză a empiricului cu
istoricul. Din această cauză până și limba maternă se cere mereu
redescoperită. Nu ne ducem pe linia identității limbilor pe seama
identității gândirii oamenilor, ca proces de reflectare generalizată
a realității prin concepte și judecăți, ci ca particularitate a gândirii
prin limbă; exact locul genezei și manifestării hermeneuticii. Iată
de ce în germană, de pildă, spre deosebire de limba română, dar
și de altele care au și ele coloratura lor lexicală, Sinn este totuna
cu sensul, iar Verstanden e înțelesul. Particularitățile limbii lui Hegel și Goethe ni se relevă în numeroase alte situații: Anwesen (prezență, ajungere la prezență), Aufsichberunhen (stăruirea întru
sine), das Nachdencken (gândirea pe urmele a ceva), das Insichruhen (odihnirea în sine), das Insichstehen (situarea în sine)
80
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etc. Este ceea ce constatase și Hume84 referitor la calitatea unor
limbi de a fi urcat lexical și semantic spre precizie până la nivelul
preraționamentelor. Odată cu problemele reflectării și obiectivării, anticipăm câmpul psihologic ce se adaugă celui al gramaticalității comunicării ‒ direcțiile fundamentale pe care se sprijină hermeneutica lui Schleiermacher cu care se poate corela și critica.
Peste un secol, Paul Ricoeur85, într-o serie de eseuri de hermeneutică redefinește conceptul ca varietate a teoriei cunoașterii ce mediază între explicație și comprehensiune (Methodenstreit-ul neokantienilor). Ricoeur găsește comprehensiunea hermenutică în
natura omului, deschisă în egală măsură cauzalităților și motivației, până unde, de fapt, urcă și metatextul criticii literare continuând apoi pe dihotomia explicație-înțelegere în structurile logice
ale textului, ca paradigmă a acțiunii, și pe referențialul ei. Hermeneutica rămâne, orice s-ar spune, să domine conceptul, pe când
critica literară obiectivează pe factualitate, în dimensiunea ei temporală, și pe fecunditatea imaginației, cu raportare la diacroniile
experiențialului așa de eterogen. Căderea criticii în holism nu este
tocmai dăunătoare dacă nu alunecă în divagație sterilă și în constructivism. Textul trece spre paratext pe seama ireductibilității
sale la simpla sumă a segmentelor și pe seama relevării articulării
lui ingenioase în și ca întreg. Așadar, în afara adaptării la obiect a
conceptualizării preexistente, nu era nouă decât terminologia lui
Gérard Genette86: arhitextualitatea ‒ varietate a transtextualului
cu referințe de gen și specie, metatextualitatea ‒ legătură indicativă a textului cu comentariul său, paratextualitatea ‒ trimitere la
detaliile tehnice ale scriiturii identificate din titlu, subtitluri, note
etc. Vorbim, deci, despre limbajul criticii ca metalimbaj al literaturii pe considerentul cassirerian87 al identității gândirii cu sine în
limbă: „nu există nimic care să-i premeargă gândirii decât însăși
gândirea!”, teză preluată și la noi de H. Wald88. Modelul limbajelor
de specialitate (și limbajul criticii literare aspiră spre un astfel de
84
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statut inter- sau/și transdisciplinar) nu poate să nu urmeze schematic modelul logicii simbolice măcar în ideea de constante, variabile și funcții reflectate în termeni și predicativitate și mai apoi în
cuantificatori și conectori logici. Mesajul critic este presupus ca un
produs logic relativ autonom, care are în vedere, în temeiul rațiunii suficiente, noncontradicția (cu sursa), consistența, completitudinea, independența ideilor care își subsistă în criterii și argumente. Fiind astfel asumat logicii sale, limbajul critic se standardizează, se formalizează și simbolizează, logica fiind, deci, o specie a
acțiunii care pretinde gândirii claritate, precizie, ordine, consistență, coerență și mai ales, în cazul criticii literare, întemeiere; tot
așa cum o face, la rândul și cu mijloacele ei, și stilistica. Mecanismele gândirii logice în critică se exprimă numai prin limbajul natural, fiindcă folosește și țintește gândirea comună care nu totdeauna accede la limbajul simbolic. De aceea sintetizările, clasificările, diviziunile și inferările, obversiunile și conversiunile nu pot
fi trecute cu vederea dacă cu adevărat mesajul critic țintește lealitatea persuasiunii atât timp cât se conturează în fiecare cititor o
logică a preferinței și, implicit, a alegerii. Vom observa astfel că judecățile criticii literare urmează fără excepție modelul funcțiilor
injective, fiindcă interpretarea are față de text cel mult un antecedent de sprijin, adică cel mult o referință; sau al celor surjective,
mai ales în analizele insuficiente, al căror adevăr se sprijină pe un
argument mai puțin din text. Cerința metatextului se rezumă în
acest caz la principiul contiguității, de unde și fidelitatea deducțiilor și a inducțiilor. Monotoniile stilului și ale acțiunii (ca grafic) pot
fi evidențiate cum altfel decât pe seama monotoniei funcțiilor
(strict crescătoare, strict descrescătoare) fără ca semnatarul cronicii critice să recurgă la formule, ci doar să urmeze modelul lor în
argumentarea/demonstrarea judecăților pe care și le asumă. Trecerea de la tipologia actelor de transfer spre organizarea lor logică
rămâne, în teleologia abstractizării, pe seama abducției. Contrar,
contingențele duc spre facticitate, vulnerabilitate a multor analize
vizibile, din păcate, destul de des în presa literară tocmai pentru
că textul critic are tendința de a excede pragmatic textului de referință, ceea ce e altceva decât holistică. Se ajunge, în neputința
de a transforma argumentul în el însuși, la exponențialitatea judecății de valoare. Nu pot să nu mă gândesc, în consecință sau nu, la
situația paradoxală a babiloneninlor care, în teama lor de infinit,
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au fost primii care au găsit în gândirea lor rostul lui Zero, dar nu iau dat nicio valoare. Apoi mă gândesc la temeiurile refuzului matematicienilor indieni de a vedea cifrele prin prisma geometriei,
ceea ce a dus gândirea occidentală, în chip fericit, la inventarea
algebrei. Zero i-a înfrânt de fiecare dată pe toți cei care i s-au opus
și primul care și-a riscat chiar libertatea pentru asta deschizându-i
calea spre Europa, în Evul Mediu, a fost un matematician astăzi
uitat, Leonardo din Pisa, alias Fibonacci, cu șirul lui cunoscut mai
apoi ca Numărul de Aur (pfi= Φ ), regăsit în perfecțiunea unor
opere plastice celebre, cum ar fi de pildă Gioconda (Mona Lisa) lui
Leonardo da Vinci, în natură (modelul cosmic, cochilia spiralată,
trăsăturile feței omului etc.). Revenind însă la disponibilitățile
obișnuite ale criticului, se poate observa din revistele noastre literare că demersul critic abundă în reflecții ce urmează docil textualul până la redundanță și descriptivism și îi refuză frecvent personajului, din unghiul operei literare, șansa la o scanare cvatripartită
(fizic, eteric, astral și, mai ales, ca Eu). Și el un om de tip bergsonian
(inteligent, intuitiv, inventiv, practic, social etc), criticul uită adesea
să se cenzureze orbit tocmai de privilegiul de a cenzura; își scapă
rațiunii din setea de a raționa și riscă rigoarea din nechibzuințele
plăcerii de a releva. Textul critic nu înseamnă o încremenire în concept nici dacă, așa cum i se pretinde, trebuie să urmeze rațiunile
identificării și definirii prin clasificări (identificarea atributelor și
identificarea prin atribut a unității după criterii ale valabilității),
prin clasificări (ordonarea atributelor identității în clase cu deschideri spre conturări de gen), prin diviziune (descompunând conceptele în mecanismele lor funcționale pentru a se face raportări
la ele), prin inferență în judecăți de valoare și valorizări cu care trebuie să se aureoleze, explicit sau implicit, sugestiv sau apodictic,
demersul critic. Mă gândesc, pentru semnificația lui stohastică și
în consens cu ceea ce spuneam, la un experiment descris de Morris Desmond89: Alpha, un cimpanzeu născut într-o rezervație din
colonia Yerkes, primea zilnic o foaie de hârtie care avea în aceleași
trei colțuri desenată câte o cruce. Alpha avea la dispoziție un creion cu care văzuse ce poate să facă. La numai câteva zile, cimpanzeul începe să completeze în cel de al patrulea colț crucea care
lipsea din simetrie. Deci, își asumase cu onestitatea speciei funcția
89

The Biology of Art, Oxford Univ.,1963

Discobolul/2016

257

258

Teme la alegere
critică. Nu înainte însă de a-și asuma măcar în parte mizele fundamentale ale comunicării: miza de mobilizare căreia îi succede miza
rațională, atât cât cimpanzeul a putut să le parcurgă. Atunci, dacă
opera literară este, cel puțin implicit, un act de comunicare, trebuie să admitem, tot atât de implicit, că actul critic este tot unul
de comunicare prin obiectivare și redestinatare. Și atunci el este
obligat90 să urmeze, în principiu, cele cinci funcții ale comunicării
interpersonale: informativă, de poziționare, de mobilizare, relațională și normativă. În spațiul generos al comunicării suntem și cu
literatura, începând de fapt cu animatorul laisser-faire – cu autorul, care se retrage după ce aduce comunicării prilejul de a duce
relația umană dinspre esență spre existență, cu toate că întemeierea operei a parcurs drumul invers, adică de la existență spre
esență. În afara acestor condiții, actul interpretării textului literar
rămâne haotic, deși bine intenționat. Hermeneutica rămâne doar
o interfață facultativă a criticii literare dacă aceasta din urmă nu își
depășește limitele sub presiunile textului și dacă nu se eliberează
de vanitatea verdictului. Unghiul din care critica literară comunică
trebuie să se lărgească asumându-și rigori impuse de psihologia
comunicăii cel puțin în planul atitudinii de interpretare și asta numai înaintea atitudinii de evaluare. Criticul are statutul deținătorului credibil al unei cunoașteri prealabile și se prezintă cu argumente și judecăți plauzibile, oneste, de apropriere a referentului
în splendoarea referențialității lui. Este la îndemâna criticului, dar
și la alegerea lui, să conceapă evaluarea din perspectiva intermedierii pe o relație de reciprocă acreditare dintre text(autor), inerpret și „colocutorul” său cu grijă să nu-i provoace blocaje (cu deschideri spre interpretarea negativă, or de agresare și de captivitate a acestuia). Nu este de neglijat, și asta cade exclusiv în seama
criticului, funcția de comprehensiune a comunicării sale91, cu garanții de orientare nondirectivă pretinse de expectațiile sociale: de
neutralitate binevoitoare, de empatie etc. Criticul literar cu bogate
cunoștințe de psihologie a comunicării, de psihologie a personalității, cu știința elocinței (pe lângă cele tradiționale profesiei sale),
nu nesocotește originalitatea scriiturii sale, misiunile ei și nu își
construiește discursul în condițiile austerității normei; elementele
90

Mucchielli, Alex, Arta de a comunica, Ed.Polirom, Iași, 2005
Abric, Jean-Claude, Psychologie de la communication. Théories et méthodes, Ed. Armand Colin, Paris, 1999
91

Discobolul/2016

Teme la alegere
deconectante, judicios folosite și de discursul clasic, au importanță
stohastică recunoscută până și de variabilele probabilistice ale
matematicienilor aproape în același cadru axiomatic ca și nedeterminările. Toate acestea vin în consens cu teoria psihodinamică și
cu metodele ei de evaluare a sinelui, de autoconstrucție a personalității (critice), de conflict, de autorealizare etc., fiindcă ce altceva face criticul profesionist decât explorări competente într-un
câmp socio-uman complex? De câte ori critica literară nu caută sinele ca obiect, dar și ca agent al construcției? De aceea are „un
caracter interpersonal, prin faptul că oamenii pot juca multe roluri
diferite, în care construcțiile derivă din percepțiile construcțiilor
altora”92 și dau fluiditate acțiunii prin capacitatea personajelor de
a-și asuma sau de a schimba roluri. Toate converg în formele reflexive din conștiința subiectivă și se repercutează asupra sinelui
inclusiv prin formele simbolice cu care operează și textul literar și
textul critic în monologismul lor. Am confirmat astfel, precum Ricoeur93, că dihotomia explicație/comprehensiune, prin resorturile
teoriei sistemelor, respectiv prin teoria materialității, face posibile
intervențiile în cursul lucrurilor în sensul celor două planuri ale
esențializării referințelor: potențialitate și efectivitate. Deja, cu raționalizarea argumentelor și cu lealitatea interpretării, suntem în
pragul judecății de valoare și al valorizării tranzitoriului în valori de
rezonanță ale sinelui, ale devenirii lui în coduri estetice și axiologice operaționale nu fără asumarea unor criterii deontologice.
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Ionel POPA
Lucian Blaga - Problema religiosului în “Cugetări”
Prezența elementului religios în opera lui Lucian Blaga este una
complexă și sensibilă. Problema a făcut obiectul multor pagini de
exegeză de la 1919 (anul debutului) pînă azi, fără să se ajungă la
un verdict univoc și definitiv, spre fericirea operei.
În rîndurile de față voi încerca să urmăresc prezența problemei
în cugetările și însemnările blagiene de la Pietre pentru templul
meu (1919) la Din duhul eresului [“o selecție, largă, dintr-un număr
mare de aforisme și însemnări dictate de Blaga în ultimii ani de
viață” – Notă la vol. Lucian Blaga Elanul insulei – aforisme și însemnări – prefață, text și note de George Gană, Ed. Dacia, col. Restituiri, Cluj Napoca, 1977].
Mai întîi, să poposim puțin în preajma unui moment din biografia scriitorului, care poate fi pus în relație cu tema propusă discuției. După cum se știe, între 1914-1917 Blaga a urmat seminarul
teologic pentru a evita chemarea sub arme de către Împărat. Studiile teologice au fost benefice pentru setea de cunoaștere și apetența lui pentru metafizică, au fost benefice în măsura în care l-au
pus în contact cu o nouă dimensiune a spiritului uman. Însă, studiile teologice n-au făcut din tînărul Lucian Blaga un teolog. În Hronicul și cîntecul vîrstelor Blaga mărturisește: “Între mine și teologie
am pus o tablă de azbest –izolator. Cu toate acestea contactul cu
diversele materii imponderabile și abstracte, ca substanța fictivă a
Cerului, a izbutit să deștepte în mine o seamă de înterese de aceeași natură, dar degajate de orice criterii dogmatice. Dacă bunăoară catehismul budist mă vrăjise cîndva, cînd eram prin clasa a
IV-a a Liceului Șaguna, acum aceeași aplecare, multiplicîndu-și volumul, îmbrățișa în conul său de lumină întreaga istorie a religiilor
și filozofia religiei ca atare. De la biblioteca Bruckenthal din Sibiu
îmi procuram diferitele cărți, ce răspundeau nesațiului meu, începînd cu imnurile rigvedice, în traducerea lui Max Muller, și sfîrșind cu istoria dogmelor a lui Harnak”. În expierența studiilor teologice își are originea o cugetare ca aceasta: “Despre cultura teologică – cultura teologică poate deveni foarte fertilă. Dar numai
după ce ieși din ea. Întocmai ca și copilăria.”
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În repetate rînduri autorul eseului “Despre conștiința filosofică” a afirmat că el este filosof și în nici un caz adeptul vreunei
religii. Așa că, nu întîmplător, în cugetări și însemnări, filosofia și
teologia sunt puse într-o relație de opoziție punctîndu-se deosebirea de subiect și metodă dintre ele.
Pentru a înțelege corect poziția lui Blaga față de religie/teologie trebuie pornit de la cîteva idei-nucleu ale gîndirii sale. Una din
ele o exprimă aforismul următor: “Creația este singurul surîs al tragediei noastre.” Stîrnind revolta apărătorilor dogmei teologice, filosoful din Lancrăm afirmă: “Nu cerul este promisiunea ce ni s-a
făcut, ci creația.” și “Cel care creează nu simte nevoia mîntuirii.”
Ideea destinului creator al omului, sub diferite formulări, este omniprezentă în opera filosofului. Chiar dacă este mai amplă, cităm
și următoarea “însemnare”: “Cei mai mulți oameni se trezesc la un
moment dat cu sentimentul că «există»; acest sentiment este,
pentru cei mai mulți suficient să le comunice și sentimentul sănătos că au un drept la existență sau chiar toate drepturile. Sentimentul meu, în această privință, a fost din păcate cu totul altul.
Încă din adolescență am fost purtat de sentimentul că «exist», dar
că numai «creația» îmi dă dreptul la existență.” Pentru cel care a
scris Censura transcendentă “judecata de apoi” înseamnă cu totul
altceva decît postulatul bisericii: “Un alibi – Prin operele sale artistul [creatorul] își creează un alibi în vederea judecății de apoi.” Pe
creator îl judecă posteritatea.
Secole la rînd Biserica Creștină a jucat un rol important în evoluția creației spirituale a omului (arta cu toate ramurile ei). Chiar
dacă relația este istorică și complexă, acest lucru nu justifică gestul
Bisericii/Teologiei de a-și aroga hegemonia. În limbajul metaforic
blagian putem spune că religiosul [sacrul, în terminologia lui Mircea Eliade] poate fi sarea și piperul din operă – actul creator materializat: “Religiozitatea posibilă – Religiozitatea poate fi un element de dozaj cuprins în toate manifestările omului, chiar și în păcatele sale. Sunt un adept al acestei religiozități.” Status-quo-ul relației teologie – cultură este subtil definit de cel ce a scris Religie și
spirit: “Distincție – Picurul de rouă împrospătează agreabil o
floare, dar nu o fecundează.” La fel și sentimentul religios creștin
înprospătează, dar nu fecundează creația. Acest “meridian ceresc” devine “împrospătare” numai dacă conlucrează cu “rădăcinile” [“meridianul pămîntesc”] care te leagă de-un anumit
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pămînt.” Cugetarea Rădăcini și meridiane trimite spre matricea
stilistică, nu spre harul divin. Spre același înțeles ne orientează și
metafora “Cînd cauți comori nu sapi în nori, ci în pămînt”.
Cîte religii atîția Dumnezei. Dar problema nu este muțimea lor,
ci faptul, real și trist, că religiile nu au găsit calea ecumenismului.
În stilul său metaforic expresiv tocmai această situație o constată
Blaga în următoarea însemnare: “Între religii – Religiile nu-și recunosc cu reciprocitate Dumnezeii, cum statele își recunosc guvernele. Între diversele religii relațiile diplomatice sunt deci prin definiție rupte.” În alt text este mai dur în constatare: “Isus: fariseii lau răstignit numai o dată, dar creștinii de nenumărate ori.”
Filosoful Blaga s-a apropiat de teologie și religie pentru a le căuta rădăcinile spirituale și culturale, nu pentru aderarea la doctrina și dogma lor. Cînd fețele bisericești și-au dat seama de acest
adevăr au fos foarte dezamăgite și au pornit o campnie împotriva
operei filosofului. Intuim în ce umori s-au scăldat înalții prelați și
ucenicii lor cînd or fi citit unele din cugetările filosofului. Dogma
este “tărîța” cu care a rămas Dumnezeu după ce “și-a cernut îngerii
pe pămînt […] Ce-a fost bun a căzut.” Omul, susține teologia creștină, a fost făcut de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa. Blaga
comentează: asta nu înseamnă că Dumnezeu e om în cer, ci că omul
e Dumnezeu pe pămînt. O altă cugetare spune: “omul, dacă are un
rost pe pămînt, trebuie să și-l realizeze prin sine însuși.”
Spiritual, omul este liber, consideră filosoful, tocmai de aceea
se află în opoziție cu biserica în ceea ce privește îngerii: “Îngerii
sunt un fel de automate ale moralei și sfințeniei. Din punctul de
vedere al spiritului omenesc cu totul neinteresanți ca tot ce e automat.” Și “Îngerii așa cum ni-i descrie teologia, nu pot să fie ființe
superioare omului. Cum poate să fie îngerul, care are o perfectă
conștiință de slugă, superior omului care are conștiința unei ființe
libere și creatoare.” Prin tonul polemic la adresa teologiei și bisericii, filosoful de la Lancrăm pune în lumină fundamentul ființei
umane: creația și libertatea. Fiind ființă liberă și creatoare, în
structura sa spirituală între inteligență și credință se instaurează o
anume incompatibilitate. Acest aspect l-a preocupat constant pe
autorul Trilogiei valorilor. În antologia de cugetări, Elanul insulei,
din care cităm, la pagina 218 sunt patru aforisme succesive referitoare la relația inteligență – credință. Primul enunță problema, iar
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celelalte punctează acțiunea negativă a credinței asupra inteligenței: punînd stăpînire pe inteligență credința o anulează; prin natura ei inteligența înclină spre necredință, tocmai de aceea credința urmărește “să scoată din funcțiune inteligența”. Una din cugetările la care facem referire glăsuiește: “Din inteligență vine toleranța, din credință fanatismul.” Nu trebuie să surprindă frecvența însemnărilor în care Blaga este critic polemic cu dogma și
fanatismul religios. Un prim semn, aparent banal, al căderii în
dogmă și fanatism, de pierdere a libertății și demnității este rugăciunea: “Capitulări – O formulă cu care te încredințezi puterilor și
ordinii care lucrează dincolo de conștiința ta și pe care nu le mai
poți dirija – ce este ea? – O capitulare. Atunci rugăciunea este o
capitulare.”
Dogmatismul și fanatismul nu sunt prielnice creației. Ele admit
doar reproducerea revelației divine interzicînd realitatea în care
de iure și de facto “comentariile sînt cu putință la plural, totdeauna.” Mereu, autorul cugetărilor găsește expresia cea mai potrivită, și profundă, pentru respingerea închistării în dogmă. De
aceea îți rămîne în memorie o frază ca aceasta: “Sens unic – Cu
sensuri unice se poate reglementa circulația mecanică pe străzi,
dar nu circulația sevelor într-un organism și nici circulația aromelor și elementelor inefabile într-un peisaj al spiritului.” Spiritul, libertatea și creația mor cînd sunt supuse “sensului unic”.
Fanatismul este o manifestare a prostiei și pentru cea mai
înaltă inteligență (Fanatismul). Altă însemnare glăsuiește: “Sunt
doctrinari, care după ce zăresc lumina mîntuitoare a învățăturilor,
își ard ochii ca unii mahomedani fanatici și absurzi după ce văd piatra sfîntă: ca viața întreagă să nu mai vadă nimic altceva.” După
cum menționam, metafizicianul Blaga respinge revelația divină.
Numai oamenii care au disperat de toate argumentele pot să mai
recurgă la asemenea «evidență».” De asemenea nu admite postulatul teologic conform căruia “paradoxurile divine [alias, revelația divină] nu pot fi născociri ale minții omenești. O definire plastică a fanatismului și a caracterului său steril și malefic oferă următoarea cugetare: “O piatră care stăruie în mișcare în aceeași direcție și cu aceeași viteză își are oarecum fanatismul ei. Fanatismul de
orice natură nu este oare un simptom al unei mecanicități?” Răspunsul dat pune în evidență deosebirea esențială dintre gîndirea
filosofică (metafizică) și cea teologică: “Tăria gîndirii filosofice o
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face problematica ei, nu soluțiile.” Teologia reduce totul la o singură soluție – dogma, revelația divină. În procesul de dogmatizare
intervin totdeauna interese exterioare spiritului. Teologia nu e
inocentă la aceste interese exterioare (Spiritul). Spre deosebire de
teologie, filosofia este o “știință” a întrebărilor. De aceea, mai zice
filosoful nostru, “Lumina naște vina.” Totdeauna dogma și fanatismul pun limite (Criticismul). Ele stipulează “crede și nu cerceta”.
Teologia suține că logosul este “Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.” Raportată la acest postulat teologic, filosofia este
erezie: “Despre filosofie se poate spune că este erezie din erezie,
dar aceasta este onoarea și salvarea ei.” Filosofiile sunt: lumi posibile” pe care Dumnezeu nu le-a creat. În limbajul metaforic blagian supunerea la dogmă și fanatism înseamnă “castrare” (Regretul lui Origene).
Filosoful Blaga este refractar sfințeniei, misticii și ascezei pentru că ele “sfarmă orice tratat de morală”, și nu tind “spre armonizarea tuturor virtuților omului.” În aceeași măsură nu agreează
ateismul care se opune, tot dogmatic, și divinului și filosofiei sub
specia metafizicului.
Un aspect al cugetărilor și însemnărilor care nu trebuie trecut
cu vederea este acela că în multe din ele elementul religios e folosit ca material de construcție a imaginii în acord cu gîndirea sa
mitico-poetică. Putem susține afirmația cu aforisme cum ar fi:
Cina cea de taină, Căderea în lume, Urare.
Rămînînd în perimetrul cugetărilor și al însemnărilor, constatăm că Lucian Blaga face distincție între sentimentul religios (sacrul) care este intinsec ființei umane și credința în formularea teologiei și propovăduită de biserică. Unele din cugetări și însemnări
formulează idei care vor fi dezvoltate în lucrările filosofice, altele
extrag și concentrează idei din textele filosofice.
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Dumitru VELEA
Eminescu – să începem cu istoria
1) „Sistemul nostru solar este în orice moment unitate de forțe,
ale cărui manifestațiuni fenomenologice, sumate la un loc, dau pururi aceeași unitate. Dar sistemul fiind o unitate, fiece parte a lui
este de asemenea o unitate, e un pahar plin, la care dacă s-adaugă
ceva, se varsă pe de lături. E de ajuns ca lumina soarelui s-ajungă
la pământ pentru a-l pune în mișcare; e îndeajuns ca o impresie de
dinafară s-atingă păharul plin al existenței individuale, pentru ca
acest păhar să se verse într-un act de volițiune și de mișcare. Dar
acel act de volițiune e pururi dureros, el devine plăcut abia atunci,
când trecând prin sita cugetării, se purifică și se ondolează oarecum în muzică, în vis, în armonie.” Această fulgerare de impresionantă forță a gândului eminescian, înscrisă pe versoul filelor Mss.
2267 (Fiziografie II), luminează corelații necesare, de natură ontologică între lumi, subsumându-și principiul conservării energiei,
unei viziuni unitare asupra lumii. Simplificând, se surprinde aici
energiei modul de dinamizare a lumii, în stratificările sale ontologice. Eminescu, mai departe, particularizează la nivelul ființei
umane: „Organismul reprezintă o sumă de puteri, fie zis în orice
moment invariabilă. Această sumă să zicem că se cheamă S. prin
lucrarea unei raze ce luminează se adaugă, la această sumă, cantitatea a. Pentru întreaga sumă, care e o unitate, cantitatea e insuportabilă. Ea trebuie să scape pe o tangentă oarecare.” Țâșnirea
tangentei, care cuprinde în ea un moment al abstractului, va trebui, sub lucrarea unei alte „forțe” cu determinări „mijlocitoare”,
să se curbeze, să intre în devenire. „Are omul în stăpân și acela e
infinitul”, notează Eminescu în Mss. 2257, f. 242. „Dezvoltarea
omului nu merge în infinit, ci până la o proporțională.” (s. n.). Cu
el și prin el se împlinește un „paralelogram de puteri” – rezultat
dintre „o putere care lucrează în linie dreaptă” și alta, care i se
opune, „egală, dar în direcție crucișe.” (Mss. 2255, 376 v.). Între
infinit și această proporțională, omul este subîntins, obligat să traducă în act esența sa. Între acești doi poli se generează tensiuni și
coliziuni, „acel act de volițiune e pururi dureros.” O conștiință scindată și „nefericită” pune în mișcare subiectivitatea individului către obiectivitate și prin activitate o ridică în obiectualitate. Dar la
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nivelul socialului și mai ales al instituirilor ontologice în istorie, individul se transformă în personalitate; acțiunea sa a întâlnit lanțul
cauzal al necesarului și universalului. Un astfel de individual deschis universalului, când se întâlnește în istorie și la o altitudine maximă, ia chipul personalităților exemplare, al „marilor oameni”,
cum zice Eminescu, sau al „indivizilor de importanță istorică”, cum
zice Hegel.
2) Pentru a spori lumina asupra înțelegerii oamenilor exemplari în viziunea lui Eminescu, se cade să aducem în context teoria
lui Hegel, privind „individul de importanță istorică universală”. În
istorie, omul nu este „ca atare”, ci „ceea ce există concret”, adică
determinat prin activitate. „Pasiunea” contopită cu voința și caracterul formează conținutul particular în acțiunea de a urmări un
scop general. Marele covor al istoriei universale are două momente: „urzeala”, adică ideea, generalul sau universalul, și „bătătura” („beteala”), adică „pasiunile omenești”, sau altfel spus, activitatea umană: termenul mijlocitor între „general” și „materia obiectivă”. O „medie concretă”, rezultată din îmbinarea acestora, ar
constitui „libertatea morală”. Dar în acțiunea oamenilor de a urmări un scop general, mai mult sau mai puțin conștient, se produce și altceva, un general de altă natură decât cel anterior.
„Acest din urmă general – scrie Hegel – este un moment al ideii în
mișcarea ei de creație, un moment al adevărului ce aspiră și tinde
spre sine însuși.” Personalitățile istorice, indivizii croiți pe măsura
istoriei universale sunt aceia în ale căror scopuri rezidă un asemenea general. Prin ei se împlinește ceea ce rațiunea cere să se împlinească. „Oamenii mari ai istoriei – se subliniază – sunt aceia ale
căror scopuri particulare proprii cuprind acea substanțialitate care
este voința spiritului universal.” Adevărații eroi se dăruiesc scopului general, „par să creeze dinăuntrul lor”, să aibă „înțelegerea intimă a ceea ce este necesar și actual” și să conștientizeze „sufletul
lăuntric al tuturor indivizilor.” Funcția lor constă în conștientizarea
oamenilor asupra a ceea ce ei vor de fapt și, prin aceasta, bătrânul
filosof se opune cultului romanțios al eroilor. „De aceea, ceilalți
oameni îi urmează pe acești conducători de suflete, deoarece simt
la ei puterea irezistibilă a spiritului lor lăuntric propriu, care îi întâmpină.” Acești indivizi, prin care se urmărește generalul, se în-
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tâmplă să nesocotească anumite interese sau să „strivească câteva flori nevinovate” ale individualului, să stârnească, prin
aceasta, tersitismul, adică „psihologia valetului”. „Pentru valet nu
există erou – citează filosoful o zicală – nu pentru că eroul nu este
erou, ci pentru că valetul este valet.” Între „ideea generală” care
„se păstrează neatacată și nevătămată, în fundalul scenei” și „pasiunea” din avanscenă, particularul se istovește în lupta dintre ele,
nimicindu-și o parte din el. „În aceasta constă ceea ce numim viclenia rațiunii –luminează Hegel una dintre cele mai profunde idei
ale dialecticii – în faptul că lasă pasiunile să lucreze pentru ea, cu
care prilej tocmai elementul prin care rațiunea ia ființă suferă
pierderi și vătămări. Căci înăuntrul fenomenului, o parte este sortită pieirii pe când cealaltă se afirmă. Particularul este de cele mai
multe ori prea neputincios față de general, indivizii sunt jertfiți și
abandonați. Ideea plătește tribut existenței și instabilității nu din
sine, ci folosind pasiunile indivizilor.” Acești „mandatari ai spiritului
universal” nu au fost fericiți, scopul odată atins, pasiunile s-au răsucit în negația lor – individualul a fost negat de universal. Dar
ceea ce strălucește din acești indivizi este „moralitatea, comportarea morală”. (Hegel, Prelegeri de filosofia istoriei, Ed. Academiei RSR, 1968, pp. 26-35). Și o asemenea mișcare „vicleană” trece
de la textul „mic” până la contextul „mare”, al istoriei.
3) Mai întâi, să amintim o aceeași teză privind ontologia și raționalitatea istoriei, relevată de Hegel, dar deconspirată și lui Eminescu: „Tot ce este are și rațiune de a fi”, se subliniază în Mss.
2267, f. 31, sau : „Orice este are rațiune de a fi”, în Mss. 2255, f.
417. Și, ca o consecință, dar în același timp de maximă generalizare teoretică, poetul i-a adăugat și „Că tot ce este posibil va fi”,
Mss. 2255, f. 1186. Pe aceste teze (care vor intra în substanța comentariului de la nivelul „particularului” artistic și al „universalului” dialectic), Eminescu își ridică dialectic concepția sa asupra istoriei. Invocând gândul heraclitian, de adânc tâlc dialectic: „Coborâm și nu coborâm în aceleași ape curgătoare, suntem și nu suntem” (Frag. 49), spre a lumina dialectica raportului formă – materie, reformulează o aceeași metaforă hegeliană, a covorului istoriei: „ideea unei ființe” și „undele râului etern altele”, ce dau „consistență acestor umbre și totuși ea însăși într-o eternă tranziție,
într-un pelerinaj din ființă-n ființă, un Ahasver al formelor lumei”
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sunt „bătătura”. (Mss. 2287, 29 v.). Un „cerc de forme”, materia
care trece prin „puncte de tranzițiune”; la nivelul istoriei, există o
„lege a continuității” fiecărui „mișcământ” sau epoci, care pune în
mișcare un „mecanism de repulsiune și asimilațiune”. Un ochi deschis istoric „va trebui să caute punctul de purcedere, de ajungere,
și apoi seria termenelor intermediare prin care se află unite aceste
două termene extreme”, el va urmări ideea „de la originea sa până
la ultimul termin al dezvoltării sale, cum s-ar zice prin mijlocul
aventurilor ei celor mai diverse”. „Sistemele” cărora, în fazele dezvoltării sale, le-a fost „baza și fundamentul” vor apare ca „învelitorile exterioare”, iar „oamenii mari, ce vor fi exprimat-o, nu vor fi
decât organe; personalitatea lor se va nimici în personalitatea
ideei.” (Mss. 2258, f. 220; s. n.). Eminescu surprinde cu maximă
precizie mișcarea dialectică în planul istoriei și, după cum se observă, chiar ceea ce Hegel a numit „viclenia rațiunii”. El luminează
aici „viclenia ideei”, a universalului față de întregul set de determinări ale particularului și individualului. Mișcarea dialectică dintre
individual-particular-universal, de la contextul „mare”, al istoriei
și al „mișcământului” acesteia, o relevă, în consecința sa dureroasă, și în textul „mic”, la nivelul oamenilor mari. Ca și bătrânul
dialectician, Eminescu spune că universalul plătește tribut, nu din
sine, ci din „personalitatea” oamenilor; evoluția istorică, „această
dinamică a puterilor sociale”, cum o numește el, nu s-ar putea desfășura fără realizarea acelui „covor” – „în aparență atât de frumoasă, în fond țesătura durerilor noastre – atât de strălucită în
arătare, atât de cumplită în esența ei.” (Mss. 2287, f. 7). „Istoria
universală nu este tărâmul fericirii”, spusese și Hegel. Cercetarea
evoluției istorice, ridicată pe rădăcinile ei ontologice, se bazează,
în prima fază, pe un șir de adevăruri fenomenologice. Forța spiritului eminescian s-a consumat, în cea mai ardentă fază a sa, spre
a găsit corelatul acestor adevăruri, echivalentul în ordinea fizicămecanică și matematică, pentru ca apoi să le răsucească „viclean”
și dialectic. Dar rațiunea dialectică și-a arătat cu el și prin el „viclenia”, lăsând să strălucească, în cea mai puternică lumină, doar
„torsiunea” sa!
4) Dar „firul cel roșu”, „călăuza în labirintul istoriei” îl formează
contradicțiile. Ideea se individualizează în „mișcările sufletești ale
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unei națiuni”, instituindu-se într-un raport antitetic și apoi dialectic cu „împrejurările de dinafară” ale acestui „suflet”. Conform tezei ontologice asumate, Eminescu scrie „individualitatea aceasta
trebuie înțeleasă, și trebuie înțeles totodată că toate combinările
sale cu întâmplările timpului sunt organice și conforme cu individualitatea însăși.” (Mss. 2254, f. 434). Iar ca acestea să devină organice, să împlinească „cercul” dialectic, a trebuit ca deseori ideea
să plătească tribut. Eminescu știe că rațiunea istorică este în adâncul ei „vicleană” și, tocmai de aceea, din mijlocul contradicțiilor
prezentului său, face recurs la epoca de aur, eroică a poporului
nostru, la marii Domnitori întemeietori, „la epoca de aur a unui
Mircea, a unui Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare, Domni stăpânitori de la munte și până la marea cea mare, cum se intitulau ei.”
(Timpul, 6 noiembrie 1881). Însă acest recurs nu avea implicația,
de care pigmeii din preajmă îl acuzau, că ar fi pledat pentru învierea acelei epoci, „n-am gândit niciodată – precizează poetul – de
a propune un sistem care să învie veacul al XVIII-lea, epoca lui Matei Basarab” (Timpul, 6 mai 1881), geniul său străfulgera cutremurător doar contradicțiile epocii prezente. Privind înapoi, în desfășurarea istoriei naționale, la acele figuri eroice și universale (grație
actului lor de întemeiere a ființei istorice și naționale a poporului
nostru), contradicția dintre „epoca de aur” și cea de „fier” se percepe în amețitoarea sa dimensiune cenușie, schimbându-se de la
nivelul genetic la cel structural. Generalul din „epoca de aur”, „începută cu Mircea și încheind cu Ștefan cel Mare” (Timpul, 4 noiembrie 1882), din epoca în care a existat „o adevărată manie de
a zidi”, asigurând „unitatea preexistentă a rasei” (Timpul, 4 august
1882), este opus individualului, concretului tern, cenușiu, al epocii
sale, în care politicienii „nici nu sunt în stare să vază că sunt jucării
în mâna unor puteri străine și că de spaima uneia cad în ghearele
alteia”, pentru ei totul fiind „să-și facă trebușoarele și – après eux
le deluge!” (Timpul, 2 august 880). dar din perspectiva epocii sale
postrevoluționare, contradicția pe care el o relevă ca aparținând
prezentului luminează o alta de un cutremurător dramatism pentru istorie, cea dintre logic și istoric.
5) Pentru a urmări corelația între o vârstă, epocă a istoriei și
afirmarea personalităților istorice, să relevăm, la nivelul istoriei
naționale, cele „trei stadii” pe care Eminescu le surprinde. Fără să
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mai facem recurs la hegeliana „teorie a vârstelor”, de o uimitoare
apropiere de modul eminescian, să amintim că în stratificările istoriei, Eminescu încearcă să integreze raportul finit-infinit, din lumea matematicii, poate din nevoia stringentă a unei viziuni unitare asupra lumii. În Mss. 225, f. 353-354, scrie: „I. un stadiu de
inecuațiune în care divizul e mai mic decât dividentul e o stare de
lucruri favorabilă dividentului și favorabilă împărțitorului – divizorului. II. o stare de ecuațiune în care dividend și divizor sunt egali,
culmea civilizației. III. o stare de inecuațiune în care dividentul e
mai mic decât divizorul, fracționare, descrescență, degenerare, decrepitudine, imoralitate, moarte”; sau cum spune pe fila anterioară (352): „ n / n – a = copilărie; n / n adică cumpănă, echilibru,
statică, bărbăție; sau n / n oo = pieire, absurd, 0 zero. stingere.”;
ori cum le concretiza, așezându-le pe două coloane și subliniindule cu câte două linii: „Suta XII și XIII. Epoca de naștere și formațiune. Suta XIV și XV. Epoca eroică. Suta a XVI și XVII. Epoca literară. Suta a XVIII și XIX. Epoca de decadență.” (Mss. 2263, f. 17).
Nu este greu de înțeles că și în cercul „mic” tot astfel se urmează
cele „trei stadii” și că, în cazul unui „individ de importanță istorică
universală”, ele devin evidente și „rimează” cu cercul „mare” al
istoriei. „Noul” care apare în istorie întotdeauna în mod abstract,
în măsura în care se exprimă printr-un astfel de individ, slujinduse de pasiunile acestuia în atingerea generalului într-un mod desfășurat dialectic, ridică pe acel individ ca măsură epocii. Individualul este scăldat, astfel, în apele tari și albastre ale universalului ca,
apoi, fie, printr-o mișcare „vicleană” să se debaraseze de o parte
din particularul acestuia, fie să-l anuleze, să-l piardă fără rest. În
primul caz se află „indivizii de importanță istorică universală”, văzuți și de Hegel și de Eminescu, dar în al doilea caz, sunt indivizii
exemplari, tragici universali. Primii apar în momentele de răscruce ale istoriei universale, când rațiunea dialectizează contradicțiile ce se antinomizaseră, încât statura lor impunătoare (ce deseori a părut demonică celor din jur – să ne gândim la Goethe cum îl
vedea pe Napoleon!) strălucește în fazele eroice, de largă universalitate. Cei din urmă, strălucesc în fazele crepusculare ale istoriei,
în momentele când prea mult subiectivizată de ceea ce Eminescu
numește „împrejurările istorice”, „vicleana” rațiune nu se sfiiește
să le pună în mână cupa de cucută. Reflexele acestor personalități
se aseamănă cu cele ale unei opere de artă.
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6) În textul „mic” se relevă dialectica individual-particular-universal. „În fiecare om Universul s-opintește. Omul e o-ntrebare?
fiecare om e-o-ntrebare pusă din nou spiritului Universului”, notează Eminescu în Mss. 2262, idei care vor trece cu toată încărcătura lor ontologică în Archaeus. În fiecare om se încearcă universalul, am putea spune împreună cu poetul, în fiecare individual se
opintește universalul; dar fără particular, ambii termeni se pierd
în abstracțiunile proprii. Doar în momentul în care mișcarea, „tangenta” se curbează, tinzând spre un „cerc”, individualul ia măsura
și necesitatea universalului. Eminescu evidențiază o aceeași mișcare „vicleană” și în cazul marilor personalități ale istoriei noastre,
fie ele din epoca de aur. El descoperă un tragism inerent desfășurării eroice a personalității, înălțările fiind însoțite de tragice căderi, individualul absorbit, negat de către generalul intangibil și triumfător. „Cine împle măsura mărirei trebuie s-o împle și pe cea a
căderei”, notează el în Mss. 2259, f. 95. Sau ca un ecou la tersitismul relevat de Hegel: „Și oamenii cei mai mari sunt nevoiți a suferi
batjocură și dispreț mai ales de la oamenii ce nu sunt în stare a le
recunoaște meritele și care au alte închipuiri și altă manieră de a
gândi.” (Mss. 2258, f. 163). Acești indivizi devin purtătorii conștiinței istorice; prin ei rațiunea istorică își face lucrarea, abandonându-i, în cele din urmă. Se știe că păstaia plesnește abia când
semințele sunt coapte! „Dar de nimeni nu sunt mai disprețuiți decât de sine însuși”, continuă notarea eminesciană, cu prima parte
revelatoriu subliniată. Pentru această trecere dialectică, a negării
persoanei particulare, a individualului, după ce generalul s-a împlinit, și Hegel și Eminescu aveau imaginea crepusculară și cutremurătoare a celui care întruchipase pentru ei spiritul lumii, a lui
Napoleon, exilat pe insula Sf. Elena. Sau: „Această sumă de energie a spart beșica legilor a crăpat sub Radul Negru, Corvin și sub
Dragos, a fondat țările și a ajuns la culmea gloriei omenești începând de la Mircea cel Mare și sfârșind cu Ștefan cel Sfânt, și unde
e mare vitejia și umilința de sine e mare; e un adevăr mare al sumei
de forțe care toate stau în raport.” (Mss. 2255, 4117 v.). Ori: „Căzut e corpul nostru când sufletu-i căzut.” (Mss. 2254). Această negare-conservare în istorie, deseori, ia chipul unei mișcări al cărei
tâlc rațional se deconspiră „prea târziu”. (Poate, nu numai în acel
particularism al fiecărei epoci, cum surprindea Hegel, ci și în acest
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mers „viclean” al istoriei, se află o cauză a faptului constatat mai
de toți istoricii, că popoarele nu învață niciodată nimic din istorie,
chiar dacă o știu, cum precizează Eminescu în Mss. 2287, f. 20).
7) Acești indivizi exemplari se află într-o „relație vie” cu baza
existențială a evenimentelor; cele mai mici oscilații din această
bază sunt înregistrate de aceste fine și puternice seismografe ca,
apoi, sintetizate să se deconspire drept cauze ale propriilor lor acțiuni. Este cunoscut faptul că tendințele istorice devin clare „sus”
pe măsură ce contradicțiile istorice se accentuează „jos”. A surprinde sensul evoluției și al rezolvării lor, înseamnă a stăpâni cheia
deschiderii universalului, firul ariadnic prin labirintul istoriei. În
aceasta consistă și secretul cuceririlor unor asemenea personalități: „Când Alexandru a cucerit Persia, desigur stările de lucruri fuseseră pentru popor atât de rele încât acesta nu i s-a opus; cu satrapii lesne a putut s-o scoață la capăt. Norocul lui Napoleon în
Germania se explică în același mod. El purta în ranița sa o îndreptare a stării sociale a Germaniei, care era insuportabilă în cele mai
multe din statele mici.” (Timpul, 2 septembrie 1882). O „înrâurire
reciprocă” între cele două planuri realizează acești indivizi, facilitând „spiritului subpământean” ieșirea la lumină, ca necesar. Eminescu reamintește contemporanilor săi pitici că un astfel de erou
realizează acea „medie concretă”, care degajă sentimentul de a se
simți acasă. „Ștefan Vodă era ca acasă, de vorbesc oamenii de el
ca și când ar fi trăit ieri între ei.” (Timpul, 1 mai 1882). Acești oameni mari, care vor lăsa în cele din urmă să strălucească moralitatea, sunt caractere tari și puternice, sunt stelele fixe pe cerul
unui stat moral, solicitat continuu de Eminescu, în care legea morală rezona, peste timp, cu ultimele cuvinte kantiene, încrustate în
piatră. „Un om care ar conduce instinctele morale ale omenirii, trebuie să aibă atâta putere cerebrală în sine, încât să poată stăpâni
pe deplin chiar instinctele sale de reproducere.” (Mss. 2257, f. 82).
Chiar prin tentațiile eminesciene de realizare a unei viziuni unitare
asupra lumii, în care solicită schimbări de câmpuri de aplicație a
legilor, se poate surprinde că aceste caractere sunt gândite ca determinate și determinante social. „Ceea ce trebuie încurajat într-o
societate omenească sunt oamenii de caracter – notează el. Energia centrului lor de greutate și dreapta ascensiune a liniei lor de
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mișcare, trebuie descărcată de greutăți prea mari. Precum Arhimede cerea un punct fix pentru a ridica cu pârghia lumea din țâțâni, astfel de caractere tari și determinate sunt (cuvinte ilizibile)
împrejurul căreia se-nvârt lucrurile lumii. E drept că ele adeseori
sunt rezultatul mișcării sociale. Dar trebuie să fie vârtos ca să
scape
x
___I____
a c b
________
a și b apasă asupra lui. Zvâcnindu-l afară în linia x, ele înșile
apucă pe urmele lui.” (Mss. 2255, f. 397). Acești indivizi sunt spirite
concrete, determinat, funcție a contradicției în istorie: „Spiritele
mari se nasc adesea prin nevoie”, notează Eminescu în Mss. 2258,
f. 63.
Dacă pentru indivizii comuni, ce nu pot decât într-o mică măsură să-și depășească nemijlocirea dată, determinările din baza
existențială a evenimentelor cad în propria lor limitare, devenind
unilaterale și false, pentru indivizii aceștia exemplari, ele se strâng
sub cupola generalului. Aceștia din urmă surprind mersul ideii prin
lanțul de cauzalități și contradicții, au, ceea ce Eminescu numește,
simț istoric. „Pentru că nimic nu există în lume de n-are o cauză
începătoare și un timp de începere. E o cestine de cultură de-a le
ști toate acestea, de-a ține seama de ele, de-a avea simț istoric.”
(Mss. 2255, f. 394).
8) Eminescu relevă că deseori în istoria noastră, chiar și atunci
când anumiți indivizi puteau să capete statura impunătoare, de
strălucire universală, având „caracterul și inteligența persoanei istorice”, ei au trebuit să accepte cu demnitate, datorită subiectivizării istoriei universale, ca necesară moartea. Pentru ca ideea
neatârnării țării și a indivizibilității ei să triumfe, a trebuit, nu de
puține ori, ca individualul (care se suprapusese cu ea) să treacă
fără rest în universal. Istoria noastră, observă Eminescu, este mai
mult câmpul de manifestare a indivizilor exemplari, tragici universali, decât al „indivizilor de importanță istorică universală”.
Eminescu publică două ample și emoționale editoriale în Curierul
de Iași, la și 3 octombrie 1876, despre sfârșitul tragic al domnitorului Grigore Ghica Vodă ucis de turci în piața Iașilor, în octombrie
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1777. El îl prezintă ca pe un monarh luminat, punându-l alături de
Ludovic al XIV-lea, Frederic al II-lea, Petru cel Mare, Ecaterina a IIa, Maria Tereza și Iosif al II-lea. Dar împrejurările subiectivizate și
nefaste l-au transformat în martir. „După ce ni se luase bucata de
pământ unde zac oasele domnitorilor noștri de la Dragoș Voievod
până la Petru Rareș – scrie Eminescu – după ce ni se luase vatra
strămoșească, începătura domniei și neamului moldovenesc și în
care dormea cenușa lui Alexandru cel Bun, legiuitorul și părintele
țării, și a lui Ștefan Vodă, pavăza creștinătății întregi, după ce am
pierdut pământul nostru cel mai scump, se asasinează, prin influența morală a Austriei, domnul care a îndrăznit a protesta contra
nerușinatei răpiri.”
În cazul indivizilor exemplari, tragici universali, când individualul a trecut fără rest în universal, personalitatea lor istorică ia proporțiile unei adevărate opere de artă. „Alături cu rapacitatea predecesorilor săi – scrie Eminescu – vedem pe acest bărbat plin de
dezinteresare închinând viața sa binelui public, simplu în obiceiuri,
isteț la minte, cumpănit la vorbă, energic în fapte, acest bărbat
care, domnind sub alte împrejurări decât acelea de slăbiciune a
patriei sale, ar fi devenit o podoabă a veacurilor, nu un martir.” (s.
n.). Și, iarăși, ca o „viclenie” a istoriei, reflexele martiriului lor formează o corolă ce se vede în istorie ca o operă de artă, în care
individualul a trecut perfect, fără rest, în universal. Este ceea ce
Hegel spunea când îl considera pe Socrate o astfel de natură plastică. Și sub acest aspect, Eminescu se întâlnește cu Hegel, rațiunea
dialectică slujindu-se de „naturile lor spirituale” pentru a se realiza
în mișcarea ei ciclică și „vicleană”!
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Cornel NISTEA
Vizita scriitorilor albaiulieni în Italia
La Saga della castagna di Soriano nel Cimino
Un parteneriat cultural româno-italian
Partea 1
După ce la sfârșitul lunii martie 2013 avea loc în Sala Senatului
Universității „1 Decembrie” din Alba Iulia, datorită generozității
Consiliului Județean Alba, o primă întâlnire între scriitori români și
italieni la Alba Iulia sub genericul „Aspecte ale poeziei române și
italiene”, cu amicii noștri din Italia Angelo Manitta, Giusepe
Manitta, Enza Conti, Angela Lo Passo și Raffaele D’Orazi, câțiva
scriitori din Filiala Alba-Hunedoara și-au propus să întoarcă vizita
prietenilor noștri în Italia, conturându-se un parteneriat cultural
benefic pentru ambele părți.
După ce Aurel Pantea, președintele filialei noastre a făcut
echipa, urma să primim o invitație de a vizita Italia fie din Sicilia,
din Calabria sau din provincia Viterbo. La sfârșitul lunii iulie 2013
primeam invitațiile nominale semnate de primarul Fabio
Menicaccio al localității Soriano nel Cimino din provincia Viterbo.
Pretextul era Festivalul Castanelor (La Saga della castagna di
Soriano nel Cimino) ce se desfășura aici la începutul lunii
octombrie, ajuns la cea de-a 46-a ediție, dar și participarea la un
simpozion pe tema unor convergențe culturale româno-italiene.
Echipa de scriitori români ce aveau să se deplaseze în Italia era
formată din Aurel Pantea, președintele Filialei Alba-Hunedoara,
scriitorii Cornel Nistea și Gabriela Chiciudean, lector la
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, doamna Mioara
Pop, directorul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, Elena
Anghel, referent la Consiliul Județean Alba și Elena SgondeaRujoiu din Deva, în calitate de translator.
Cum obținuserăm acordul Consiliului Județean Alba, al
președintelui Ion Dumitrel, să ni se pună la dispoziție o mașină
pentru a ne deplasa mai ușor în Italia, unde voiam să ducem un
mare număr de cărți și cadouri, constatam că eram prea numeroși
pentru asta, așa că Aurel Pantea, Gabriela și cele două Elene au
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optat să meargă cu mașina, pentru a vedea lumea, iar
subsemnatul și Mioara Pop am ales să mergem cu avionul.
6 octombrie 2013
Cum o parte dintre colegii noștri plecau cu autoturismul, eu și
Mioara Pop ne îmbarcăm la Târgu Mureș pe un wizz air la ora
19,15 și zburăm liniștiți o vreme până ce intrăm într-o turbulență
atmosferică ce neliniștește pasagerii, cei mai mulți oameni de
condiție modestă, muncitori în Italia. După nici o oră și jumătate
de zbor, dedesubtul nostru se vede, puternic luminată, Roma,
capitala miraculoasă a Italiei, pe care voi vizita-o pentru prima
dată. După iluminatul public, încerc să identific marile bulevarde,
dar mai ales celebrele drumuri romane încărcate de evenimente
istorice. O, gloria unui imperiu în cele mai largi semnificații ale sale,
Città Eterna, orașul celor șapte coline, cu vestitul Capitoliu, Prag al
Apostolilor! Acolo, jos trebuie să fie celebra Via Appia Antica și
ruinele termelor lui Caracalla, în vecinătatea Coloseum-ului. Toată
gloria, uneori efemeră, ca atunci când le-a strigat romanilor
refugiați în Capitoliu Brennus, căpitenia galilor care cuceriseră
Roma: Vae victis! cu zgomotul acela sinistru ce l-a făcut paloșul
acestuia aruncat pe talgerul cu greutățile măsluite cu care se
cântărea aurul, în schimbul libertății…
Stăpâni ai lumii, pentru că asta se voiau cuceritorii romani, ca
într-un moment de supremă glorie să-și suprime, din gelozie,
împăratul. O, și tu Brutus!?…
Aterizăm neînchipuit de repede pe Aeroportul Ciampino și ne
grăbim, nerăbdători, spre ieșire, unde trebuie să ne aștepte
pentru a ne primi și duce spre Viterbo poetul Raffaele D’Orazi, pe
care încă nu-l putem identifica, eu și Mioara Pop, între numeroșii
bărboși de acolo, încât de la o vreme începem să ne neliniștim,
pentru că trecuse aproape o oră de la aterizarea noastră la Roma,
iar Raffaele nu mai apărea.
Încercăm zadarnic să ne folosim de telefoane, nu reușim să
luăm legătura cu niciuna dintre cunoștințele noastre din Italia. Nu
ne răspunde la telefon nici doamna Irina Trandafirescu, care se
ocupă împreună cu soțul, Francesco Rubino, de organizarea vizitei
noastre în Italia, dar mai ales a sesiunii de referate Convegno Alla
ricerca di un`integrazione culturale tra Romania ed Italia.
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Așadar, stăm aproape de o oră să fim luați din aeroport,
neinformați că întârziasem la deschiderea celei de a 46 ediție
„Sagra delle Castagne”. În cele din urmă, ne descoperă acolo și ne
contactează un băiat de vreo 17 ani, care ne întreabă în română,
dacă îl așteptăm pe Raffaele. Aflăm că este băiatul prietenului
nostru Fabrizio, ne roagă să-l urmăm, tatăl său se află în mașina
din parcare. La vreo 150 de metri îl descoperim pe Fabrizio, cel pe
care îl dusesem la Alba Iulia în scaunul cu rotile în urmă cu câțiva
ani, la volanul unui Mercedes, ne salutam în românește – Fabrizio
a trăit zece ani în România, și constat cu oarecare neliniște că are
cârjele acolo, puse între scaune, căruciorul fiindu-i în port-bagajul
mașinii.
- Îl așteptam pe Raffaele, cum de ne-ai așteptat tu?
- Raffaele e bolnav, de dimineață a făcut febră 40 grade C…
- Nu se poate! Și nu ne vom putea vedea cu el mâine?
- Ei, Raffaele nu e omul care să bolească…
Ne instalăm în autoturism și plecăm spre Viterbo, traversând
de la aeroport jumătate Roma, solicitându-l mereu pe Fabrizio să
ne spună în ce zonă a Romei ne aflăm, iar el se conformează și, din
goana mașinii, apucăm să aflăm și să vedem câte ceva din
miracolele capitalei lumii, între care câteva clădiri celebre și
ruinele marelui apeduct al fabulosului oraș antic.
Curând începe să plouă, ba chiar plouă torențial și, cum e seară
târziu, vizibilitatea e tot mai redusă, iar Fabrizio apasă tot mai mult
accelerația mașinii pe șoseaua plină de apă, pentru că
restaurantul hotelului la care suntem cazați se închide la ora 24 și
suntem așteptați la cină. La 140 de kilometri la oră încep să am
emoții pentru că mașina rulează pe un strat consistent de apă. Nu
mă mai pot stăpâni și-l atenționez pe prietenul meu:
- Fabrizio, prea ne duci repede, șoseaua e umedă…
- Nu-ți face griji, eu am fost pilot de încercare…
Noutatea n-a avut darul să mă liniștească, el n-a redus viteza
și, pentru a ne calma, a început să cânte Au urmat aproape o oră
de destăinuiri ale cantautorului, care de la o vreme a apelat la o
înregistrare cu principalele sale cântece, nu puține dintre ele
autobiografice.
Ajungem înainte de ora de închidere a restaurantului Hotel
Piccolo Opera din Vitorchiano, așteptați de Elena Sgondea,
traducătoarea noastră, care are relații de amiciție cu scriitori din
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provincia Viterbo. Mozarella, plăcintă cu brânză și fructe și,
desigur, pe masă e o carafă cu vin roșu. Elena scoate din geantă și
ne dăruiește castane coapte și câțiva biscuiți, daruri de la
deschiderea festivalului castanelor la care noi n-am mai ajuns nici
măcar pe finalul manifestărilor. Ne spune legenda medievală
despre salvarea localității Soriano nel Cimino la atacarea acesteia
de către vecinii lor, locuitorii fiind anunțați de o bătrânică ce nu
avea somn și care a văzut pregătirile de invazie ale vecinilor
dușmani Elena ne povestește despre jocul steagurilor și prăjirea
castanelor în semn de omagiu adus învingătorilor ce și-au apărat
localitatea cu succes. Festivalul de altfel este un prilej de petrecere
al localnicilor care participă la manifestările culturale și banchetul
organizat de către primărie. Variante ale acestei sărbători din
octombrie se desfășoară în mai multe comune din provincia
Viterbo, un gest de recunoștință pentru acest fruct important din
hrana localnicilor – Grazie castagne! – fiecare cu o legendă a sa,
serbări cu meniuri stradale de castane, cu multă destindere și voie
bună…
Pe nesimțite se face ora două noaptea, apoi din camera în care
sunt cazat aud voci și nu pot adormi. Bănuiesc că amica noastră
Elena Sgondea are musafiri, între altele aud, prin peretele
despărțitor dintre camere, vocea șoptită a unui bărbat și vocea
dintotdeauna a Elenei. Nu, nu fac dragoste, asta m-ar deranja.
Totuși ce fac ei acolo la ora 3 noaptea? În cele din urmă adorm și
mă trezesc dimineață devreme. Cerul e de acum senin, deschid
fereastra și în față îmi apare un peisaj superb, cu un șir de brazi
argintii precum în Sinaia noastră. Mi-aduc aminte că-mi spusese
Fabrizio că ne aflăm în Alpii Mici, la circa 400 metri altitudine, cu
un aer de munte, cu o climă totuși mai blândă decât în Bucegii
noștri. Era prima bucurie a zilei. Aștept cu nerăbdare să-mi revăd
colegii din delegația noastră, ceea ce se și întâmplă în sala de mese
a restaurantului unde luăm micul dejun, când colegii ne fac
mărturisiri de la deschiderea serbării castanelor.
Constat curând că în jurul nostru se află clădiri vechi de sute de
ani pe terenuri ale papalității, înconjurate de o natură bogată. Mă
pozez cu Aurel Pantea în preajma unei madone și a unui crucifix,
când deodată apare acolo Raffaele, freș și vesel, nici vorbă de
febră și boală, cum ne spusese seara Fabrizio. Zăbovim cu amicul
nostru pe o terasă, unde Aurel îl provoacă la o discuție ce devine
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din ce în ce mai interesantă despre condiția poetului și poeziei în
actualitate. „Scriem roman, dar în poezie stă forța expresiei”,
conchide Raffaele, care ne face apoi un sumar al programului ce-l
vom urma în ziua aceea. Vom vizita Bagnoregio, o localitate la 25
de kilometri de Vitorchiano, cu deosebit de multe vestigii istorice,
aflată în jurul unui vulcan „mort”, cum îmi spusese în drumul
nostru încoace Fabrizio. Da, da, acolo, în jurul fostului vulcan, e o
localitate (cred că Fabrizio a vrut să spună fort) în care până de
curând au mai viețuit doar șase oameni, între care se afla și un
poet, informație nu întru totul corectă, dar care îmi stârnise
curiozitatea. Cum adică „vulcan mort”, cum adică oraș în care au
viețuit până de curând doar șase oameni? Abia aștept să mergem
acolo să văd…
Ne îmbarcăm în două mașini, cu Raffaele vor merge Aurel,
Elena Anghel, Elena Sgondea și colega noastră de la revista
Discobolul, Gabriela Chiciudean, ei sunt favoriții care se vor bucura
de mai multe informații, beneficiind de faptul că au și un
traducător din italiană, iar noi, ceilalți, rămași, eu , Mioara Pop, și
șoferul mașinii noastre, ne îmbarcăm în rabla lui Riccardo, un
Mercedes hârbuit, cu efortul de a înțelege câte ceva din
informațiile ce ni le dă, beneficiind într-o oarecare măsură de
franceza de care se ajută Mioara.
Facem curând cunoștință cu un peisaj cu proprietăți mari sau
mai mici de livezi de măslini într-un teren vulcanic frământat.
Deocamdată, multă agricultură și puțină industrie, livezi de cireși
și plantații de castani și viță-de-vie. Curând coborâm pe pantele
vulcanice pe serpentine ce duc într-o vale cu apă ruginoasă pe
lângă ruinele unui amfiteatru roman antic. Aud vocea cuiva caremi spune: Vulcanul e mort, nu va erupe? Vezuviul e mult mai
departe… Coborâm încă și deodată ne aflăm pe malul celui mai
mare loc vulcanic din Europa. E vorba de celebrul Bolsena, care
atrage zeci de mii de turiști în toate anotimpurile, în majoritatea
lor germani, care preferă să-și petreacă vacanțele aici într-un loc
cu o climă mai dulce, ceea ce mă face să-i zic lui Riccardo într-o
italiană aproximativă:
- E una zona belisima…
- Si, si, se grăbește Riccardo să-mi confirme.
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Din nou dăm de ferme cu terenuri cu plantații diverse și tarlale
de pământ bine lucrate printre vile care vorbesc de la sine de
bunăstarea locuitorilor.
Și deodată, după ce am rulat vreo 15 kilometri, motorul
mercedes-ului lui Riccardo cedează. De sub capota mașinii ies
aburi și fum dens. Florin, șoferul nostru din Alba Iulia, care e cu noi
în mașină, înțelege despre ce este vorba și-l atenționează pe
Riccardo să deschidă prudent capota mașinii, să lase motorul să se
răcească și abia apoi să vedem ce este de făcut. Și-n vreme ce
șoferul nostru umblă la motor, îl roagă pe Riccardo să procure apă
de la una din vilele din apropiere pentru a băga în radiator.
Motorul încă e prea înfierbântat să poată să-i fie băgată apă în
sistemul de răcire. Zăbovim mult acolo, iar colegii se interesează
ce se întâmplă cu noi de întârziem. Într-un târziu, motorul mașinii
e pus în funcțiune și ajungem pe străzile înguste ale bătrânului
orășel Bagnoregio, în traducere ad literam Baia regelui, dovadă a
apelor termale din zonă folosite din antichitate, la fel explicânduse și denumirea orașului, capitală de regiune, Viterbo.
Iată-ne așadar în Civita de Bagno, cetatea care moare, în care
se pot vedea straturile rocilor vulcanice și calea de acces spre
piscul vulcanic în jurul căruia s-a construit vechea Civita, acum
aproape definitiv părăsită, spațiu turistic însă intens vizitat, ca și
Grota îndrăgostiților Bonaventura din apropiere și hăurile
deasupra cărora ne aflăm, până în valea cu apă puțină străjuită de
măslini.
De-a lungul străzilor înguste, clădiri cu ziduri din piatră
vulcanică cioplită, în parte modernizate. Curând îl urmăm,
instinctiv, pe Raffaele în biserica veche în care un preot însoțit de
câteva femei sunt preocupați de un ritual religios. Ave Maria, Ave
Maria, la care Raffaele îngenunchează, iar noi îi urmăm gestul.
Porticuri de granit sau marmură se văd mereu la clădirile pe lângă
care trecem exprimând desigur trăinicia, ca și poarta imensă,
solidă, cu o arcadă perfectă prin care trecem, când, mergând pe
jos, în goana mașinii, acum putea fi admirată. Și mă gândesc la
rolul ei istoric, plin de semnificații. Peste tot în Italia construcții de
ziduri masive ce exprimă ideea de eternitate sau oricum faptul ce
trece dincolo de generații, ducând cu sine și-o mare parte din
cultură, din felul de a trăi al obștii prin tradiții. Mai trece o vreme
până ce ochiul va descoperi ceva de dincolo de prima impresie,
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aceea a masivității și trăiniciei, partea artistică, uimitoare miniaturi
a reprezentărilor cioplite în piatră, în fața cărora ar trebui să-ți faci
curaj și timp să le admiri, să constați înclinația spre frumos
dintotdeauna a urbei.
Fotografiez mereu clădiri și porticuri, niciodată oameni, măcar
că eu și Aurel ne fotografiasem în fundal cu piscul retezat al
vulcanului. Oho, câtă deosebire între comunele de aici din Italia și
cele de la noi din România, câtă deosebire între o civilizație a
pietrei care eternizează și una a lemnului din patria dacilor.
Și-n vreme ce colegii mai colindă prin oraș, Raffaele ne invită,
pe mine și pe Aurel, într-o cafenea din apropiere, în care
descoperim o atmosferă liniștită, plăcută. E o pauză chiar bine
venită, când putem sta de vorbă la o cafea.
Ne instalăm confortabil la o masă, Raffaele ne întreabă ce am
dori să luăm, cafele și apă desigur, iar Aurel îl întreabă în italiană
pe prietenul nostru ce scrie, la ce lucrează acum. Aflăm că scrie un
roman, Fumul din cartierul cu lumini roșii, inspirat din cartierele
rău famate din Olanda, de la Santa Maria din mare la depravarea
din Amsterdam, iar Aurel îi și propune prietenului nostru să-i
traducă romanul în română și să-l lanseze cu proxima ocazie la
Alba Iulia.
Ne revedem curând cu colegii coborâți de pe vulcanul mort și
plecăm împreună să prânzim la pensiunea Ristorante di Fumatare
al doamnei Maria Cristina, încântată să aibă oaspeți din România.
Ni se aduce de îndată pe mese tradiționalul vin Tellus din regiunea
Lazio, pâine cu măsline, cu fructe și cu nuci, care face parte din
cultul național italian, profitând de produsele din fermele locale.
Doamna Cristina e deosebit de vorbăreață, vrea să știe totul
despre noi. Fiica ei, studentă la medicină, ne aduce țuică și vin
roșu, apoi șase feluri de aperitive cu brânză, șuncă, ciuperci, fructe
diverse, între care pere fierte în vin roșu. Ni se alătură curând la
masă doamna Irina Trandafirescu cu soțul ei, care tocmai s-au
întors dintr-o călătorie caritabilă de o lună din America latină,
domnul Francesco Rubino fiind medic. Ne prezentăm noilor sosiți,
iar când colega noastră Elena Sgondea spune că este mediator
internațional, că a luat premiu de poezie al Academiei Raffael, ne
amuzăm știind că Italia e plină de astfel de academii, fiecare
comună mândrindu-se cu o asemenea academie cu nume
celebru, iar eu mă gândesc la ce-mi spunea un prieten despre
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titlurile ce le lua Ceaușescu și consoarta sa de la asemenea
academii de la unele fundații agricole din Italia, nu de puține ori
nu mai mari decât un CAP din România. Cât de ușor se obțin și sau obținut ne-o spune în urmă cu o sută de ani Giuseppe Tomasi
di Lampedusa în Ghepardul său, când escrocul Cologero își va
procura un titlu nobiliar cu care va intra în Parlament.
Atmosfera e tot mai plăcută la pensiunea doamnei Cristina. Ei,
nu se putea fără macaroane în Italia. Ni se aduc spagheti cu șuncă,
cu mozzarela, sos cu busuioc și salvie, curând o altă surpriză:
friptură de purcel de lapte și friptură de iepure, într-o rețetă locală
originală, ni se aduce garnitură de varză cu măsline, salată
asortată cu gust de cimbru. Vin alb și roșu la discreție, prăjituri și
fructe diverse. Doamne, i-o fi costând prânzul acesta pe prietenii
noștri o avere! Aflăm că pensiunea doamnei Cristina e preferată
de pensionari, pentru intimitatea ei și prețurile mici, dar nu o dată
aici au făcut afaceri miliardari,
Curând în ristorante își face apariția o prietenă a doamnei
Cristina, al cărei nume n-apuc să-l notez, care ne spune că are o
librărie/bibliotecă de carte într-o localitate de 15.000 de locuitori,
singura din zonă. Ne cere să-i dăm cărți pentru eventualii ei cititori
de limbă română, precizează: de acum soarta cărții pe suport de
hârtie în lume îmi este tot mai clară…
Cum ne place vinul ce ni se oferă, mai rămânem o vreme în
ristorante, ca să aflăm în cele din urmă de la doamna Irina
Trandafirescu cum că prânzul ne-a fost oferit din grația
proprietarilor pensiunii, așa că mă liniștesc față de eventuala
cheltuială a prietenilor noștri scriitori, doar nici în Italia poeților
parale nu li se dau deloc…
La ieșire, după ce ne luăm rămas bun de la gazde, constatăm
că piove tropo și nu avem umbrele. Domnule, îmi zic, în Italia până
ce și ploaia e altfel, iarba, copacii, întreaga natură e altfel decât în
România, desigur e altă climă și altfel de sol.
La marginea micului orășel, cimitirul cu câteva cavouri ale
familiilor înstărite, iar în spatele lor sutele dacă nu miile de urne
cu cenușă și multe flori.
Din nou proprietăți cu vile somptuoase, apoi o pădure de
stejari, livezi nesfârșite de măslini și castani, iar ziduri de piatră
vulcanică spongioasă. În drumul nostru spre Vitorchiano, în
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stânga, o mănăstire de măicuțe care produc dulcețuri pe care le
exportă în toată lumea.
Întorși la hotel, nu am stare și fac o plimbare prin parcul imens
cu tot felul de specii de arbori, undeva o clădire a universității și o
biserică unde s-a făcut sau se mai face noviciat, surprins apoi cum
italienii au păstrat construcțiile vechi, probabil multe dintre ele
monumente istorice, și au construit alături altele noi cu gust,
integrate armonios într-un spațiu generos.
Avem promisiuni să cinăm la primăria din Vitorchiano, unde
Raffaele este consilier, dar mai înainte vom vizita un amfiteatru al
unui teatru antic, numai că ploaia ne încurcă socotelile.
Stau o oră și jumătate în camera de hotel, de unde telefonez
acasă, fiicei mele de la Cluj, fratelui meu Ovidiu și unor prieteni, ca
apoi să-l însoțim pe Raffaele la primăria din Vitorchiano să
participăm la ședința de lucru a consiliului local. Sunt surprins să
intrăm în orașul cetate pe o poartă uriașă prin zidul unei cetăți
medievale ce se deschide tocmai lângă basilica de câteva secole.
Riccardo ne arată cu degetul clădirea cu câteva nivele, străveche
și ea de câteva secole, în care locuiește, și mă întreb în ce măsură
există acolo condiții de locuit între zidurile vechi de vreo 300-400
de ani.
E târziu. Curând se aud nouă bătăi ale ceasului din turnul
primăriei, iar noi zăbovim încă în preajma artezienei, ascultând
cântecul apei.
Primăria din Vitorchiano e și ea o clădire veche, până în sala de
ședință urcăm pe niște scări înguste probabil construite strategic
astfel în caz de pericole, ca pe coridoarele ceva mai largi să privim
imagini de epocă cu ostași în zale, cu coifuri și halebarde ori scene
religioase din epocă.
Desigur, Riccardo și-a instalat aparatura să înregistreze
ședința. La ora 21 și 10 minute se face prezența, se anunță
tematica ședinței și faptul că în sală se află oaspeți din România.
Se ține un moment de reculegere pentru victimele imigranților din
insula Lampedusa despre care n-am cunoștință. Primarul se uită
la ceas. Stăm toți smirnă un minut fix.
Dacă tot ce am văzut până acum în Italia, absolut diferit față de
România, de data acesta constat o similitudine aproape perfectă
între felul în care se desfășoară aici ședințele consiliului local cu
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cele din Alba Iulia, unde am fost opt ani consilier local, șef al
comisiei de cultură, sănătate, sport și turism.
Opoziția reclamă faptul că nu se justifică sumele mari pentru
viaductul de apă, o firmă a fost favorizată, nefăcându-se o licitație
corectă, încălcându-se legea.
Ia cuvântul și Raffaele, furios: Mereu acceptăm să cheltuim
bani mulți pe lucrări pe care le-am putea face cu jumătate din
sumă, o spun asta pentru a câta oară și nu sunt luat în seamă. Sau cumpărat 400 de contoare în loc de unul singur. Consilierii
opoziției propun o verificare a lucrărilor, dar majoritatea respinge
propunerea adversarilor politici. Domnule primar, îl aud pe
Raffaele, ați promis o economie de 40.000 de euro la curentul
electric pentru populație și avem un deficit de 50.000 de euro.
Undeva s-a umflat factura, iar dumneavoastră vă prefaceți că nu
băgați de seamă. Asta se întâmplă cu tot felul de lucrări sărăcind
bugetul local. Constat, zice tot mai furios Raffaele, că cu cât sunteți
mai mulți în administrație, se fură mai mult! Primarul, roșu la față,
îi răspunde. Dacă ai fi ieșit primar dumneata, domnule Raffaele
D’Orazio, ar fi fost mai bine? Tare mă îndoiesc de asta, la care
Raffaele îi strigă: Domnule primar, spuneți-ne acum pe cine
favorizați, de ce blocați dezvoltarea economică a localității!?, iar
eu mă impacientez de duritatea discuției și-mi zic, aproape
disperat: Gata, s-a zis cu cina ce ar urma s-o luăm la primărie. Și
așa a fost.
Ieșim de la primărie, încercăm să-l liniștim pe Raffaele,
propunându-i să stăm undeva la o bere și intrăm într-o braserie
undeva pe lângă biserica Fraților Franciscani…
Cinăm târziu, destul de grăbiți să intrăm în camerele noastre să
ne odihnim după o zi atât de plină.
E 8 octombrie, ora 6,55, ar trebui să mai dorm, dar mă
răzgândesc. Deschid geamul spre parcul din spatele clădirii. Se
arată o zi însorită după atâta ploaie din zilele trecute.
La micul dejun, ne servește aceeași tânără basarabeancă din
Chișinău, cu care Aurel face dialog în limba rusă. Nu prea merg
glumele lui Aurel. Aflăm că fetei i-a murit tatăl pe când nu
împlinise șapte ani, iar în urmă cu doi ani i-a murit mama, începe
să plângă și pleacă abătută, ca Aurel să se ducă să-i ceară scuze
pentru că îi provocase amintiri dureroase.
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Ieșim de la micul dejun pe terasa din fața hotelului. Apar din
nou nori pe cer, ba se aud și tunete, așa că n-o să scăpăm nici azi
de ploaie.
La ora 10,30 plecăm cu aceleași mașini la Cellere, o distanță de
32 de kilometri. Primarul de acolo e prieten cu Raffaele și cu Elena
Sgondea. În drumul nostru, din nou varietatea locurilor,
alternanța dintre câmpuri agricole, ferme de animale și livezi cu
măslini și alți pomi fructiferi. Lungi șiruri de arbori de protecție,
cum nu mai văzusem în vizitele mele pe continent decât în
Normandia.
Cellere este o comună cu o populație de abia 1280 de locuitori
la 90 de kilometri nord de Roma și la 30 de kilometri nord de
capitala provinciei, Viterbo. Ne întâmpină primarul (aflu că în
italiană i se spune sindaco) Leonardo Peroni, dar primul popas nu
va fi, cum mă aștept la primărie, ci la un muzeu în inima Estruriei,
care ar corespunde la noi cu inima Daciei Felix, locuitorii de aici
fiind foarte mândri că ar fi urmași ai populației etrusce, care a
rezistat eroic diferitelor invazii, până ce au fost asimilați de
romani.
Primarul Peroni e încântat să aibă oaspeți aici, la Museo del
Brigantaggio di Cellere, în traducere Muzeul Haiducilor, inaugurat
într-o clădire veche în anul 2007, haiducia fiind diferită de la o zonă
la alta în evul mediu. Practic muzeul adună obiecte și figuri
legendare cu destine stranii, ca cea a faimosului Tiburzi, care, în
cele din urmă, a sfârșit răstignit într-un cimitir pe o cruce. Zăbovim
în acest muzeu al haiducilor, de care primarul este foarte mândru,
expresie a admirației față de acei oameni curajoși, unii dintre ei
neezitând să se alăture lui Garibaldi în lupta lui pentru uniunea
statelor italiene.
În cele din urmă, primarul Peroni ne invită la un pahar de vin,
precizând că în Toscana e cel mai bun vin din Italia.
Privesc cu interes construcțiile vechi de locuințe, mai degrabă
localitatea e o fortăreață, cum sunt mai toate așezările din Italia,
repet: civilizație a pietrei, pâinii și fierului, dar și a scrisului, a
imaginilor artistice, acum fiind martorii unei existențe modeste,
dar plină de mândrie. Și nu trece mult după ce ne așezăm la masă,
într-un centru social unde vârstnicii vin să învețe limbi străine și să
danseze – la ce le-o mai fi folosind? – când primarul Peroni ne
spune că Cellere a avut o tentativă de-a intra în cartea recordurilor
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realizând o pâine de 600 de metri pentru care au cheltuit 3000 de
euro, dar au eșuat și-au încercat cu… toba de porc, un salam
special pe care odinioară îl mânca doar regele. Ne amuzăm la
aceste isprăvi ale domnului Peroni, care își consultă mereu
concetățenii cu ce ar mai putea atrage atenția lumii.
Pâine umedă cu roșii, cu dovleac și alte legume, o țuică nu atât
de tare ca cea cu care îmi omenesc eu prietenii, vinul este unul deal casei, cârnați și, nu peste mult timp, una dintre doamne ne
anunță că gazdele au pregătit o pizza specială, așa cum o
pregăteau în vechime femeile pentru soții lor care se întorceau
obosiți de la muncă, iar pizza aceea cu condimentele ei avea
menirea să-i revigoreze, fapt ce a dus la sporirea populației. Și
credeți că s-a terminat cu asta? Nu, din nou alte feluri de pizza, din
nou vin alb și roșu, prăjituri și cafele, mai înainte ca primarul să
țină discursul său și să ne înmâneze cadourile.
Plecăm din Cellere obosiți de atâtea atenții și bunătăți să
vizităm un muzeu al etruscilor la circa zece kilometri de aici. Din
nou ferme agricole, unele folosesc imense panouri solare. Curând
ajungem la un castel, mai degrabă cetate etruscă situată pe buza
unei prăpăstii adânci, care aparține patrimoniului universal.
Obiecte străvechi etrusce, dar și romane și grecești, amfore și
recipiente pentru parfumuri ale protipendadei, un sanctuar și un
lăcrimar prin care se cerea grația divină. Sunt lucruri de care naveam habar și pe care, iată, le prețuim și zăbovim aici mai bine
de o oră.
După ce părăsim faimosul castel fortificat, sar un șanț cu apă și
ajung, absolut întâmplător, sub un smochin uriaș cu șapte tulpini
încărcat de fructe. Doamne, îmi zic, ce a însemnat un asemenea
pom pentru comunitățile de oameni cu climă mediteraneeană din
vechime, nu asigura hrana a zeci de oameni, o adevărată
binecuvântare pentru ei. Iată, acum îmi devine mai clară zisa lui
Iisus cu smochinul neroditor, în comparație cu cel plin de roadă
din care nu încetez să culeg fructe, să mă înfrupt din ele, totuși cu
reținere, dintr-o cuvioșenie și-un respect pentru pomul acesta al
vieții și-al eternității.
Cum de mi-a scăpat oare informația că vom cina din nou la
Cellere. Din nou macaroane, pizza, friptură de pui și vinul de
Toscana, alături de pâinea cu alune. Se face târziu, totuși mai
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zăbovim la masă, măcar că mâine vom avea o zi la fel de densă,
dacă nu chiar mai încărcată decât cele de până acum.
9 octombrie
A treia zi în vizită la prietenii noștri la Caprarola, fără să aflăm
scopul vizitei, în final Palazzo Farnese. Ne deplasăm pe șosea
printre culturile de castani domestici, cu aspectul unor nuci
bătrâni de la noi, mai departe o pădure de fagi tineri, evident
îngrijită. Aflu că la 20-30 de ani copacii aceștia se industrializează.
Oho, și-mi amintesc ce se întâmplă cu pădurile de la noi, jefuite
sălbatic, fără ca statul să stopeze fenomenul.
Trecem prin vecinătatea unui lac vulcanic fără să știm că ne
îndreptăm spre faimosul palat al unor puternice familii papale:
Palazzo Farnese, uriaș, construit pe la 1500, o bijuterie
arhitecturală din epoca renașterii, care încă de la prima vedere
provoacă uimirea. Arhitectul Vignola, puternic influențat de
Michelangelo, a conceput planurile, un pentagon cu coloane
ionice în jurul unei curți circulare. Proporție și armonie cu
ornamente folosite cu moderație, o galerie din care pleacă cinci
scări în spirală spre etajele superioare. Palatul, străjuit de forturi și
bastioane sugerează desigur în final puterea papală. Vizităm în
cele din urmă imensa grădină, un parc uriaș, una din cele mai
faimoase din Europa. O plimbare prin pădure ne conduce la o
grotă legendară, ca în cele din urmă să ajungem la grădina secretă
cu cazinoul și el încărcat de legendă. Pe tot parcursul vizitei
noastre, o doamnă simpatică, care ne face ghidajul, mereu bine
dispusă, insistă pe viața romanțată a familiei Farnese, care a
inspirat zeci de scriitori și scenariști de film.
Îmi mai întorc o dată privirile spre Gurile Adevărului, unde se
adună apele ce duc în canalul colector. Acești papi bogați, care lau pictat peste tot pe Dumnezeu, au lăsat posterității o
construcție faimoasă, pe care, vizitând-o, vei medita îndelung la
meandrele ciudate ale unei istorii și unor civilizații mereu în
mișcare, precum destinul ciudat al unor familii papale, povești ce
aveau să se înmulțească în vreme ce vom vizita Roma și mai apoi
Viterbo.
Ei, cum de n-am mai zăbovit o vreme în capela în care
cardinalul, viitorul papă, pictat în genunchi, între pământ și cer, în
discuția lui cu Dumnezeu? Neliniștea asta o duc mereu cu mine.
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Ce vorbeau ei oare, ce-și spuneau unul altuia. Să fi obținut Farnese
mila lui Dumnezeu odată cu uriașa bogăție, putere și controlul
asupra lumii. Aflu că la 1700 moare ultimul descendent al familiei
Farnese, iar marea construcție va intra în proprietatea statului
italian.
A fi acolo fie și pentru câteva momente în Sala solitudinii sau a
penitenței, ori pe coridorul îngust ce duce spre aceasta, în minte
cu imaginea papei ce ducea crucea în fața înalților prelați, încerci
negreșit o revelație. Dar, dacă există acolo o sală a judecății, în
care îngerii îl ajută pe omul-papă să greșească mai puțin și-l ajută
să ajungă la Dumnezeu, sunt uimit să aflu că există în acest uriaș
palat și o sală a jocurilor dedicate îngerilor.
Revenind în fața Grotei Diavolului, unde pe vremuri se făceau
spectacole, am în minte încă vie povestea relației unei nepoate a
cardinalului Farnese cu papa Borgia și misterul Giuliei Farnese,
care după ce își ajută fratele să ajungă papă, va fi distrusă de
acesta, pentru păstrarea tainei. Douăzeci de hectare de grădină cu
copaci și plante exotice, cu construcții și statui sau grupuri
statuare din mitologia romană și greacă, model pentru mai toate
grădinile regești și imperiale sau familiile nobiliare din Europa,
oare nu exprimă de asemenea ideea de supremație, de putere?
Se gândeau ei oare, regii, împărații și papii, la dezastrul ce-l vor
provoca situându-se deasupra celorlalți oameni cu pretenția că
sunt aleșii lui Dumnezeu? Oare nu asta exprimă adevărul
revoluției franceze de la 1789 și cea de la 1848, pornind de la
mesajului umaniștilor? O calamitate, un dezastru care se vede cu
ochiul liber cel mai bine în Franța, țară în care statul a abolit toate
drepturile bisericii, sau ceva aproape de această idee după ce
înalții prelați s-au coalizat cu familiile imperiale și cu cele nobiliare,
provocând revolta și, dincolo de acesta, ateismul.
Aflăm că vom prânzi la Centrul de Promovare a Produselor din
Castane din vecinătatea comunei Caprarola, un nou gest de
generozitate al prietenilor noștri, convinși că nu ne vom putea
revanșa în aceeași măsură niciodată. Doamna Paula, ghida
noastră, ne atrage atenția că centrul este unul de promovare a
turismului gastronomic, cu produse tipice. Curând la masă ni se
aduc pâine cu ulei de măsline, pâine cu pastă de ciuperci, pâine cu
șuncă și salam italian, brânză desigur, apoi mâncare de linte,
friptură de porc cu garnitură de fasole, vin alb și roșu. Doamne, e
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prea mult! Și-n vreme ce spun asta, intră în sala în care prânzim
domnul Eugenio Stelliferi, primarul comunei Caprarola, primul
dintre cei patru primari pe care îi cunoșteam care vine la o
întâlnire cu scriitori români la costum și cravată. Domnul Eugenio
stă cu noi la masă, este interesat de posibilitatea unei colaborări
în promovarea afacerilor. Regretam acum că n-a venit cu noi
domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, care
ar fi putut iniția o asemenea promovare în afaceri, dar mai
degrabă în turism și domenii culturale.
Ciocnim cu primarul Eugenio Stelliferi pahare de vin,
schimbăm câteva impresii despre vizita noastră în provincia
Viterbo și admirația noastră pentru promovarea tradiției, aflând
că și la Caprarola se organizează an de an un festival al castanelor.
Gustăm și grapa (?), un fel de țuică ce se zice că ajuta digestiei
regilor și dogilor…
După ce facem mici cumpărături din magazinul de prezentare,
ne luăm rămas bun de la gazdele noastre, ca să ne oprim în nici o
jumătate de oră la Bella Venera lângă o livadă imensă de aluni pe
malul unui lac vulcanic. Începe să plouă. Ce ploi bogate și mănoase
cad în Italia peste un sol generos cu oamenii!…
Seara, Cină românească la Soriano nel Cimino într-o tavernă
construită cu secole în urmă de către meseriași germani.
Sunt entuziasmat să aflu că un comerciant român organizează
an de an, cu prilejul serbării castanelor, o asemenea cină la care
iau parte 200-300 de oameni.
Și prima surpriză. Furat de entuziasm, la intrarea în imensa
sală, mai degrabă strig un salut către primii meseni: Bună seara,
români! Nici un răspuns. Înțeleg că de altfel cina cu produse
tradiționale românești nu este pregătită pentru românii ce
muncesc în Soriano, ci pentru localnici, festivalul castanelor fiind
un excelent prilej de promovare a bucătăriei românești și a
produselor noastre tradiționale. Asta nu mă împiedică să iau loc
cu colegii la una din mesele probabil reținute pentru musafirii din
România.
E o petrecere frumoasă. Curând ni se aduc țuiculița, aperitive
de caltaboș și tobă de porc. Un acordeonist în costum
popular românesc se străduiește să dezvolte buna dispoziție, de
unul singur.
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Și curând o altă surpriză. La masa noastră vine să ne întrebe ce
dorim să mâncăm nimeni alta decât Irina Trandafirescu. Dorim
desigur cârnăcior și tocăniță de purcel cu mămăliguță. Și cine ne
aduce comanda, nimeni altul decât soțul doamnei Irina, medicul
specialist, fostul primar în două legislaturi în Soriano nel Cimino. E
vorba desigur de o mentalitate care în România nu există, aici însă
este o onoare a servi aproapele. Să fie oare asta o chestiune de
civilizație seculară?...
În cele din urmă ne ducem la masa lui Fabrizio și Riccardo,
facem cunoștință cu familia lui Raffaele, ne pozăm cu ei și le
mulțumim pentru tot ce fac pentru vizita noastră în Italia. Cineva,
văzându-mă că notez mereu într-un carnețel, îmi întinde Gazeta
Românească, un săptămânal al românilor de pretutindeni, ediția
de Italia, octombrie, 2013. Citesc titlul de pe prima pagină cu litere
enorme: Împreună pentru Europa. Nu, n-am încredere în jurnaliștii
ăștia, sunt sigur că e un ziar de manipulare, ezit să arunc ziarul și-l
păstrez să mă conving mai știu eu de ce.
Și-un moment pitoresc. Cele două Elene ale noastre, îmbrăcate
în costume populare românești, încep să joace o învârtită ca la noi
pe Mureș, fără a face impresie, dar reușesc să-l învârtească de
vreo trei ori pe sub mână și pe domnul Sindoco…
Ne luăm rămas bun de la prietenii noștri, apoi mai zăbovim o
vreme pe străzile înguste pavate cu piatră cubică încă din secolul
al XVII-lea. Aceleași clădiri din ziduri de piatră care sugerează
statornicia, printre care ne mai purtăm o vreme pașii înainte de a
ne reîntoarce la hotel (continuarea în numărul următor).
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Roxana PAVNOTESCU
Livada de vișini – o viziune istoricizantă
Pe scena teatrului BAM Harvey (Brooklyn Academy of
Music, New York) putem urmări Livada de vișini – o nouă
producție montată de compania de teatru Maly Drama din Sankt
Petersburg, în regia lui Lev Dodin. Lev Dodin este directorul
artistic al companiei din 1975 și recipientul a numeroase premii
internaționale. Creațiile sale cu un registrul foarte diversificat
urmăresc teatru clasic, modern și operă; Dodin este un mare
admirator și explorator al dramaturgiei cehoviene, a pus în scenă:
o altă Livadă de vișini (1995), Platonov, Unchiul Vania, Trei
surori, ultimele două fiind prezentate la BAM în 2010 și 2012.
BAM (Brooklyn Academy of Music) este un edificiu de
cultură multi-disciplinară ce propune evenimente artistice
deosebite din toată lumea. În aceeași stagiune urmează un
memento ce aniversează 400 de ani de la moartea lui
Shakespeare: un periplu Pentru țară și rege reprezentat de un
ciclu de patru piese istorice prezentat de Royal Shakespeare
Company în regia lui Gregory Doran (Richard al II-lea, Henric al
IV-lea în două părți și Henric al V-lea). Un alt moment
remarcabil îl constituie patru programe de dans, susținute de
teatrul de balet Mariinsky din Sankt Petersburg; un spectacol
omagial închinat Mayei Plisetskaya oficiat de figuri
reprezentative de pe scena mondială a baletului clasic: Diana
Vishneva, Uliana Lopatkina reproduc coregrafic ( Petipa,
Ratmansky, Fokin) fragmente din baletele sublimei balerine.
Copleșit de teribilele evenimente de actualitate ce se
desfășoară în Rusia și întreaga lume, Lev Dodin propune o
viziune istoricizantă a ultimei piese a lui Cehov. O piesă
testament -ascunde o clar-viziune tulburătoare a vremurilor ce vor
urma. Cehov profetizează sfârșitul aristocrației și instituirea noii
ordini capitaliste simbolizată de negustorul Lopahin, fost iobag pe
moșia lui Ranevskaya. Asistăm la o versiune subtitrată a Livezii,
jucată în limba ei originară, dulce și patetică. O formulă reușită
care-ți aduce mai aproape textul decât lectura sau vizionarea întro altă limbă, oricât ar fi traducerea de fericită. În felul acesta
urechea sesizează muzica cuvintelor și ecourile lor subtile chiar
dacă ochiul atent se străduiește să urmărească metamorfozarea lor
într-o limbă cunoscută: un mixaj în favoarea poeziei limbii și a
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autenticității textului. Desigur, percepția e posibilă prin jocul
formidabil al actorilor, Ksenia Rappoport (Ranevskaia) și Danila
Kozlovskiy (Lopahin). Noua viziune impune o reorganizare sau
restructurare a textului original, punând accent pe sensurile
urmărite de regizor: de exemplu primul tablou îl aduce pe
bătrânul Firs, fostul iobag - ce uită să mai moară - repetând
monologul din finalul piesei. El marchează începutul și sfârșitul
unui ciclu în care personajul rămâne egal cu el însuși: A trecut
viața, de parcă nici n-ar fi început. Abandonat, rămas prizonier
între pereții conacului, același Firs din prima scenă, continuă să
simtă ca un iobag, legat pe viață de destinul familiei și al moșiei
pe care a servit-o dintotdeauna.
Istoria se instituie, prin urmare, ca personaj al piesei,
materializată în glasul bătrânului Firs, ce se impune sentențios în
câteva momente semnificative. Atmosfera degajă acea inerție
colosală de esență oblomovistă în jurul unor personaje ca
Trofimov (eternul student de prisos) sau Gaev ce rezistă pasiv și
neajutorat la orice tentativă de salvare a moșiei și nu-l
entuziasmează deloc perspectiva de-a trebui să muncească ca
funcționar la bancă. În această inerție personajele se complac
cuprinse de o nostalgie irezistibilă a unui timp revolut în care au
copilărit, au iubit sau au trăit cu maximă intensitate. Expunerea
pune în evidență sentimentul trecerii timpului, al îmbătrânirii,
teama de schimbare, și a trăirii în trecut. Doar tinerii privesc
înainte cu entuziasm, dornici de schimbare: Varia, cu toată
dezamăgirea în iubirea ei pentru Lopahin, se pregătește să meargă
guvernantă la o altă familie, Lopahin părăsește noua moșie
achiziționată pentru alte afaceri în perspectivă, Ania, fata
moșieresei va începe să muncească ca s-o poată întreține pe mama
ei care a risipit averi, Duniașa, servitoarea, umblă după măritiș.
Firs, lacheul cel bătrân vorbește despre sensul și mecanismele
istoriei pe care le trăiește panteist prin semnele naturii ce anunță
marile transformări. El asistă la două mari cotituri cu efecte
devastatoare ale istoriei: emanciparea iobagilor și moartea livezii
ce semnifică decadența aristocrației. Prin Firs, ce monologhează
despre ciclicitatea și implacabilitatea istoriei, Dodin vorbește
despre intuiția istorică genială a lui Cehov, despre viziunea
profetică a revoluției bolșevice, pe care o anticipează cu 14 ani
mai devreme, ca pe o a treia putere, ce va anihila deopotrivă
aristocrația și burghezia, noua clasă în formare. Rechizitoriul lui
Firs este dublat de glasul amenințător al unei sirene, ce anunță
instituirea noii ordini. Sirena evocă simbolic războiul, lagărul,
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gulagul – un artificiu scenic ce proiectează în actualitate mesajul
istoric-vizionar al piesei. Când livada este vândută la licitație, el
recunoaște același zgomot pe care l-ar fi auzit în ziua în care
iobăgia a fost abolită.
Scenografia realizată de Aleksander Borovsky urmărește o
dihotomie spațială între trecut și prezent simbolizată de o cortinăecran ce desparte scena propriu-zisă (un spațiu vid) de
reprezentația care se va desfășura în avanscenă. Spațiul
reprezentației pătrunde intruziv printre primele rânduri de
spectatori ce sunt dezafectate în favoarea unei mese de biliard. O
canapea și câteva fotolii învelite într-un giulgiu alb – sugerând un
interior în curs de evacuare sau un sanctuar -, o bibliotecă cu cărți
vetuste îmbrăcate în piele constituie singurele elemente de
mobilier. În rest, personajele se mișcă liber printre primele rânduri
ale auditoriumului. Arhitectura scenografică se pliază confortabil
peste aspectul de templu baroc decadent și derelict al sălii BAM
Harvey, cu coloane corintice dezarticulate și pereții coșcoviți; o
lume în dezmembrare și disoluție. Pe ecran se proiectează în albnegru, cu viteza peliculei mute, livada și interiorul conacului
eroinei ( Ranevskaia). Lopahin este deținătorul rolelor de 16 mm
ce derulează nostalgic filmul istoriei din conștiința personajelor.
Cortina-ecran este în același timp un fel de văl al Mayei după care
personajele se ascund sau se retrag să se iubească, sau să evadeze
dintr-o realitate inconfortabilă. Tot după cortină se desfășoară și
un ultim bal cu lăutari evrei la care odinioară participau toți
notabilii din regiune, iar acum nici măcar șeful de post nu și-a
făcut apariția. Balul nu-și găsește rostul în actualitate, el aparține
istoriei; în spatele cortinei, valsează o vrie de umbre și spectre,
imagine ce trimite la teatrul de umbre Wayang. Lopahin își
consumă extazul și mulțumirea de sine după ce câștigă livada la
licitație într-un un dans nebun, drăcesc, cu pași și genuflexiuni
cazace, cu piruete amețitoare, eșuând la rându-i după ecranulcortină în proiecții supra-dimensionate, năprasnice și rotitoare,
asemenea dervișilor zburători. Întors din delir în avanscenă,
Lopahin intonează cunoscutul cântec al lui Frank Sinatra, My
way. Dodin urmărește semnificația versurilor acestui cântec pe
care le identifică cu textul lui Cehov. Scenele, în care Lopahin
dezbate soarta livezii, aduc în plin plan imagini ale copilăriei
eroinei, interiorul dormitorului, năluciri - profilul mamei ce se
plimbă prin livadă. Aceste imagini sugerează futilitatea
încercărilor lui Lopahin de-a transforma livada în colibe de
vacanță pentru a nu înstrăina moșia; ele par să-i afunde și mai
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mult într-un trecut nostalgic pe proprietari. Prezentul parcă n-ar
exista, viața e cuibărită dincolo de acel ecran despărțitor și accesul
la ea prin proiecție și amintire este în mod ironic adus în scenă de
Lopahin însuși. În final, dorința lui se materializează: I did it my
way, devine un laitmotiv al ambițiilor și gesturilor personajului.
Dodin îl prezintă ca pe un etern îndrăgostit și fascinat de
Ranevskaia precum toate personajele piesei. Îl surprinde evocând
cu pasiune o secvență din copilărie când moșiereasa îl mângâie și
consolează pe băiatul pedepsit de tatăl sau, iobag la moșie.
Dodin își permite licența de-a deplasa personajele de la textul
și reprezentările lor cu care am fost deprinși. El o potențează sau o
înnobilează pe Varia, pe care o intuiește capabilă de mari pasiuni,
cu toate complexele ei de fiică adoptivă. Chiar dacă prea ocupat
cu strânsul averilor pentru a mai aloca timp și pentru însurătoare,
cum adesea glosează Varia, nehotărârea lui Lopahin se reliefează
mai mult ca o teamă în fața superiorității eroinei. Un alt personaj
schimbat în mod esențial este Charlotta Ivanovna, guvernanta
simpatică și jovială a moșieriței, transformată într-o prezență
rătăcită, cu aspect clovnesc, ce se manifestă prin crize cataleptice
cu efect comic - o altă formă de alienare, ieșire din realitate sau
inadaptare a personajelor ce nu mai aparțin lumii în schimbare.
Portretele tinerilor sunt realizate schematic, sunt superficiale sau
șarjate. Duniașa, servitoarea cea doritoare cu orice chip de măritiș,
e prezentată cu o doză exagerată de frivolitate, când Iașa, tânărul
lacheu al moșieriței, profită de grațiile ei în timp ce visează să se
întoarcă la Paris. De-asemenea cuplurile Ania – Trofimov, Varia
– Lopahin nu sunt convingătoare scenic, ele se susțin însă magic
prin atmosfera creată de jocul lui Ranevskaia în dialog cu cei doi
tineri înrobiți de farmecul ei irezistibil. Mișcarea scenică,
volubilitatea, exuberanța, stările de tristețe îngemănate cu cele de
bucurie ale Kseniei Rappoport amintesc de fabuloasa interpretare
a Ginei Patrichi din ecranizarea piesei în regia lui Cornel Todea
(1975).
Livada rămâne obiectul central al acestei montări, ea intră în
scenă și rămâne în spatele ei până la sfârșit când îi auzim ultima
suflare sub zgomotul infernal al topoarelor. Magia exercitată de
livadă este sugestiv reprezentată pe rolele lui Lopahin. Ea aduce
un univers fictiv, de basm, livada respiră din peliculă ca o
ninsoare de bucurie și lumină; umbrele celor iubiți și dispăruți se
deslușesc prin irizații de umbră și lumină. Lopahin potențează
imaginile verbal: a căzut bruma și vișinii sunt în floare.. Lopahin
s-a îmbogățit, dar admite că în sufletul lui tot țăran a rămas. Chiar

Discobolul/ 2016

Thalia
dacă raportul de forțe sociale se modifică, relația cu sufletul
livezii rămâne aceeași. Pentru că este magică, ea rămâne etern în
proprietatea – adică în amintirea – stăpânilor ei. Materializarea
sufletului livezii în rolele de film, pe care Lopahin le predă
familiei înainte să plece, este o idee ce dă consistență și
originalitate montării.
Uitat și îngropat de viu între zidurile moșiei părăsite, Firs
simbolizează declinul și sfârșitul unei ere; visul aristocratic al
vieții boeme se spulberă în spatele cortinei albe pe care Firs o dă
la o parte pentru a dezvălui un zid compact de lemn ce sugerează
trunchiurile vișinilor în plin șantier de demolare și reconstrucție.
În zgomote apocaliptice de topoare, livada se reliefează ca
interiorul unui sicriu gigantic, cu noduri, dar sufletul ei s-a mutat
în rolele pe care Lopahin ni le-a oferit cu intuiția țăranului – chiar
dacă arivist - legat în eternitate nu numai de moșie și fascinanta ei
stăpână, dar și de marele suflet rus.
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George REMETE
Asceză filosofică și asceză teologică
Pentru înțelegerea condiției morale a ființei și a cunoașterii
este însă extrem de important să observăm că – precum
cunoașterea și ființa însăși – condiția morală nu e numai dată ci
trebuie și obținută. După cum omul e ființă nu numai pentru că se
pomenește existând ci și în măsura în care se autoconstruiește, tot
astfel omul e ființă morală pentru că are dată această calitate dar
și pentru că și-o construiește el însuși, prin decizie și efort
permanent pentru bine. Experiența ne arată condiția istorică a
omului ca foarte deficitară, grav denaturată și esențial bolnavă.
Această boală și denaturare, numită teologic păcat, grevează
fundamental omul și poate fi constatată de orice cugetare onestă
și riguroasă: am făcut această argumentare în vol. I al acestei
lucrări și n-o repetăm aici. Așa după cum boala impune
necesitatea regimului aspru, tot astfel condiția istorică impune
ființei degradate și bolnave un regim sever de purificare și
vindecare. De fapt, trebuie să spunem că, în lumea și în
experiența noastră, condiția morală a omului se identifică atât
de mult cu necesitatea ascezei încât putem afirma că numele
adevărat al omului nu e „condiția” sau „ființa morală” ci condiția
sau ființa „ascetică”. Omul e ființă morală numai în măsura în
care e ființă ascetică. Iar această definire nu e o colorare
teologică, ci constatarea oricărei cercetări oneste și riguroase: nu
numai ființa și cunoașterea teologică au nevoie de asceză ci ființa
și cunoașterea cea mai simplă, cea „naturală”. Caracterul ascetic
este criteriul autenticității oricărei cunoașteri și ființări, pe toată
scara ființei, de jos până sus, de la minima creatură până la
Dumnezeu. În această lume, ființa și cunoașterea sunt autentice
numai prin asceză; fie sunt ascetice, fie sunt deficitare și bolnave:
„câtă asceză, atâta ființă!” Tertium non datur.
Știm că filosofia nu este interesată în mod deosebit de morală,
pentru că socotește primordială ființa iar morala secundară. Pe de
altă parte, gândirea aplicată obligă filosofia să recunoască statutul
moral al ființei. Dar este de observat că, dacă recunoaște în
principiu morala, filosofia nu este dispusă să accepte consecințele
ei. Astfel, chiar dacă recunoaște necesitatea luptei pentru morală
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ca luptă pentru ființă, ea face alergie la ideea necesității ascezei:
„Morală morală, dar nici chiar așa!” Chiar dacă acceptă sensul
pozitiv al ascezei, nu acceptă necesitatea sau obligativitatea ei.
Pentru filosofie, asceza este în cel mai bun caz lăudabilă, potrivită
elitelor. De fapt, filosofia desparte morala de asceză, încât e
dispusă să accepte morala refuzând în același timp asceza.
Filosofia este în general vitalistă, iar aceasta a însemnat aproape
totdeauna exaltarea forțelor și instinctelor primare și a biologiei
omului. Nu încape îndoială că istoria filosofiei va conține până la
sfârșit amândouă tendințele – atât cea vitalistă, cât și cea stoică –
totuși, ni se pare că va rămâne dominantă tendința vitalistă.
Filosofia socotește pozitive toate forțele și pornirile omului și nu
înțelege de ce unele ar fi condamnabile. Pentru ea, naturalul
omului, așa cum se înfățișează acum în istorie, este firea autentică
și deplină a omului, încât ar fi ridicol și inautentic să-i reproșezi
ceva. Înșirând amândouă tendințele, Heidegger arată că pentru
mulți filosofi (pe care-i citează aprobator), „tocmai eliberarea
instinctelor și a pasiunilor este socotită drept naturalul omului;
potrivit lui Nietzsche, homo naturae este acel om care face din
«trup» firul călăuzitor al concepției sale despre lume”1, și de
aceea socotește că teologia creștină l-a denaturat, întrucât
afirmă că „«această «natură» - lăsată în voia ei – aduce cu sine,
prin intermediul pasiunilor, ruina omului; tocmai de aceea,
«natura» trebuie reprimată”2.
Este extrem de important aici să observăm că punctul pe i al
alergiei filosofiei față de teologie constă în reprimarea naturii,
negarea sau forțarea firii, pe care cercetătorul o găsește întradevăr în istoria spiritualității creștine occidentale. Dar dacă vrea
să fie onest și riguros, el trebuie să caute în toate formele
spiritualității creștine și va constata atunci indubitabil că în
creștinismul răsăritean – în confesiunea ortodoxă – asceza nu
înseamnă reprimarea, flagelarea sau negarea firii ci tocmai
„venirea în fire”, adică ordonarea sau raționalizarea forțelor,
pornirilor, instinctelor și pasiunilor omului, pentru a le face din
iraționale raționale, așa cum spune poetul român V. Voiculescu:
1

M. Heidegger, Repere pe drumul gândirii, Editura Politică, București, 1988,
p. 211.
2
Ibidem.
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„puternicele-mi viții întoarse în virtuți” („Ultimele sonete …”, 26).
Creștinismul este și el vitalist, dar vitalismul lui se deosebește
esențial de cel filosofic sau biologic, așa cum se deosebește
vederea unei femei ca soție față de vederea aceleiași femei ca
amantă; și într-o situație și în cealaltă e prețuită și cultivată, dar
numai în prima e cultivată responsabil și creator, pe când în a
doua e în interes egoist și ne-creator.
Filosofia rămâne în general iluministă: ea recunoaște numai
„luminile rațiunii” și nu vrea să fie condiționată de morală sau
altceva. Refuzând însă asceza, ea arată că nu cunoaște condiția
ființei și cunoașterii pe pământ, pentru că toate datele
experienței ne arată lupta între firea omului și patimile iraționale,
care o contrazic și o degradează: „Mintea devine oarbă prin
aceste trei patimi: prin iubirea de argint, prin slava deșartă și prin
plăcere … Cunoștința și credința, tovarășele firii voastre, nu sunt
tocite prin nimic altceva ca prin acelea”3. Cercetătorul trebuie să
înțeleagă că patimile nu sunt numai comportamente detestabile
ci sunt degradare ființială, slăbind efectiv ființa și întunecând
înțelegerea. Starea istorică nenorocită a firii umane impune
necesitatea și urgența ascezei, așa cum boala gravă impune
urgent regimul sever: cancerul nu se tratează cu frecții sau cu
aspirină. În această lume, condiția morală deplină se atinge numai
prin asceză. A fi moral înseamnă a fi organic-ascetic, pentru că
înseamnă a alege condiția sacrificială ca viețuire. Numai aceasta
este cunoașterea autentică, pentru că numai ea asigură sănătatea,
adică autenticitatea și deplinătatea ființei. Condiția ființei este
organicitatea ascetică. Trebuie văzut că, deși ființa determină
morala, totuși și morala face ființa: în definitiv, devii și ești ceea
ce obișnuiești să faci tu din tine. Obiceiul tău e ființa ta.
Asceza este creatoare, pentru că păcatul sau patimile sunt
deformarea firii și nu firea însăși. Ele sunt „deformarea … acelei
Ordini care este dată făpturii de către Domnul, .. a acelei Structuri
de profunzime … a acelei Înțelepciuni în care se află rostul lumii”4.
Filosofia acuză asceza teologică de contrazicere și reprimare a
rațiunii și a firii umane. Dar ideea ascezei ortodoxe este de a
3

Sf. Marcu Ascetul, Despre legea duhovnicească, 101, în „Filocalia”, vol. I,
Sibiu, 1947, p. 239.
4
P. Florenski, Stâlpul și Temelia Adevărului, Editura Polirom, Iași, 1999, p.
113.
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reprima bolile naturii umane și nu natura, tocmai pentru a-i
revitaliza forțele. E vorba de a scăpa natura umană nu de firea ci
de nefirea ei, „de răul care-l posedă”5. Ceea ce filosofic se
numește degradare, slăbire și întunecare a firii umane, teologic
înseamnă degradarea, slăbirea și întunecarea chipului lui
Dumnezeu, a acelei imago Dei care constituie esența fiecărui om
ca persoană sau creatură a lui Dumnezeu. Dacă asemănarea a
devenit ne-asemănare, atunci ea înseamnă chiar înstrăinare și
îndepărtare de Arhetipul ei. Teologic, patimile și păcatul
înseamnă nu numai denaturare și îmbolnăvire ci și îndepărtare
de Dumnezeu. Această realitate o exprimă exact sentința
patristică atunci când afirmă: „mie păcatele mi s-au făcut zid
întunecat între mine și Dumnezeu”6. Iraționalitatea patimilor și
contrazicerea firii de către ele nu sunt numai o direcție greșită și
un comportament detestabil, ci sunt îmbolnăvire catastrofală. În
cazul bolii grave soluția nu este îngrijirea cu paleative, cum
încearcă filosofia (atunci când refuză asceza) ci optimismul
ascezei care, deși este severă, este singura care asigură
vindecarea. Întrebarea nu este: „E gravă situația?” ci aceea care,
„auzind, i-a zis lui: «Este pocăință, avva?» Și i-a zis ei: «Este!»”7.
De aceea, rezolvarea înseamnă asumarea luptei și a suferinței,
adică a sacrificiului. Se naște, există și dăinuie numai ceea ce
(cine) dăruiește, iubește și se sacrifică. În acest sens afirmă
Sfântul Maxim Mărturisitorul că „toate se cer după cruce”8, că
taina Crucii este taina Ființei, iar păr. D. Stăniloae spune că
ființarea este un dar pus sub semnul Crucii, adică al sacrificiului9.
Asceza este necesară nu numai ființei și cunoașterii teologice.
Ea este condiția oricărei ființări și cunoașteri. Oricâte curente și
tendințe ar înregistra, istoria filosofiei nu va scăpa de ea
niciodată. În antichitate, Platon afirma că „cei a căror viață a fost
5

Platon, Lysis, 217 b, în „Opere”, vol. II, Editura Științifică și Enciclopedică,
București, 1976, p. 227.
6
Patericul egiptean, „Avva Ammoi”, 3, Editura Episcopiei, Alba Iulia, 1990, p.
33.
7
Idem, „Avva Ioan Colov”, 43, p. 105.
8
Sf. Maxim Mărturisitorul, Capetele teologice și iconomice, suta întâi, 66-67,
în „Filocalia”, vol. 2, Sibiu, 1947, p. 148-149.
9
D. Stăniloae, Creația ca dar și Tainele Bisericii, în rev. „Ortodoxia”, nr.
1/1976, pp. 10-29.
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recunoscută de o deosebită sfințenie, aceștia sunt lăsați slobozi …
și se duc sus, în sălașurile cele pure”10 iar în zilele noastre tocmai
Heidegger, care în tinerețe și la maturitate aproba vitalismul lui
Nietzsche, la bătrânețe a emis memorabila și definitiva sentință:
„Verzicht nimmt nicht!-Abținerea nu păgubește!”. Gândirea laică
poate accepta și ea că pasiunile sunt iraționale și degradează,
încât „n-am putut suporta mirosul urât al mâniei mele”11 și că
asceza purifică și iluminează, iar pentru aceasta e necesară
conversia spirituală (metanoia), căci „rodul și fapta pocăinței sunt
cele care alungă neștiința și aduc cunoștința”12. Gânditorul onest
și riguros poate înțelege că asceza este absolut necesară în
primul rând pentru cunoașterea de sine, căci chiar în aceasta și
constă ea: „că nici pe sine însuși nu se poate cunoaște cineva prin
metodele distincției, silogismului și analizei, dacă nu-și curăță
mintea printr-o căință obositoare și printr-o asceză susținută”13.
Înțelegerea înseamnă simplificare și unificare. Asceza înseamnă
tocmai luminarea prin purificare și simplificare, așa cum a înțeles
excepțional în antichitate gânditorul creștin Tertullian: „Te chem
ca martor pe tine cel simplu … am nevoie de simplitatea ta”14.
De asemenea, filosoful poate înțelege că „doar în virtute se
manifestă tendința omului de a se transcende, prin faptul că
biruie nu numai psihicul interior ci și închisoarea eului”15, adică
auto-controlul sau stăpânirea de sine. Filosoful nu se poate să nu
știe că garanția ființei și a cunoștinței este „libertatea gândului
meu în pustie”16. Asceza este necesară nu numai pentru a atinge
valori teologice, mistice sau supranaturale, ci și pentru
autenticitatea cunoașterii în general, căci purificarea și centrarea
10

Platon, Phaidon, 114 c, în „Opere”, vol. IV, Editura Științifică, București,
1983, p. 134.
11
Paladie, Istoria lausiacă, „Despre Pahom”, Editura Institutului Biblic,
București, 1993, p. 60.
12
Sf. Simeon Noul Teolog, Discursuri teologice, I, în „Scrieri”, vol. I, Editura
Deisis, Sibiu, 1998, p. 85.
13
Sf. Grigorie Palama, Tratatul III din Triada I, contra lui Varlaam, apud D.
Stăniloae, „Viața și învățătura sf. Grigorie Palama”, Sibiu, 1938, p. XXV.
14
Tertullian, Despre mărturia sufletului, I, în „Apologeți de limbă latină”, col.
„P.S.B.”, nr. 3, EIBMBOR, București, 1981, p. 119.
15
D. Stăniloae, Sensul ascezei monahale, Editura Reîntregirea, Alba Iulia,
2005, p. 25.
16
D. Tsamis, Patericul sinaitic, „Sisoe”, 25, Editura Deisis, Sibiu, 1995, p. 199.
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ființială asigură suveranitatea cunoașterii de sine, încât omul „vede
în chip abundent lumina din sine … când puterea sufletului domină
patimile”17. Filosoful trebuie să știe că omul este mai mult decât
fenomenologie, că propriu lui este deschiderea nelimitată spre
totalitatea cunoașterii și a ființei. De aceea, cunoașterea
filosofică poate concluziona împreună cu cea teologică: „Bună
este ispitirea (asceza, n.n.)! Ea îl călește pe om”18.
Dar sensul deplin al ascezei este numai cel teologic, căci între
asceza filosofică și cea teologică este o diferență ca de la pământ
la cer. Dacă filosofia se bazează pe înmulțirea gândurilor, teologia
știe că gândul nu e neutru ci e bun sau rău, și de aceea
preconizează un control și o adevărată luptă pentru luciditatea
sau trezvia (népsis) duhovnicească. Dacă filosoful e fericit că are
gânduri, teologul, dimpotrivă, vrea să scape de ele: „Doamne, voi
să mă mântuiesc și nu mă lasă gândurile”19. Asceza creștină este
o luptă atât de acerbă pentru controlarea gândurilor și pentru
trezvie, încât lucrătorii ei afirmă că „ne temem să vorbim
întreolaltă, ca nu cumva să iasă vreo vorbă străină”20, unul dintre
ei „avea atâta trezvie în mintea sa, încât aproape la fiecare pas
pe care-l făcea, de fiecare dată se oprea, cerceta gândul lui și-l
întreba: «Ce se întâmplă, frate, unde suntem?»”21 iar altul era
mulțumit că la capătul ascezei de o viață putea să concluzioneze:
„Niciodată n-am lăsat în inima mea vreun gând care să mânie pe
Dumnezeu”22. Ca vigilență și autocontrol, trezvia a fost denumită
de către asceți „fixarea stăruitoare a gândului și oprirea lui la
poarta inimii”23 sau „liniștea neîncetată a inimii de orice gând,
care respiră și cheamă totdeauna, pururea și fără încetare, numai
pe Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu”24. Trezvia
teologică nu înseamnă însă un simplu control logic sau psihologic
al gândurilor, ci calificarea și purificarea lor. Ea nu este psihologie
sau psihiatrie ci terapie duhovnicească, și se finalizează de fapt în
17

G. Palama, Tratatul III din Triada I contra lui Varlaam, ed.cit., p. XIX.
Patericul egiptean, „Avva Pimen”, ed.cit., p. 269.
19
Idem, „Avva Antonie”, 1, ed.cit., p. 7.
20
Patericul sinaitic, „Ammun”, ed.cit., p. 34.
21
Idem, „Anonimi”, ed.cit., p. 44.
22
Idem, „Siluan”, 1,6, p. 187.
23
Idem, „Isihie Preotul”, 4(6), p. 106.
24
Ibidem, p. 105-106.
18
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vindecarea sufletească, de care sunt capabili numai duhovnicii ca
terapeuți, la care „veneau mulți mireni și monahi de pretutindeni
și își încredințau gândurile lor și se vindecau”25. Dar trezvia este
numai începutul ascezei. Ea face posibilă cunoașterea
duhovnicească, pentru că „cunoștința exactă a cuvintelor
Duhului se descoperă … numai acelora care … curățindu-și
mintea de funinginea patimilor, primesc cunoștința celor
dumnezeiești”26. Fără purificarea prin asceză, cunoașterea este
nu numai îngreuiată, deficitară sau întunecată ci chiar greșită și
diabolică, pentru că „ce este mai respingător decât cel care, fără
să fi făcut pocăință și să se fi curățit mai înainte … vrea să
teologhisească?”27. Pentru teologie, asceza nu este o simplă
purificare, luminare sau ușurare a cunoașterii, ci însăși
cunoașterea: „A vorbi despre Dumnezeu este un lucru mare, dar
este un lucru și mai mare a te curăța pentru Dumnezeu”28.
Asceza este însă mai mult și decât cunoașterea. Ea este luptă
pentru purificarea, sfințirea și împlinirea ființială, în toate
sensurile. Ea este însănătoșirea cunoașterii și ființei, ajungere „în
formă” sau împlinire, dar nu e simplu antrenament ci o
adevărată luptă, dusă cu toate forțele, cu osteneală, primejdie și
greutate, căci „strâmtă este poarta și îngustă este calea care
duce la viață și puțini sunt care o află” (Matei 7,14). Ideea biblică
a fost înțeleasă foarte bine și tradusă deplin de gândirea
patristică, astfel: „calea strâmtă și îngustă aceasta este: să-și
silească cineva gândurile sale și să-și taie voile pentru
Dumnezeu”29. Este evidentă imediat deosebirea acestei asceze
de cea filosofică: filosoful nu va ști niciodată ce înseamnă „să-și
silească gândurile”, va considera absurd și inutil „să-și taie voile”
și n-o va face nici „pentru sine”, cu atât mai puțin „pentru
Dumnezeu”. Dar ascetul teolog știe că numai prin această „silire”
și „tăiere” poate ajunge la auto-control deplin, la stăpânire
proprie și suveranitate. Iar aceasta nu poate fi înțeleasă decât
25

Idem, „Zenon”, 1, p. 96.
Sf. Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, 65, în „Filocalia”, vol.
3, Sibiu, 1948, p. 420.
27
Sf. Simeon Noul Teolog, Discursuri teologice, 1, ed.cit., p. 84.
28
Sf. Grigorie de Nazianz, Discours, 32 („Oratio 32”), 12, în „Sources
chrétiennes”, nr. 318, Editions Cerf, Paris, 1985, p. 110.
29
Patericul egiptean, „Avva Ammonà”, 11, p. 31.
26
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prin experiență, prin biruirea deplină a patimilor, asemenea
ascetului care „se bucura și spunea plin de ardoare: «Azi sunt rege.
Mi-am stăpânit patimile»”30. Asceza ca luptă sau „război nevăzut”
este luptă cu sine însuși, ca luptă împotriva iraționalității patimilor
și egoismului, ca biruință a smereniei asupra mândriei. De aceea,
ea are un nume clar și tranșant: pocăința. Există și asceză fără
pocăință, dar tocmai aceasta este deosebirea între asceza
filosofică și cea teologică. Pocăința înseamnă smerire totală,
invocarea iertării și predarea totală lui Dumnezeu. Căci asceza nu
este performanță a omului ca reușită proprie, pentru că reușita
ei nu e decizie proprie ci decizie suverană a iubirii lui Dumnezeu
ca răspuns la predarea iubitoare a omului, încât „dacă din toată
inima se va pocăi omul și nu va mai continua să facă păcatul, și în
trei zile îl primește pe el Dumnezeu”31.
Asceza este luptă reală, conștientă și voluntară, pentru că
luptătorul identifică precis patimile, le cunoaște și le combate pe
toate. De aceea, el este sfătuit deschis: „… când se apropie
patimile … Lasă-le să intre și luptă-te cu ele!”32. Asceza este
eroism și sacrificiu, pentru că „cei care sunt ai lui Hristos Iisus șiau răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele” (Gal. 5,24).
Ea nu este antrenament și performanță psihică sau morală ci
ființială, pentru că autenticitatea ei o arată numai înnoirea
organică esențială: „sufletul cunoaște că a primit Duhul Sfânt
când i se vor opri patimile cele ce curg jos dintr-însul”33.
Autenticitatea ascezei o dă numai interdependența totală dintre
sacrificiul omului și câștigarea harului: „Dă sânge și ia Duhul!”34.
Asceza ca sacrificiu ia o formă concretă vizibilă: sângele alb, adică
sudoarea și lacrimile în care se concretizează lupta de o viață
întreagă a eroului, căci asceza este eroismul creștin.
Forma finală a ascezei este însă biruința, adică transfigurarea
și sfințirea. Până la urmă, deosebirea esențială și finală între
asceza filosofică și cea teologică este transfigurarea. Marii asceți
au exprimat adeseori și fizic suveranitatea definitivă a ascezei.
Deviza și premisa ascezei creștine a fost: „Nu poți fi monah dacă
30

Idem, „Avva Iosif de la Panefo”, 10, p. 182.
Idem, „Avva Pimen”, 12, p. 168.
32
Idem, „Avva Iosif de la Panefo”, 3, p. 180.
33
Idem, „Avva Longhin”, 6, p. 128.
34
Ibidem.
31
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nu devii ca un foc arzând cu totul”35. Dar aceasta nu era o
premisă sau o țintă convențională ci un program realist de viață,
verificat prin experiență, căci marii asceți au probat-o, precum
Sfinții Arsenie cel Mare, Pimen și Sisoe cel Mare iar în zilele
noastre păr. Arsenie Boca, și de aceea invocarea realistă a
ascetului era: „Dă-mi harisma prieteniei cu focul!”36. Numai
această probă este finalul și garanția ascezei creștine.
Dar asceza creștină se deosebește nu numai față de cea
filosofică ci și față de ascezele teologice ne-creștine. Dacă în
unele asceze ne-creștine, precum cea budistă, asceza este o
performanță și o reușită umană, în creștinism ea presupune
efortul omului dar reușita o asigură numai Dumnezeu, prin energia
atotputernică sau harul Său. De asemenea, practicile ascetice necreștine se identifică de cele mai multe ori cu reprimarea trupului.
E adevărat că unele practici creștine au căzut în această eroare,
totuși trebuie observat că deviza tradițională a ascezei creștine a
fost: „noi nu ne-am învățat să fim omorâtori de trupuri, ci de
patimi!”37. Mai mult: în asceza creștină, nepătimirea (apátheia) nu
constă nici măcar în omorârea părții pasionale, ci în redirecționarea ei de la irațional la irațional, adică „puternicele-mi
viții întoarse în virtuți” (V. Voiculescu, Ultimele sonete, 26), sau
cum spune Sfântul Grigorie Palama: „liber de patimi este … cel
care-și supune partea irascibilă și concupiscentă … părții
cugetătoare a sufletului, așa cum cei pătimași își supun partea
cugetătoare celei pasionale”38. Dar unul din semnele deosebitoare
cele mai evidente este faptul că în timp ce ascezele ne-creștine
constituie o performanță cu efect scurt și adesea cu îmbolnăviri,
regrese și degradări ființiale, asceza creștină este de cele mai
multe ori discretă, ne-șocantă și constă nu în performanță ci în
cumul ființial constant și definitiv. Asceza creștină nu este salt
(cum sunt, adesea, cele ne-creștine) ci urcare din treaptă-n
treaptă, consecventă, constantă, organică și definitivă.
Cumulul acesta organic și definitiv are un nume precis:
nepătimirea, până la sfințire. Dacă asceza ne-creștină este
35

Idem, „Avva Iosif de la Panefo”, 6, p. 181.
Idem, „Avva Iacob”, 6, p. 183.
37
Idem, „Avva Pimen”, 183, p. 190.
38
Sf. Grigorie Palama, Codex Coislinianum gr. 100, f. 164 v – 165 r, apud D.
Stăniloae, „Viața și învățătura Sf. Grigorie Palama”, ed.cit., p. 68.
36
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performanță și spectacol, asceza ne-creștină este adesea
anonimă sau modestă. În asceza ne-creștină forma depășește
totdeauna conținutul ființial, pe când în cea creștină conținutul
excepțional poate fi purtat de o formă sau imagine minimă, până
la anonimat. Asceza ne-creștină poate arăta performanțe
uimitoare pe care și teologia creștină le poate recunoaște, pentru
că și ne-creștinul (fiind „chipul lui Dumnezeu”) are potențialități
virtuale incredibile, în virtutea acestui chip, care pot fi
actualizate. Dar aceste performanțe ne-creștine nu sunt legate
necesar de nepătimire. Dimpotrivă, ascetul ne-creștin are în
vedere în primul rând performanța, indiferent de condiția
morală; ea poate fi deficitară, iar după consumarea performanței
ascetul cade adesea într-o condiție morală degradată. Pentru
ascetul creștin dimpotrivă, primordială și esențială este
nepătimirea (ca și condiție morală deplină), iar performanța,
indiferent că apare sau nu, este de importanță secundară. Chiar
dacă nepătimirea se identifică uneori cu performanța, ascetul
creștin n-o caută, n-o dorește și vrea totdeauna s-o ascundă.
Pentru ascetul creștin, performanță nu este „performanța” ci
însăși nepătimirea: „Haina de nuntă este nepătimirea sufletului
rațional care s-a lepădat de poftele lumești”39.
O altă deosebire între asceza creștină și cea ne-creștină este
aceea că asceza creștină constă în lupta cu sine însuși, cu patimile
proprii și nu cu alții, cu lumea sau cu ființa. Des-pătimirea nu este
negarea pasiunii ci a patimei: ea combate pornirile iraționale, nu
energiile vitale fundamentale sădite de însuși Dumnezeu în firea
omului. Dușmanul, adversarul sau concurentul este numai
patima proprie, și nu ceilalți sau lumea. Ascetul ne-creștin, chiar
dacă depune un efort excepțional pentru stăpânirea patimilor, o
face nu pentru despătimirea definitivă ci numai pentru atingerea
performanței, indiferent de consecințele morale ulterioare; lui îi
este indiferent dacă după reușita performanței redevine un
pătimaș, mai dominat decât înainte. Ascetul creștin știe că dacă
ai depășit patimile stăpânești totul, iar dacă nu le-ai depășit chiar
„stăpânirea” totului este iluzorie. Nu există decât o singură
victorie: asupra ta însuți.
39

Evagrie Ponticul, Capete despre deosebirea gândurilor, 22, în „Filocalia”,
vol. 1, Sibiu, 1947, p. 66.
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O deosebire extrem de importantă este aceea că în asceza
ne-creștină, indiferent cât de mari, spectaculoase, puternice sau
marcante sunt performanțele, acestea nu sunt definitive și nu se
constituie într-o reușită ființială definitivă. Indiferent că durează
mai mult sau mai puțin, performanțele dispar relativ repede, nu
rămâne nimic din ele și nu se concretizează într-o ființialitate
superioară stabilă. Asceza creștină însă, indiferent că arată sau
nu performanțe, are în vedere și se constituie principial într-o
ființialitate superioară, transfigurată și stabilă, chiar definitivă.
Semnul nepătimirii nu e performanța ci cumulul ființial stabil sau
câștigarea stabilității definitive: „Sufletul curățit prin plinătatea
virtuților face rânduiala minții neclintită și destoinică să
primească starea căutată”40. Cunoașterea și ființa autentică se
certifică prin stabilitatea definitivă.
În sfârșit, deosebirea finală dintre asceza creștină și cea necreștină, subliniată de toți misticii creștini, este dobândirea
Duhului Sfânt. Toate ascezele și toate misticile țintesc o
cunoaștere și o condiție superioară, transfigurată sau
duhovnicească. Cercetătorul riguros poate să constate însă faptul
extrem de interesant că asceza creștină – deși dorește să atingă
viața duhovnicească sau transfigurarea – nu o consideră scop în
sine, ci mijloc. Ea poate fi scop în sine numai în ascezele necreștine. Ascetul creștin nu este însă impresionat și nu se
mulțumește cu nepătimirea și nici chiar cu transfigurarea. Scopul
lui este Persoana-Dumnezeu, Dumnezeu și numai Dumnezeu,
adică apropierea, intimitatea sau unirea cu Dumnezeu, pentru că
aceasta le conține pe toate iar fără ea toate celelalte se
relativizează. Cercetătorul are datoria să constate că toată
tradiția ascetică și mistică creștină – de la cea biblică și patristică,
de la misticii pustiei și cei isihaști până la Sfântul Serafim de
Sarov, Sfântul Siluan Athonitul, păr. Sofronie Sacharov și alții – au
subliniat tranșant această convingere, premisă și țintă.

40

Idem, „Capete despre rugăciune”, 2, ed.cit., p. 75.
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„ATITUDINEA AUGUȘTILOR NOȘTRI POLITICIENI
FAȚĂ DE ARTIȘTI ESTE UNA DE IGNORARE
DIPLOMATICĂ”
Un interviu cu Ioan EVU realizat de poeta Maria Diana
POPESCU
– Domnule Ioan Evu, arătați-mi unde ați ajuns cu muzica și
poezia. Recent ați scos la lumină cea de-a noua carte de versuri –
„Cenușă vorbitoare” – și al treilea album muzical – „Trenul de
seară” –, al grupului hunedorean „Canon”, pe care-l conduceți de
treizeci de ani…
– Să înțeleg că vreți un interviu cu dubla-mi ipostază, de poet
și cantautor? Tare mi-e teamă că o să vă dezamăgesc,
mărturisindu-vă că nu știu cu exactitate unde „am ajuns” cu
aceste două grații: poezia și muzica… Mai degrabă ele m-au
purtat, pe nebănuite căi, revelându-mi uneori mirabile, alteori
dezolante priveliști. Ambele se nasc, trăiesc, mor și renasc în
mine, după legi care-mi scapă. Și, sincer, nici nu-mi bat capul să
le pricep… Ceea ce pot afirma cu siguranță este că n-am ridicat
niciodată o piatră de hotar între ele. Altfel spus, muzica și poezia
au fost/sunt două ipostaze complementare ale unei singure
iubiri, care nu m-a trădat niciodată. Două fețe ale aceleiași
monede azvârlită pe taraba acestei lumi a cererii și ofertei.
Încă din antichitate grecii au „împăcat” cele două frumuseți,
Erato și Polimnia, întruchipându-le în zeița unică – Euterpe, muză
a poeziei lirice, dar și a muzicii… Așadar, nimic nou sub soarele
acesta vechi de când lumina! Mai mulți recenzenți ai cărților
mele au remarcat melosul intrinsec al poemelor. Pe de altă parte,
unii comentatori muzicali au evidențiat lirismul cântecelor mele.
N-am ce face: sunt un incorigibil aed. Doar atât.
– Mai avem, azi, scriitori dispuși să riște pentru o idee, să
schimbe cu adevărat ceva sau se complac în postura de victimă,
cu senzația că înoată împotriva curentului?
– Depinde la ce fel de risc vă referiți. Există în istorie
nenumărate exemple de inși care au sacrificat totul, inclusiv
propria lor viață, pe altarul unei singure idei, mai mult sau mai
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puțin nobile. Dacă jertfa lor a fost/este sau nu de bun augur,
doar timpul poate decide.
Luând în calcul pragmatismul exacerbat al acestor vremuri,
pentru artistul „pur-sânge”, riscul intră la capitolul „Riscurile
meseriei”… Scriitorii de reală vocație știu asta pe propria lor
piele. Bineînțeles că nu se vor mulțumi a se complace într-o atare
ipostază masochistă! Însă pot deveni, „fără-a prinde chiar de
veste”, niște biete victime „colaterale” ale șubredului nostru
sistem social. Imaginea eroului care ia singur valul în piept a
devenit de mult anacronică. Scriitorii sunt, prin structura lor,
niște perdanți din stirpea „melancolicilor păguboși”. Însă nimic
nu se poate clădi fără sacrificiu. Poezia e chin solitar, iluminare,
anastază.
– Eu simt un mare dezgust pentru lumea literară de azi,
pentru viclenia, mizeria și tot show-ul. Mă puteți contrazice,
domnule Ioan Evu. Și visez, în termeni realiști, fără să-mi fac iluzii,
la un val de scriitori care să adopte o poziție radicală față de ceea
ce se întîmplă în societatea literară a prezentului.
– Întrebarea dumneavoastră e de fapt un enunț la care
subscriu, încercând puțin să-l nuanțez, bineînțeles, cu un x
coeficient de subiectivitate… Dezgustul despre care vorbiți este
explicabil până la un anumit punct. E un gest reflex normal, într-o
societate subnormală, lipsită de repere axiologice. Atmosfera
viciată a vieții noastre literare/culturale nu-i decât reflectarea
fidelă a distorsiunilor societății actuale.
Personal, îmi repugnă orice formă de radicalism. S-a bătut
multă monedă pe ideea de unitate între scriitorii „revoluționari
de meserie” sau simpli „reformiști”, atât în societatea
predecembristă, cât și în cea actuală. Înainte vreme exista o
solidaritate – e-adevărat, mai mult tacită – a urii față de regimul
ceaușist. După căderea „odiosului și sinistrei”, ura nu a dispărut,
doar și-a modificat subiectele, ramificându-și energiile negative.
Inamicul public numărul unu este astăzi, în opinia mea,
egocentrismul, această maladie existențială, care, netratată la
timp, se acutizează până la stadiul cronic de egolatrie. E o boală
grea asta, cu efect de bumerang… Vezi numeroasele cazuri de
poeți cu veleități genialoide, autoproclamați „mesianici”, o
jalnică osmoză între paria și iute-iritabili dictatori „de buzunar”…
Pen` că ei sunt – nu-i așa? – proprietarii de drept ai adevărului
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absolut... Ei emit judecăți apodictice, pe lungimea de undă a
vanității lor maniacale. A îndrăzni să ai altă opinie decât
somitățile lor, echivalează cu a-i călca pe bombeu. A nu fi de
acord cu aserțiunea lor egal ultragiu personal. Mintenaș te pun la
colț, cu aprigă mânie „revoluționar-patriotică”. Cât ai zice
„pește”, ei te târăsc la stâlpul infamiei și te gratulează cu cele mai
„dezmierdătoare” epitete...
Maxima lor predilecta e expresia gregarului instinct de haită:
„Cine nu-i de acord cu noi, trebuie exterminat!”. Ei au mereu de
pus pe cineva la zid, pentru că sunt de meserie justițiari... Ai
neamului, cartierului, blocului, autobuzului, scării de serviciu. Ei
sunt misionarii moralității absolute, de care fac tapaj ori de cate
ori li se ivește prilejul.
Uneori solidarizează între ei. Însă foarte puțin. Până reușesc
să smulgă ciolanul din fălcile altor potăi. Deh, unde-s mulți,
potența crește și… violul reușește! Când se văd stăpâni pe
ciozvârtă, se încaieră ca hienele pe hartanele antilopei. Ei, și
numai Ei, au facultatea de a gândi just.
Mărimile lor nu pricep că poți colocvia, sine ira et studio, pe
marginea unui subiect, indiferent că e vorba despre un vers sau o
carte „oarecare”... Ei vor mereu pâinea și cuțitul. Ei taie și
spânzură. Ei au întotdeauna argumente zdro-bi-toa-re. Ei nu emit
opinii, ci sentințe. Lor trebuie să le cânți în strună, să le pupi
cizma, sandala, mănușa. De fapt, în fiecare dintre acești posesori
de false patalamale doarme un mic dictator.
Pentru ei realitatea devine din ce în ce mai evanescentă. Își
fac chip cioplit din propria-le imagine, pe care o proiectează
obsedant pe firmament, prosternându-se habotnic în fața oglinzii
nemăsuratei lor vanități. Ajung să descopere peste tot conspirații
ce le amenință soclul „nemuritor și rece”.
Chiar și în bunele intenții, ei decodează – după sârguincioase,
delirante exegeze detectivist-paranoice – tot felul de comploturi,
care mai de care mai „netrebnice”. Ei sunt mereu neînțeleșii,
prigoniții cetății, zeii de tinichea ai urbei, județului, patriei-mume,
mapamondului & blogosferei…
În fine, dacă intrigile lipsesc, super-sensibiloșii ăștia le
inventează. Că doară la ce e buna ficțiunea? „Și dă-i și luptă, și
luptă și dă-i” pe baricadele dezgustului existențial, până la
transformarea lumii într-o cloacă imensă, deasupra căreia doar
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Ei, „inocenții” de meserie – încarnare terestră a ingenuității
desăvârșite – au dreptul să leviteze cu aripi roz-bombon de îngeri
„binefăcători” ce sunt.
Când solidaritatea scriitorimii române se va baza pe criterii
morale/estetice, într-o deplină unitate a diversității de opinii,
show-ul dezagreabil despre care vorbiți, cu tot arsenalul său de
cancanuri, jocuri de culise, coterii, va dispărea de la sine. Dar,
deocamdată, această solidaritate e doar o înduioșător-șugubeață
utopie.
– O poziție specială în sfera noțiunii de modă este ocupată de
moda literară. Putem vorbi despre ea ca despre cea
vestimentară, de exemplu?
– Moda vestimentară ține seamă de cele patru anotimpuri ale
cutărui an calendaristic. În literatura ultimilor ani moda e impusă
de așa-zisele generații împărțite în speță pe decenii… Fie că-i
vorba despre moda vestimentară sau literară, ambele stau sub
semnul arbitrarului.
Orice modă este, în fapt, o doctrină caracterizată prin
accentuarea unilaterală, subiectivă, a anumitor valori temporare.
Așadar, supuse rigorilor perisabilității. Cunosc cazurile unor poeți
talentați care s-au lăsat seduși de modă... Ceea ce astăzi este în
vogă, mâine poate cădea în desuetitudine.
Prin capacitatea sa de a rămâne impenetrabilă la valuri și
mode, arta autentică e atemporală. Ea supraviețuiește tocmai
prin pulsația tragică, vie, a mesajului imanent uman. Exemplu:
eminesciana „Odă în metru antic” răspunde oricărei grile
estetice, fie ea premodernă, modernă, postmodernă sau…
transmodernă.
– Cui i se supune poetul Ioan Evu? Vremii, sieși, poeziei,
trecerii?
– Lumea în care trăim e guvernată de norme și legi pe care –
chiar dacă nu sunt de acord cu ele în totalitate – le respect ca
simplu cetățean, așa cum probabil sunt perceput de alți cetățeni
mai înalți la Stat și la sfat decât mine. Însă, ca orice călător
creștin, mă supun legii implacabile a Trecerii. Toate celelalte,
enumerate de dumneavoastră, i se subordonează… „Vremea ne
vremuiește” spuneau cei vechi…
Poezia, ca expresie princiară a sinelui, prin însăși esența ei de
ferment spiritual semnifică nesupunere, este „un factor de
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dezacord creator”, după cum releva Ion Caraion într-unul din
jurnalele sale poetice. Cu tot aerul ei aparent eretic, poezia
îmblânzește trecerea, o face, întrucâtva, mai suportabilă…
– Orice campanie de dezinhibare literară mi se pare vetustă
din start. Ce părere aveți despre aerele de vitejie licențioasă ale
unor scriitori?
– „Dezinhibarea literară” nu poate fi vetustă; e semn al
libertății interioare a spiritului și, generic vorbind, constituie
germenul scrisului autentic. Dimpotrivă, refulările obstinate, fals
pravoslavnice, ale firescului ființei, sub pretext că acestea ar
contrazice nu știu ce canoane, pot fi mult mai dăunătoare.
„Aerele de vitejie” aparțin nonconformismului, spiritelor
avangardiste, și își au, desigur, șarmul lor. Ele chiar pot
reprezenta un factor de progres manifest în planul invenției
artistice, prin spontaneitatea și originalitatea imprimate formei
specifice de exprimare. Când însă aceste „aere” devin licențioase,
nu denotă dezinhibare, ci prost gust, ca să nu zic lipsă de bun
simț elementar.
Deși nu sufăr de pudibonderie, nici de calofilism, mă
oripilează invazia limbajului de gang a unor „tineri furioși”, care
se amăgesc cu gândul că ei au dat gaură la „covrigul” poeziei.
Uneori, obscenitatea limbajului lor e asemănătoare
textelor/„logogramelor” de pe pereții haznalelor, scrise cu
degetul înmuiat în excremente. În realitate, astfel de autori sunt
la vârsta primară în care sug tetina plaivazului, fabulând că fac
sex oral cu poezia…
Hedonismul ostentativ, practicat sub formă de exhibiționism
sexual-scatologic, cu tot cortegiul de vulgarități aferent, și,
culmea!, încurajat de unii critici literari cu ștaif – vezi „cazul”,
celebru de-acum, lui Marius Ianuș (poet, de altfel, talentat!) – își
are originea în dorința de a epata… Însă nu-i exclus ca acest
fenomen de „manelizare” a culturii să fie o reacție deliberată, o
tentativă de alimentare a foamei de senzațional, pe care
mijloacele mass-media n-o pot satisface deplin. Defularea
vulgarității se poartă, e la modă, ea chiar poate produce câștig
material.
În ultimii ani, când absența unei minime cenzuri estetice se
face simțită tot mai acut, au apărut numeroase cărți în care
limbajul obscen e împins până dincolo de limitele scabrozității. În
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originala-ne democrație, libertatea de expresie poate fi lesne
confundată cu libertinajul… O autoare, pe numele ei Ioana
Bradea, și-a intitulat romanul de debut „Băgău”, o carte – zice-se
– „cu succes de librărie”… Iată un succint autoportret al
prozatoarei, care-și începe în forță fluxul orgasmic al romanului
cu memorabila sintagmă: „Sunt o doamnă, ce pula mea!”…
E un preambul care pune serioase dileme, nu neapărat
despre virtuala preschimbare de sex a romancierei, cât, mai ales,
despre până unde poate regresa dictatura mult invocatului trend
impus – vezi Satană! – de trebuințele pieței, conform
principiului: „scopul scuză mijloacele”. De menționat faptul că
autorlâcul „doamnei” posesoare de pix erectil și-a atins… scopul,
obținând, în 2005, Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor.
La astfel de învestituri nu poți decât să exclami consternat, ca
ardeleanul când a văzut prima oară girafa la grădina zoologică:
„Așe șeva nu să există!”. Ori, ca tot românul verde, globalizat
peste noapte: „No comment, bade!”
– Vechile societăți confereau scriitorilor o poziție de forță, un
statut privilegiat. Cum stau lucrurile în timpul nostru?
– Iertați-mă, dar sintagma „o poziție de forță” mi se pare ușor
exagerată… Într-adevăr, în antichitate, scriitorii aveau un cuvânt
însemnat de spus în cetate… Platon își imagina statul ideal ca
fiind condus de filozofi… Dar trebuie amintit că marea lor
majoritate era formată din aristocrați.
O excepție a constituit-o grecul, prin adopție, Esop – originar
din Asia Mică, cel care, sclav fiind, și-a dobândit, conform
legendei, statutul de cetățean liber, tocmai datorită măiestrelor
sale fabule… Împărații romani erau, se pare, mai intransigenți cu
artiștii lor. E suficient să amintim exilul lui Ovidiu la Tomis, dictat
de Augustus sau uciderea lui Seneca cel Bătrân de către Nero.
Cum stau lucrurile în vremurile noastre, cum e perceput artistul
în „Agora” postmodernă?
Pe mioritice plaiuri carpato-danubiano-pontice, scriitorul e-un
fel de mațe-goale, un soi de scârța-scârța pe hârtie, care taie,
toata ziua, frunze la câini, în timp ce sărmanul popor trudește pe
brânci, conform imeghebistului slogan „Noi muncim, nu
gândim!”…
Artistul e veșnicul nemulțumit, eternul Ghiță Contra, incapabil
să priceapă eforturile „supraomenești” depuse de guvernați pe
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drumul plin de hârtoape – mai precis, de hâr-țoape – al Integrării.
De cele mai multe ori atitudinea auguștilor noștri politicieni față
de artiști e una de ignorare diplomatică. Vorba unei reclame
intens mediatizate: „Prietenii știu de ce”…
– Artiștii Renașterii făceau artă pentru bani, fără vreo
legătură cu valoarea intrinsecă a creațiilor. Ceea ce pentru
artistul de azi pare o minune, atunci era o sursă de cîștig. E ceva
rușinos în arta percepută ca meserie?
– În opinia mea, înainte de a fi o profesie, arta este profesiune
de credință. Principiul moral-estetic „artă pentru artă” nu a fost
respectat ad literam de nici o societate istorică… Cu atât mai
puțin în vremea de trist festival „Cântarea României”, când liote
de condeieri, zeloși cosmeticieni ai puterii – care una gândeau și
alta fumau – ne fluturau cu obstinație în auz cuvinte sfinte,
înzorzonate în staniolul patriotismului de paradă… Ei bine,
pentru acei scribi „de serviciu”, lozincile rimate, fără valoare
intrinsecă – așa cum bine formulați – erau o sursă deloc
neglijabilă de câștig…
Jenant e că unii lăutari cu leafă grasă ai regimului defunct, cei
care în epoca alimentației raționalizate se înghesuiau pe „sticlă”
ca muștele pe rahat, spoind cu fard neaoșul termen, au schimbat
mintenaș macazul, și se dau azi drept zugravi ai distroficei noastre
democrații… Vorba aia: „La vremuri noi… tot ei”… Ca în Povestea
Porcului ce-și leapădă în fiece noapte șoricul, preschimbându-se
în imaculat Făt-frumos, care nici usturoi n-a hăpăit și căruia nici
râtul nu îi duhnește…
Revenind la întrebarea dumneavoastră – teoretic, nici o
meserie nu-i rușinoasă, începând de la aceea de vidanjor, până la
cea de aviator… În zilele noastre prea puțini scriitori își câștigă
pâinea din vânzarea cărților. Cazurile izolate sunt excepții ce
confirmă regula. Realitatea asta e valabilă și în Occident, nu doar
la noi. Pentru a-și asigura subzistența, cei mai mulți scriitori
practică alte meserii, scrisul fiind o preocupare adiacentă, un fel
de hobby.
– Literatura română stagnează de vreme lungă, incapabilă să
dea opere de impact? Cum așa?
– Nu sunt întrutotul de acord cu dumneavoastră. Stagnarea
literaturii române e doar aparentă. Se tipăresc în continuare cărți
valoroase. Problema reală o constituie deficitara lor mediatizare,
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tirajele confidențiale, precum și insidioasele interese ale unor
grupuri organizate după criterii fripturiste, cu profunde rădăcini
în genomul nostru balcanic.
Majoritatea mijloacelor mass-media e preocupată până peste
măsură de evenimente și știri șocante, oferind cu obstinație
imaginea dezolantă a unei Românii aflată în continuă „cădere
liberă”, în nestăvilită degringoladă axiologică. Ei, bine, în această
„lume a tabloidelor machiavelice” – conform memorabilei
sintagme a regretatului Octavian Paler – poezia, ca amprentă
inconfundabilă a chipului lăuntric al entității OM, trebuie să ofere
lumii o alternativă luminoasă.
Se știe: arta nu e competiție sportivă… În sport, ordinea
înălțării pe treptele podiumului se desfășoară după criterii bine
clarificate, „legiferate”, astfel încât performanța nu poate fi
eludată. Supremul arbitru al performanței literare e timpul.
– Paul Virilio înfățișa omul viitorului ca pe un cocon
tehnologic, un fel de freak, îmbrăcat într-un costum de date, un
fel de polihandicapat, intrat într-o formă tehnică de comă. Ar
putea intra și scriitorul, artistul, în această „trupă”?
– Imaginea aceasta virtuală a entității umane șochează prin
alăturarea unor termeni disjuncți, și este mai degrabă una
escatologică. În ce mă privește, mă mulțumesc să rețin doar
insolitul ei… Și chiar dacă aș lua-o ca atare, la ce mi-ar putea
folosi?
Arta trebuie să dea sens existenței, să se opună procesului de
mitridatizare a umanului provocat de noxele tehnicizării
excesive, ale cibernetizării creierului. Actul creator este unul
deliberat, nu robotiza(n)t.
Eu scriu dintr-o stringentă nevoie de comunicare, și cred cu
toată alcătuirea mea în virtuțile terapeutice ale artei, în
capacitățile sale exorcizatoare. Scriu din teama de înstrăinare și
singurătate. Deși, în treacăt fie zis, singurătatea nu m-a jignit, nu
m-a trădat și nu m-a dezamăgit niciodată.
– Despre ce fel de societate vorbim astăzi, domnule Ioan Evu?
Cumva despre una utopică, a spectacolului, o societate de
consum, a plăcerii, a teatralizării, a circului vicios, a evaluării
perverse, despre o societate cu o mie de fețe?
– În parte am răspuns acestei întrebări, altfel formulată, mai
la deal… Diacronic vorbind, polimorfismul evocat de
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dumneavoastră e valabil oricărei comunități umane. Doar că la
noi cameleonismul a atins cote cronice de manifestare.
Nenumărați cabotini, proaspăt ieșiți de la naftalină, autoerijați în
directori de opinie și conștiință, în călăuze ale neamului, se
bulucesc la rampă, cu obstinație demnă de cauze mai nobile.
Asta-mi aduce aminte memorabila zicere emisă de Luca Pițu:
„Pleacă ai noștri vin ai noștri/ vin ai noștri/ dizidenții mor ca
proștii…”
E suficient să dau doar câteva exemple: Mihai Tatulici, cândva
redactor de emisiuni educativ-patriotice, vajnic realizator de
spectacole triumfaliste, revine mereu în forță ca moderator de
emisiuni-maraton… Cu facies de ins mereu constipat, acest guru
trist al națiunii, meseriaș în „datul cu gura”, își tot dă cu părerea,
neîntrebat de nimeni, despre oricine și orice… Dar, mai ales
despre – vezi, Doamne! – stringentele dileme ale realității postdecembriste, de la hăt-fenomenul „Caritas” încoace… Creierul
său e un mic Vezuviu în plină erupție. Pare că sub rotundul
cheliei sale zace încă nedescoperita piatră filozofală…
Alt guru, mai mic la stat, pe numele său Ion Cristoiu, fost
lucrător cu pixul la organul de presă al Uniunii Tineretului
Comunist, face acum zigzaguri interminabile pe trasee televizate,
ca un adevărat român „rupt în fund”, ieșit la autostrada ce duce
taman spre UE! Este și el un specialist în datul cu presupusul…
Sau profetul de Dămăroaia, Silviu Brucan… (Despre morți,
numai de bine! Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească la loc cu
verdeață!). El se vroia un fel de cioclu al comunismului… Cu un
rânjet pe măsură, îi tot urechea pe politicieni, dându-le note de
bună/rea purtare… Și se mai vroia a fi un imparțial arbitru,
împărțind la stânga și la dreapta – funcție de orientarea politică
a „jucătorilor” – cartonașe roșii ca însuși sângele, vărsat inutil, în
decembrie `89… Știa Som(n)itatea Sa ce știa, când poliglotul din
el ne definea ca o gloată de „stupid people”!
În fine, sunt încă destule stafii ale vremurilor „de tristă
amintire mai veselă” (vorba tomnaticilor flăcăi de la „Divertis”)
ce ar trebui să se ceară la pensie… Unii la pensie de vârstă. Alții la
pensie de boală. Psihică. Dar nu! Ei muncesc. Ei continuă să facă
ceea ce știu dintotdeauna. Să bată din gură… Pardon! Din... gur!
Ne convine sau nu, trăim/supraviețuim într-o lume a
emblemelor și etichetelor ce maschează numeroase goluri, fie că
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se numesc goluri din conservă sau viduri existențiale… În fine, în
această lume, mai mult virtuală decât palpabilă, eu însumi sunt o
simplă imagine ce reprezintă un ceva indefinit, o entitate în
ceață, ca un chip răsfrânt într-o oglindă aburită din cauza
efectului artificial de seră…
– Și viitorul cum se vede, viitorul dumneavoastră literar, Ioan
Evu?
– Sincer, nu știu. N-am abilități previzionare. Cineva spunea că
doar trecutul e sigur. Dar, pentru că tot vorbim despre realități
potențiale, uneori mă simt ca un adolescent care – bărbierinduse pentru întâia oară în viață la oglinda din baie –, din cauza
vaporilor depuși pe luciul sticlei, constată cu uimire și indicibilă
emoție că înfățișarea chipului său e mai matură, ca să nu zic mai
îmbătrânită…
Însă mă bucur pentru fiecare nouă zi, caut, pe cât îmi stă în
putere, să nu mă las pradă eșecurilor de care viața a avut grijă să
nu duc lipsă. Rămân același mărșăluitor pe câmpul de luptă al
propriilor mele himere… Și, iertată-mi fie autocitarea la care
recurg în finalul acestui interviu. E textul liminar al cărții mele
intitulată „Cenușă vorbitoare”. Este, cu voia Dvs., un posibil
autoportret lăuntric al poetului Ioan Evu:
„El, însoțit de umbra proiectată pe zid, înspre seară… El însuși
– un alter ego al umbrei, într-o lume a substituțiilor de tot felul.
Singur, ca un războinic fără zale, care, brusc, a uitat cauza ce l-a
împins pe câmpul de bătaie, strânge la piept blazonul zdrențuit al
poeziei. Biet cavaler al Tristei Figuri – pentru el orice război se
preschimbă în cele din urmă într-o luptă cu sine. Viața lui e
asemenea unui poem explicit, dar care, paradoxal, nu poate fi
explicat. Își poartă umbra ca pe un destin – o hologramă a
întunericului ce nu se adeverește decât în lumină, așa cum
stelele răsar numai noaptea”
– O strofă din poezia de dragoste îndrăgită de Ioan Evu?
– Doar un singur vers din „Cântec” de Nichita Stănescu: „Ce
bine că ești, ce mirare că sunt!”.
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Șapte poeme de Nicolae DRĂGAN
Postume
Fără spectacol
Mereu tulburat şi palid, poate singur rămas
printre lumini terorizând ferestre,
noaptea glorifică nopţi – enormul popas
continuu sfidează suprema poveste.
Ore se clatină. Porţile strigă acum,
cuvinte îmbătrânite mai vor să audă
numele celor cu steaua pe umăr – oricum
îngenunchiaţi sub veghea ei profundă
Ora – mal, ora – destin, ora – miză,
despre cântec vorbesc în somn păsări şi crezi
în cel ce sporeşte singur nocturna criză
a crinilor – ostatici pe care vrei să-i salvezi
Nu provocând un surâs unanim şi nici aplauze stranii
se năruie gândul palid şi atât de retras,
fără spectacol, fără suspin, fără litanii
aştepţi amiaza, medalia râvnitului ceas.
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Eram acolo cândva
Cei care vin îmi spun că eram acolo
cândva, indiferent ori zgomotos,
tandru ori livid, rugător ori sarcastic
sau mai ştiu eu cum. Un lucru e sigur:
se obişnuiseră cu mine, cu crochiurile
desenate pe cea mai bizară hârtie.
Deci se împăcaseră, într-un fel mă acceptaseră,
mai unii, mai alţii şi aceasta din clipa când
orice gheară schiţată se preschimba
în curcubeu şi eu nu lăsam să se înţeleagă
că e doar un inocent exerciţiu, ci credeam
cu stăruinţă nevinovată că voi avea mereu
acele mâini care să mângâie amiezi
în stare să mai înflorească o dată.
Elegie

Liei Mitrofan-Grecu
Acum amiaza ne trimite înainte
păşim în silă, şovăitori, prudenţi,
prapur de ceară flutură cuminte
deasupra arborilor ce ne privesc absenţi.
O, vagă speranţă că zestrea se împlineşte
în cartea umilinţelor cu mult prea multe foi;
am vrea să ne oprim – ghimpe de aer creşte
şi zvonul altor vieţi cutreieră prin noi.
Amiază din veac, amiază străjer
mângâind scutul alcătuit târziu,
oare acum ce nume prin casă e stingher
şi ce oglinzi păstrează sufletul nostru viu?
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Acel grai ce refuză căderea
Lucruri abandonate în strâmte încăperi,
acelaşi frig bătrân în verbele strivite,
acelaşi duh batjocorit amarnic până ieri
înaintează – sumbru despot – ţine minte
dispreţul şi sfidarea nu dăinuie chiar dacă,
amiaza le înteţeşte smârcurile reci.
Urmează povârnişul, cu zodia lui săracă
şi pâcle fără nume nu-ngăduie să treci.
Întoarce-te şi, singur, dezleagă din privire
cuvintele ce zac pe creste de bazalt;
doar risipind ocara, ţi se va da de ştire
cum să înfrunţi tăcerea ultimului salt.

Ultimele gânduri
Poetei Gabriela Melinescu
Rumoare. Sfieli. Încremeniri. Uimire.
Ultimele gânduri brusc au devenit transparente.
febră misterioasă răzbate, acum, prin mii de fire,
pe umeri curând sporovăiesc tulburătoare amprente.
Nu devenim mai fireşti şi nicidecum mai siguri.
Nu întrezărim ce vom fi şi nici nu bănuim ce vom face.
Credem, în schimb – cum făceau şi oamenii străvechilor
triburi –
că suntem chiar copiii soarelui şi nu rudele lui sărace.
Trimisul amiezii va coborî surâzător din cer
Să rămână un timp, cu noi, aici, pe pământ.
mari paseri nemaivăzute cercetează nespus de sever
Dacă toate icoanele au înflorit şi prealuminate sunt.
În dimineaţa tuturor zilelor mele
lângă tainicul mesager ceresc clipind neclintit ca o sabie
adevărul tăcerilor multe şi grele, în genunchi
îl şoptii cu adâncă, smerită evlavie.
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Pro domo
Suflet de rouă, suflet de copil,
limpezi seminţe atât de firesc mă strigă,
când deseori sunt lovit, alteori vindecat
cu o mustrare târzie. Îngăduie ferigă
să mă doară steaua ta, lumina să o sorb –
atât de mântuită de nu ştiu a câta moarte –
îngăduie să-ntreb de mine însumi – orb
rătăcit prin vârste târzii şi deşarte.
Dar nu mă înspăimânt, desigur, nu
mă tem de potrivnici, de graiul lor schimbat
ştiu încă să răspund viclenelor întrebări,
cu stele scutul meu mai e încă gravat.
Însă, din când în când, salcâmi îmbătrâniţi
ori vântul hohotind imens, cu răutate,
îmi viscolesc fruntea şi, aspru, dinspre părinţi
mustrătoare adiere fără grai mă străbate.
Visez din nou atunci. Trezite melancolii
mă fac să uit deplin răspunsul ce se cere
şi bănuiesc tărâmul în care poţi să fii
mai pur şi mai înalt – supremă mângâiere.
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Ion BUZAȘI
ARON COTRUȘ (1891-1961)

Aron Cotruș și Școala Ardeleană
Aron Cotruș și-a făcut la Blaj aproape toți anii de liceu și influența
Micii Roma asupra scrisului său se cuvine să fie subliniată. Un biograf
al lui Andrei Mureșanu (profesorul blăjean Ion Rațiu), spune, poate
prea categoric „că pe autorul Răsunetului numai Blajul l-a făcut”. No să repetăm această exagerare raportând-o la Aron Cotruș, dar
fiindcă poezia sa exprimă „un da energic”(Alex. Ștefănescu), atunci e
bine să arătăm că această afirmație categorică ce dă tonul poeziei
sale își trage seva din scrisul istoric al reprezentanților Școlii
Ardelene . Și vom ilustra această posibilă filiație cu poezia Ai noștri
sunt acești munți… una din cele mai reprezentative pentru lirismul
protestatar cotrușian:
Titlul însuși al poeziei este o afirmație sugerând o pretinsă și
nemotivată controversă, un răspuns dat unor răuvoitori și ignari
contestatari: Ai noștri sunt acești munți…. Aron Cotruș scrie însă
poezie, și sub pana lui argumentele capătă aură poetică, conturând
ideea unei vechimi imemoriale pe aceste locuri, într-o comuniune
frățească „cu acești munți” (care capătă, prin extensiune,
semnificația de locuri, ținut). Compozițional, poezia are două părți:
prima parte dezvoltă, motivează și amplifică semnificația din titlu.
Repetiția obsesivă a pronumelui noi, a antitezelor, conferă acestei
părți din poezie caracterul unei pledoarii convingătoare. Contribuie
la aceasta și versificația abruptă, colțuroasă, atât de specifică lui
Cotruș, și atât de potrivită pentru încrâncenarea pe care o transmite
această poezie, „o poezie neagră, o poezie dură, o poezie de granit”
– ca să folosim un crâmpei dintr-o „artă poetică” a lui Hasdeu.
Câteva epitete și metafore configurează peisajul geografic, istoria și
spiritualitatea Transilvaniei:
„Ai noștri sunt acești munți,
pietroși, mănoși, cărunți,
căci noi ne-am cățărat pe ei spre cer,
noi le-am deschis adâncurile-de aur și de fier
și-am suferit prin ei pe ploi și ger…
noi le-am spintecat uriașele pântece,
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noi le-am proslăvit frumusețile-n cântece
Și le-am cunoscut sufletul și furtunile mai bine
ca orișicine…”
Partea a doua este rezervată interogației retorice. Pronumelui
personal noi îi ia locul pronumele interogativ cine, într-o cascadă de
întrebări (de propoziții interogative) care dezvoltă ideea din prima
parte. Pronumele interogativ cine, ca și pronumele personal noi din
prima parte este pus în relație cu câteva verbe (a arat, a semănat,
plânge, a apărat, a adăpat cu sânge și sudori) care circumscriu chiar
dramatica existență a locuitorilor de pe pământul Transilvaniei.
Interogațiile retorice transmit însă și o firească revoltă în fața
ignorării unor adevăruri atât de evidente. Încă o dată Aron Cotruș
este mai aproape de Coșbuc decât de Goga. Versurile „Care dintre
neamurile vechi și noi/ Are îngropați în sânul lui atâția eroi?/ a cui
doină de veacuri pe-aicea plânge?” – cheamă în memorie versuri
cunoscute din Noi vrem pământ „Pământul nostru-i scump și sfânt/
Că el ni-e leagăn și mormânt”, sau din Doina „Copilo, [= metaforă
pentru doina populară] tu ești gata de-a pururea să plângi”. Ideea
unei strânse comuniuni între românii acestor locuri și munți (cu
sensul de pământ, ținut) este potențată de aceeași prezență a
antitezei, inculcând ideea permanenței:
„Cine l-a arat
din începutul vremurilor, neîncetat?
Cin' l-a sămânat
cine i-a fost slugă și stăpân?
care dintre neamurile vechi și noi
are îngropați în sânul lui ațâți eroi?
a cui doină de veacuri pe-aicea plânge?
cin' l-a apărat mai dârz de-al năvălirilor puteri
și l-a adăpat de-atâtea mii și milioane de ori
cu sânge
și sudori
ca noi?! ...
Interogația retorică din cuprinsul poeziei ar fi putut figura și ca o
convingătoare concluzie:
„De-acest mănos pământ daco-român,
cine-ar putea, mai mult ca noi, să spuie
c-al lui e?!...”
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Sentimentul istoriei și cultul pentru originea romană din poezia
lui Aron Cotruș pot fi raportate la crezul patriotic al Școlii Ardelene,
care - se știe - a făcut din latinitate, din originea romană, un
argument că recunoașterea drepturilor noastre legitime pe aceste
meleaguri, în această „țară mândră și binecuvântată între toate
țările, semănate de Domnul pre pământ” - cum numea Bălcescu,
Transilvania. Istoria pentru începutul românilor în Dachia de Petru
Maior, cuprinde destule fragmente pentru a argumenta această
posibilă filiație și pentru a justifica tonul poeziei lui Aron Cotruș. Aleg
una din cele mai frumoase pagini din capitolul Partea cea mai mare
a ramurilor nu au ieșit din Dachia preste Dunăre: „Mai la două sute
de ani trecuse de când romanii, prin împăratul Traian trimiși, erau
așezați în Dachia, țară desfătată, și ținea grasele sale moșii. De unde,
cei de pre vremea împăratului Aurelian în Dachia moșteni romani,
de obște toți, afară de coloniile cele mai nouă, erau născuți și
crescuți în Dachia; ba și părinții lor, ba și moșii lor, acolo văzuse întâi
lumina lumii aceștiia. Deci, a ramurilor acestora, măcar că strămoșii
lor cei dintâi venise din Italia, patria le era Dachia. Și cine e atâta
nesimțitoriu, carele să nu știe că tuturor oamenilor atâta le iaste
dulce și vrută patria, întru carea sunt născuți și crescuți și unde
oasele părinților și a moșilor lor celor răposați se odihnesc, cât,
tocma de ar fi și slabă țeara și cu multe năcazuri ar avea a se lupta
într-însa, puțini să află carii să se plece a-și lăsa patria, de cumva nu
cu grea poruncă și neapărată silă îi scot dintr-însa. Bold firesc iaste
acesta, carele deșteaptă pre oameni a-și iubi patria sa și bucuroși a
rămânea într-însa, precum și Ovidius cântă.”.
Fără să fie un evocator al Blajului, Aron Cotruș ne-a dat două
portrete de dascăli ai celebrei „urbe scolastice”. În 1909, la moartea
lui Augustin Bunea, unul din marii istorici ai Transilvaniei, prețuit cu
osebire de N. Iorga, scrie o elegie funebră, vizibil influențată de
modelele celebre, bine știute, de liceanul Cotruș de atunci: La
mormântul lui Aron Pumnul de Mihai Eminescu și Non omnis moriar
de George Coșbuc. Invocațiile retorice încă din primul vers, rostind
un adevărat doliu național, precum și referințele mitologice sunt
înrâurite de lectura poeziei eminesciene:
„Te scaldă neam în lacrimi, căci Bunea nu mai este!
O! plânge, plânge viața-i, eroica-i poveste,
Căci El s-a dus în moarte și n-o să vină iară
S-aducă zori de bine și-n inimi primăvară.
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……………………………………………
Te-ai stins, te-ai stins, Tu oare, când greul ne doboară,
Când viața ni-e furtună, când gloanțele ne-omoară;
Te-ai stins când groapa-i gata și-așteaptă să ne strângem,
Te-ai dus, divin Ahile, și ne-ai lăsat să plângem.”
Peste două decenii, în 1937, când revista blăjeană „Cultura
creștină”, pregătind un număr jubiliar, consacrat aniversării
biseculare a Blajului ctitorit de Inocențiu Micu Clain, îi solicită
colaborarea, Aron Cotruș trimite un portret, în versuri sculpturale, al
întemeietorului acelor „fântâni a darurilor” - cum au fost numite
Școlile Blajului, de către Petru Pavel Aron. Poezia se intitulează:
Pe-o carte
citesc . . .
și dincolo de rânduri simt cum cresc
umbre din trecutul românesc . . .
dintre ele văd cum se ridică,
ca dintr-un deschis mormânt,
în drum spre-un nevăzut amvon;
umbra ta de sfânt,
de om ce-n cazne mari sporit-ai plânsu-ți
Și te-ai învins de mii de ori pe tine însuți,
martir de măreție și răbdare-antică,
neprihănit vlădică –
Petru Pavel Aron …
Alături de poemul în proză Petru Pavel Aron și Blajul al lui Nicolae
Iorga, publicat în același număr aniversar al revistei blăjene, poezia
lui Aron Cotruș reprezintă una dintre cele mai sensibile evocări ale
ctitorului școlilor blăjene.
Elevii Blajului au păstrat o aleasă prețuire afectivă pentru poetul
lui Horia; mândri că el s-a „școlit” la Blaj, ca și ei, absolvenții Școlii
Normale de Învățători din Blaj, promoția 1945, își aleg la propunerea
absolventului Aurel Martin, viitorul critic și istoric literar, ca motto,
un fragment din poezia lut Aron Cotruș, Mă știu:
Eu m-am născut să dărui
Să mă dărui

Discobolul/2016

325

Aniversări literare
Oricând și-oricărui ...
Să mă clădesc cântând,
Să mă izbesc și să mă nărui. ..
S-aduc în casă-mi zarea, să-nalț pământu-n cer
Să dau și niciodată-napoi să nu mai cer.
Pentru „legământul" promoției din 1945 erau alese primele
versuri: „Eu m-am născut să dărui/ Să mă dărui...”, atât de potrivite
pentru orașul în care a trăit ctitorul școlilor de învățători, Gh. Șincai,
și pentru esența muncii dăscălești - generozitatea didactică - dar
versurile lui Cotruș nu au fost acceptate, poetul devenise indezirabil
pentru ideologia comunistă ce începea să pătrundă și în școli de prin
deceniul cinci al veacului nostru; iar pentru poet începea un
nemeritat con de umbră (Aurel Martin).
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Silviu OPRIȘ
Colonelul (r) Gheorghe Chiorean, un erou de război
(continuare)
4. Armata. Pregătirea de război
La 1 noiembrie 1935 a fost încorporat la Batalionul 8 vânători
de munte din Bistrița, cu gradul de soldat TR. După efectuarea
unui curs redus de studii militare, de trei luni, la 12 martie 1936 a
fost ridicat în gradul de fruntaș, potrivit oz nr. 387/936, apoi, la
20 octombrie 1936, în cel de caporal, conform oz. nr. 156/1936.
Prin ordinul Marelui Stat Major 3400 din data de 21 octombrie
1936 a fost lăsat la vatră.
În perioada premergătoare declanșării celei de-a doua conflagrații mondiale, Gheorghe Chiorean a fost concentrat de mai
multe ori la Batalionul 8 vânători de munte Bistrița, apoi Aiud. În
ianuarie 1939 are loc mobilizare generală. Gheorghe a fost concentrat în armată. În timpul celei de-a doua concentrări, 23 martie - 19 mai 1939, prin oz. nr 427/1939 a fost numit comandant
de grupă în cadrul batalionului, funcție menținută și în vremea
celei de-a treia perioade de concentrări, 8 septembrie 1939 - 1
aprilie 1940, când, la 11 februarie 1940, a fost înaintat în gradul
de sergent, conform oz nr 586/1940.
Timp de două luni, 1 aprilie - 1 iunie 1940, a fost detașat ca
elev la Școala ofițeri de rezervă Sf. Gheorghe. După absolvirea
școlii este ridicat la gradul de plutonier TR, potrivit oz nr
296/1940. La 20 iunie 1940 a fost mobilizat(I. D. /2/39) și detașat
în Maramureș, la Valea Vișeului . În data de 1 iulie 1940 i s-a
acordat gradul de sublocotenent în rezervă, conform SD nr 2215
din 29 iunie 1940 și numit comandant de pluton în cadrul Batalionului 8 vânători de munte până la 28 octombrie 1940 când a
fost desconcentrat potrivit oz nr. 393/1940. În acest timp a fost
vărsat la Coloana 38 Transporturi din cadrul Brigăzii 2 mixtă munte.
După aplicarea Dictatului de la Viena partea de nord a
Transilvaniei a fost ocupată de armata maghiară. La începutul
lunii septembrie 1940 unitatea sublocotenentului Gheorghe
Chiorean se retrage la Blaj, unde a staționat trei zile. Împreună cu
un grup de militari a fost însărcinat de comandantul unității să se
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deplaseze în localitatea Țagu, situată la nord de Luduș, pentru a
preda rechizițiile din Ardealul cedat la unguri. Îndeplinindu-și
misiunea, s-a deplasat în Hunedoara la Batalionul 8 vânători de
munte de unde este desconcentrat. O nouă concentrare a avut
loc între 8 și 11 martie 1941, apoi în mai 1941.
5. Ofițer de legătură pe frontul dintre Nistru și Marea de
Azov
Slt.-ul Gheorghe Chiorean a participat la acțiunile militare
desfășurate pe frontul de est, antisovietic, făcând parte din
Compania I condusă de lt.-ul Vasile Nicoară din Alba Iulia, din
cadrul Batalionului 8 vânători munte, îndeplinind funcția de comandant de pluton, iar din 6. 07. 1941 de ofițer de legătură între
Brigada 2 mixtă munte condusă de generalul de brigadă Ion Dumitrache și Grupul 4 vânători munte din Corpul II Armată.
Brigada 2 mixtă era compusă din Grupul 4 vînători munte
condus de lt.-col. Dumitru Cârlan, Grupul 5 vânători munte comandat de col. Grigore Bălan, Grupul 2 artilerie munte în frunte
cu col. Gheorghe Georgescu, ce cuprindea Divizionul 5 tunuri
munte, condus de lt.-col. Ilie Georgescu, Divizionul 4 tunuri munte în frunte cu lt.-col. Constantin Simulescu, Divizionul 2 obuziere
munte comandat de lt.-col. Nicolae Piroșca și Batalionul 1 pionieri munte condus de lt.-col. Nicolae Constantinescu. La 8. 08.
1941 i-au ființă Grupul 7 vânători munte în frunte cu lt.-col. Rădulescu Florin, Batalionul 15 vânători munte, de la Grupul 4 vânători munte și Batalionul 16 vânători munte, de la Grupul 5 vânători munte. Grupul 4 vânători munte era format din trei batalioane: Batalionul 8 vânători munte comandat de lt.-col. Gheorghe Cârnu, Batalionul 7 vânători munte condus de lt.-col. Nicolae
Ciubotaru și Batalionul 15 vânători munte în frunte cu lt.-col. Victor Bădescu, apoi col. Grigore Bălan. Batalioanele erau compuse
din 3-4 companii, iar o companie din 3 sau 4 plutoane. Pe front
plutonul era format fie din 4, fie din 3 grupe și număra până la
100 de oameni cu agenții de legătură.
La 22 iunie 1941, Batalionul 8 vânători munte trecuse Prutul
și se afla pe frontul transnistrean, când, după două săptămâni,
trei ofițeri din Ocna Mureș au primit ordin ca în 24 de ore să fie la
unitate. Grupul de militari, din care făcea parte cpt.-ul Emil Pop,
repartizat la Biroul Mobilizării, lt.-ul Petru Adam, fost secretar de
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plasă, ulterior funcționar la,,Soda” Ocna Mureș și slt.-ul Gheorghe Chiorean, a plecat cu trenul din Aiud până în Moldova . Cu o
garnitură de artilerie, ofițerii au continuat drumul pe jos până la
Cernăuți, au trecut Prutul și urmând traseul pe la nord de Hotin,
noaptea au traversat Nistrul la Secureni, localitate cunoscută prin
fabrica de ciocolată, dar mai ales, prin cazemata în care a staționat unitatea de vânători de munte, și au ajuns la un colhoz în
Basarabia unde se afla Compania I. Aici, slt.-ul Chiorean a văzut o
căruță încărcată cu morți. De acolo, au plecat mai departe pe
front. Cei trei militari care îndeplineau funcția de curieri la Brigada 2 mixtă munte erau îndrumați de lt.-ul Mojoiu și plecau la
drum, de obicei, călări. În calitate de ofițer de legătură, slt.-ul
Chiorean a îndeplinit mai multe misiuni. Noaptea, împreună cu
doi soldați însoțitori, ducea documentele la Grupul 4 vânători
munte, apoi se întorcea la brigadă.
Într-o noapte, Chiorean a fost chemat la generalul de brigadă
Ioan Dumitrache care l-a întrebat dacă cunoaște drumul până la
Malaja Beloziorka. Slt.-ul a răspuns afirmativ și generalul i-a furnizat informațiile necesare: ,,este un lan de floarea soarelui cum
se iasă din Malaja, pe dreapta…”. După primirea documentelor a
fost preluat de un locotenent neamț despre care a aflat că e român, dar cunoștea bine limba germană, inginerul Florescu de la
Uzinele de Produse Sodice din Ocna Mureș, ulterior promovat la
minister. Acesta l-a dus în fruntea unei coloane de mașini, l-a
urcat în prima mașină, condusă de un șofer german și i-a dat indicații: ,,din cinci în cinci kilometri opriți!”. După pornirea convoiului, Chiorean a numărat de trei ori câte cinci kilometri și a patra
oară i-a ordonat șoferului să staționeze. Era în colțul terenului cu
floarea soarelui, înainte de Malaja. În zorii zilei a observat, într-o
miriște, trei puncte negre, care, pe măsură ce se apropiau, s-au
dovedit a fi trei tancuri rusești (Ruskii panter). Din spate s-a tras
cu tunul anticar asupra panterelor sovietice. La prima tragere
proiectilul a eșuat. La a doua bubuitură proiectilul a lovit tancul,
care a luat foc. Al doilea tanc a încercat să se întoarcă, dar nu a
reușit, iar cel de-al treilea s-a retras. Atunci, slt.-ul a realizat că,
coloana de mașini era o unitate militară germană mai mare decât
o companie. Nemții s-au dat jos din mașinile grele și și-au aprins
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câte o țigară. Convoiul s-a adăpostit în lanul de floarea soarelui;se auzeau doar șuierături.
Până la Malaja Beloziorka, așezată pe o vale lungă de 3-4 km,
era o porțiune de câmp deschis pe care s-au desfășurat schimburile de focuri între unitățile germane și cele rusești, pe o distanță
de circa 20 km. Chiorean s-a dat jos din mașină și mergând pe
marginea satului a ajuns într-o livadă de pomi, de unde a observat mai multe jirezi de paie. Acolo, în sectorul Brigăzii 1 mixtă
munte al cărui comandant secund era generalul Leonard Mociulschi se aflau ofițerii Grupurilor 4, 5 și 7 vânători munte retrași
după grămezile de paie. În calitate de agent de legătură s-a îndreptat în acea direcție și la întâlnit pe col. Cârlan. Soldații se găseau în gropi, în sectorul Brigăzii 1, departe de sat. În cursul zilei
s-a întors la mașinile din coloană prin livada de pomi, adăpostindu-se în gropi. Îl întâmpină un ofițer căruia îi raportează că
este agent de legătură, iar acesta îl informează că mașinile au
plecat. Slt.-ul pornise pe jos, dar, din urmă l-au ajuns niște mașini
și s-a urcat într-una din ele. Lt.-ul Mojoiu l-a condus la gen. Dumitrache, care de bucurie i-a dat liber. Între unitățile germane și
sovietice s-au desfășurat lupte crâncene. Germanii au ocupat
Malaja, iar rușii s-au retras spre răsărit. După două zile au plecat
cu o mașină spre sud la Grupul 4 vânători munte aflat la Marea
de Azov, în Nogaisk, pentru a asigura paza la mare.
Trupa era pe poziție. Într-o noapte s-a iscat o furtună puternică, marea vuia și era mare agitație că vor debarca rușii, dar nu s-a
întâmplat nimic.
La sfârșitul lunii noiembrie 1941 s-au îndreptat spre țară pentru refacere. De la Nogaisk au ajuns la Cherson unde au rămas o
noapte, apoi la Nikolaev și Odesa unde au stat încă o noapte.
Dimineața au plecat spre țară, urmînd un drum paralel cu Nistrul,
până la o gară mare pentru a fi îmbarcați pe tren. De-a lungul
fluviului au mers o zi până în dreptul Tiraspolului, care rămânea
în stânga Nistrului, iar gara se afla într-o localitate lângă Tighina(sau Bender) pe malul opus. La gară au mers pe jos și au stat o
noapte până a sosit trenul care i-a dus la Aiud.
Slt.-ul Gheorghe Chiorean s-a prezentat la garnizoană și se va ocupa de instruirea recruților. În 10 decembrie a fost demobilizat, iar în 9 ianuarie 1942 a fost concentrat din nou.
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6. Participant activ la acțiunile militare din Caucaz.
De la 15 martie 1942 brigăzile de vânători de munte s-au
transformat în divizii de vânători de munte, Brigada 2 mixtă
munte a devenit Divizia 2 munte.
În anul 1942 unitățile Diviziei 2 munte s-au pregătit intens de
război, de data aceasta pentru a lupta pe un front, cel din Caucaz. Slt.-ul Gheorghe Chiorean a îndeplinit, încă din 9 ianuarie
1941, funcția de comandant a plutonului 1 și făcea parte din
Compania I condusă de cpt.-ul Negru din cadrul Batalionului 8
vânători munte.
În iunie 1942 a plecat pe front împreună cu un contingent de
recruți. La 13 iulie 1942, Batalionul 8 vânători munte, îmbarcat
pe tren, a trecut Nistrul la Tighina și a ajuns într-o localitate dincolo de Nistru, unde locomotiva a fost schimbată cu una germană, apoi a continuat drumul până la Zaporojie, dar podul de pe
Nipru era distrus de bombardamente. După ce au coborât din
tren, tunarii și pionierii au parcurs traseul până la Rostov pe jos.
Aurel Popa, medicul veterinar al unității, a fost ucis când a trecut
cu căruța peste o mină. În orașul de pe Don au primit ordin de la
Divizia 2 condusă de gen. Ioan Dumitrache să se îndrepte spre
Caucaz. Noaptea străbăteau drumul încolonați, iar ziua se odihneau, camuflați pe lângă șirurile de salcâmi folosite ca parazăpezi.
Într-o noapte primesc ordin, transmis din gură în gură, să
oprească coloana. Apăruse un avion german în apropiere care, în
urma unui viraj, a căzut pe pământ. În urma impactului cu solul
nu s-a întâmplat nimic, pilotul a scăpat cu viață. Militarii români iau ajutat pe soldații germani să se pună pe picioare. Într-o altă
noapte coloana a fost oprită de cpt.-ul Negru, apoi și-a continuat
drumul până la râul Baksan, afluent al Kubanului și ostașii români
au ocupat poziție pe malul acestuia. Printr-un nou ordin, comandanții de companie au plecat în recunoaștere și au constatat că sau apropiat de front. Batalionul 8 vânători de munte era în apropiere, căci a venit un agent la cpt.-ul Negru și a stat o noapte.
Râul avea o insulă în mijlocul albiei, spre nord. Ziua, căpitanul a
dat ordin să se intre în apă până la insulă, care era acoperită cu
arbori mici. Doi oameni s-au întors să vadă, să spioneze și au aflat
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că rușii erau pe malul celălalt. În noaptea următoare, cpt.-ul i-a
ordonat cdt.-ului plutonului 1: ,,Slt. Chiorean trece apa până la
insulă!” Acesta și-a chemat sergenții și le-a transmis: Grupa I,
sergent Tomorug intră primul!, grupa a II-a, pe insulă!”. Cu toate
că nu știa să înoate, slt.-ul a sărit în apa care îi trecea peste cap.
Deoarece militarii purtau arma ZB și lopata, cu ajutorul acestora
a reușit să-și păstreze echilibrul și să se mențină la suprafață.
Deși apa îi ajungea la gât și era noapte, s-a zbătut și în cele din
urmă a reușit să ajungă pe insulă, în susul apei. Apoi, a săpat cu
lopata o groapă în care s-a adăpostit în timpul nopții. La un moment dat, din amonte apare un punct negru care se tot apropia.
După ce s-a culcat la pământ, l-a somat. Dar era slt.-ul Emilian
Damian, din altă companie a batalionului care, de asemenea, își
săpase o groapă. Cei doi au pornit pe marginea insulei în jos. La
un moment dat, Damian îl apucă de mână zicându-i: ,,Stai! Vezi
ceva înainte!?”,,Mai multe puncte negre. Mergem înainte!” Și-au
pregătit armele, dar au constatat că erau militari români: sergentul Tomorug, rănit la piciorul drept și un soldat rănit în piept. După ce i-au liniștit, cei doi sublocotenenți i-au dus la adăpostul săpat de Chiorean. Povesteau în șoaptă să nu fie auziți sau interceptați de inamic. Au mai înaintat încă 30 m și s-au oprit. Erau
soldații din grupa I, așa că s-au întors la răniți. La un anumit interval de timp a apărut un alt punct negru. Era un agent cu ordinul
să se întoarcă la căpitan. Chiorean l-a trimis pe agent înapoi.
Noaptea fiind una ploioasă i-a salvat. I-a trimis și pe răniți fără să
știe ce s-a întâmplat cu ei, dacă au ajuns sau nu pe mal. Peste
noapte a rămas singur în groapa de pe insulă. După un timp a
văzut un punct alb care venea la vale. S-a culcat la pământ și l-a
somat:,,Cine ești?” S-a ridicat căci era ordonanța cu Grigore Nicolae. Veniseră după Chiorean care nu știa să înoate. Slt.-ul și-a trimis ordonanța pe malul celălalt să cerceteze terenul, dar la 30 m
mai în jos apa cădea într-o gârlă. Militarii au sărit în apă, mai întâi
ordonanța, apoi ceilalți doi. Ordonanța l-a apucat de cap pe comandant și l-a tras după el până pe malul unde se afla unitatea.
Confruntări militare nu s-au desfășurat până în satul Zaikovo.
Era la sfârșitul lunii august 1942. După ce s-a scurs apa rezultată în urma ploii, s-au urcat pe malul mai înalt, la groapa săpată
de ordonanță. Începuse din nou să plouă, dar hainele ordonanței erau acolo și aveau o foaie de cort pe care au desfăcut-o și în
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timpul nopții s-au adăpostit în el. Dimineața, dinspre un șopron
de lemn acoperit cu trestie în care se aflau 3-4 militari, a venit un
soldat în fugă la slt.-ul Chiorean, trimis de căpitan care i-a transmis ordinul: ,,Compania noastră este dată la un detașament
german; să faci singur flancul drept cu nemții și să ocupi înălțimea de 1000 m, pe care rușii doresc să o păstreze cu orice preț.
”Compania I a intrat în acțiune. Pe partea dreaptă înălțimea scădea, așa că au escaladat partea mai joasă a stâncii și au înaintat
dincolo de ea unde începea un lan de floarea soarelui prin care
au trecut câțiva militari ce au văzut cum s-au desfășurat luptele
dintre unitățile germane și cele rusești. Unitatea s-a îndreptat
spre sud, apoi spre vest, pe o vale. Deși vremea era frumoasă,
dintr-o dată s-a înnorat, cerul s-a acoperit cu nori negri, a început
să fulgere, să trăznească și să plouă, apoi să cadă grindină timp
de 3-4 minute, iar în față era un alt deal dinspre care tocmai venea un cartuș. Puscașii români au continuat drumul și au urcat
culmea. Pe măsură ce înaintau și rușii se retrăgeau, au reușit să
cucerească înălțimea. Inamicul se afla acum pe un deal situat în
fața celui ocupat. Trebuia cucerit și dealul respectiv. Între Blegoiu, cdt.-ul plutonului 2, Gheorghe Timoftescu, cdt.-ul plutonului 3
și Gheorghe Chiorean, cdt.-ul plutonului 1, s-a produs un incident, deoarece cdț.-ii plutoanelor 2 și 3 nu s-au conformat ordinului dat de slt.-ul Chiorean de a ataca inamicul. Din plutonul 2
condus de Blegoiu făcea parte și elevul plutonier TR Traian Damian, cu funcția de încheietor de pluton, fost coleg de clasă la
Blaj cu Chiorean, învățător la Cergăul Mare, o localitate lângă
orașul de pe Târnave. Când cdt.-ul plutonului 1 a ordonat lui Blegoiu:,,Cu plutonul la atac, cel din stânga și din dreapta te susținem cu foc!”, plutonierul Damian a ieșit în fața subunității și a
pornit primul la atac strigând ,,uraaa!” Rușii s-au retras. Curajosul
învățător, rănit de un glonte la clavicula dreaptă, care i-a ieșit
prin spate, peste omoplat, a fost trimis în urma unității și tratat.
Cele trei plutoane au cucerit dealul și au ocupat poziție pe coama
acestuia. Unitatea germană i-a respins pe ostașii sovietici și s-a
reîntors prin lanul de floarea soarelui.
După 2-3 săptămâni, timp în care nu i-a dirijat nimeni, a început atacul rușilor. Unitățile românești rămase pe coama dealului
au ținut inamicul pe loc. Plutoanele 2 și 3 au vrut să se retragă,
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dar slt.-ul Chiorean le-a oprit și menținut pe poziție. Era destul de
greu, mai ales că hrana nu venea la timp. Un sergent și doi soldați
s-au întors să caute ceva de mâncare la un colhoz. Au adus lemne
și au copt porumb și cartofi cărați de la colhoz cu foaia de cort și,
astfel și-au potolit foamea. Între timp, la colhoz au apărut cazacii
și nu au mai reușit să se aprovizioneze. Chiorean a trimis o grupă
în recunoaștere, să cerceteze intențiile inamicului. Seara, de sub
stâncă a apărut ceva negru, asemănător cu un animal. Slt.-ul a
strigat: ,,Ursul!” dar ,,ursul” era un soldat român îmbrăcat cu o
manta căzăcească, care-i raportează: ,,În grotă sunt o mulțime de
bani!” Dimineața a intrat în interiorul acesteia și a văzut șiruri
formate din fișicuri de bacnote rusești de diferite valori. Unul din
fișicuri conținea 100 de bucăți de câte 100 ruble. În seara următoare a apărut cpt.-ul Negru cu ordonanța, căci auzise de bani și
l-au căutat pe sublocotenent. Intrând în grotă a întrebat :,,Ce
putem face cu ei!? Coborâm în vale și le dăm foc” ,,Focul atrage
vrăjmașul” era de părere Chiorean ,,Să se ia din bani, dar atât cât
e nevoie” Bacnotele erau acoperite cu mantale căzăcești. Rușii
trăgeau din sat cu grenade și i-au respins pe militarii noștri, dar
nu au înaintat pe culmea dealului. După un nou atac, prin surprindere, rușii au cucerit înălțimea și au respins unitățile române
până pe celălalt deal unde era poziționat plutonul 1 condus de
Gheorghe Chiorean. Pușcașii români s-au pregătit de contraatac.
Erau ajutați de artileria grea cu calibru de 250 mm și de tunurile
automate germane care, ca și katiușele, luptau pe viață și pe
moarte. Noaptea, col. Negoiță, cdt.-ul Batalionului 8 vânători
munte, a transmis telefonic cpt.-ului Negru un ordin prin care
anunța că poimâine va începe atacul, dar căpitanul nu era prezent. În aceeași noapte, colonelul a ordonat să se prezinte la telefon slt.-ul Chiorean pe care l-a îndrumat cum să procedeze:
,,Cpt.-ul e de negăsit, poate să fie rănit, mort, dispărut. Nu știu
unde e căpitanul. Rezistați până la moarte, că vă trimit ajutor!”.
Colonelul se afla în stânga frontului. Căpitanul, care știa de telefonul colonelului, l-a chemat pe Chiorean la el printr-un agent de
legătură. Slt.-ul l-a sfătuit pe căpitan să adune compania prin
agenți, dar acesta l-a trimis pe el să facă acest lucru. Cdt.-ul de
pluton a plecat pe poziție. La subunitate i-a chemat pe cei trei
sergenți și le-a explicat: ,,La noapte trebuie să contraatacăm. Am
primit ordin să recucerim ceea ce am pierdut, să pregătiți baio-
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neta la arme, grenedele și merindea, în ordine. Când ajungeți la
coastă, sunt soldați care vor să se predea, nu-i cruțați. Când strig:
,,aruncați grenadele”, să se arunce. Să strigați ,,uraaa!” . Strigătele puternice au cucerit cota. Au urcat 100 m. ,,Nu mergem mai
încolo, să nu înceapă rușii cu artileria. Eu voi fi cu voi tot timpul,
să nu vă temeți!” Era 9 septembrie 1942. Un soldat a strigat: ,,Vin
rușii!” Cdt.-ul plutonului 1 s-a dus să vadă. Într-adevăr venea un
pluton rusesc. Trebuia să fugă și să coboare în sat; au tras în ei;
au coborât în vale. Din depărtare sovieticii trăgeau cu katiușele.
Gheorghe Chiorean s-a întors la pluton, dar un glonte inamic l-a
rănit în piept. Acesta a coborât din partea stângă spre cea dreaptă, a rupt haina, a intrat în piept și a ieșit prin spate. Slt.-ul s-a
prăbușit ,,mut”, adică fără grai, la pământ. Mai mulți militari împreună cu ordonanța au venit să-l ridice, dar s-a dus pe picioare
spre vale. Erau în dosul stâncii și coborau când a început un puternic atac de artilerie ,,de se zguduia pământul, parcă era pieirea lumii”. Au urcat pe celălalt deal unde era căruța cu morți.
Chiorean nu putea vorbi. Soldații au hotărât să pună răniții în
locul morților și au coborât în vale. Artileria sovietică de la Nalcik
trăgea intens asupra lor. Când furgonul de răniți își continua
drumul prin lanul de porumb și pe pășune, a apărut col. Negoiță
care a făcut semn să tragă căruța lângă creste. La scurt timp a
apărut doctorul uman care i-a făcut injecții în mușchi și în fesă.
Timp de câteva săptămâni nu i-a revenit vocea. Căruța –
ambulanță l-a transportat la un punct sanitar în satul Malca, unde era ambulanța română. Deși rănit, a refuzat să-și predea pistolul. Preluat de sanitarii germani a fost dus cu mașina într-o altă
localitate, apoi în spitalul german din Piatigorsk, oraș înconjurat
de cinci munți, având gară, unde a stat două săptămâni într-un
salon cu răniți germani, împreună cu un căpitan român, rănit
ulterior, ce cunoștea limba germană și făcea parte din Batalionul
7 vânători de munte. Rușii au bombardat orașul, dar au fost respinși de germani. De la spital a fost dus la gară și după o călătorie
de 4 nopți și 5 zile a fost debarcat în Lemberg unde a stat 2-3 zile
și apoi îmbarcat pe tren spre România prin Bucovina de Nord,
Moldova, pe valea Prutului, Ploiești, Teiuș, Aiud. Între 22. 10-14.
11. 1942 a stat în spitalul militar din Arad, ,,suferind de plagă perforantă a toracelui prin armă de foc”. După spitalizare a primit
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din partea comisiei certificat de concediu medical, prelungit prin
intervenția colonelului la 90 de zile, pe care l-a petrecut la Șpălnaca, nu înainte de a trece pe la sora Aurelia din Ocna Mureș al
cărei soț era secretar de plasă. O carte poștală și banii ajunși anterior acasă vesteau sosirea slt.-ului de pe front. Între 16 februarie și 1 martie 1943 a rămas în concediu la vatră. Înainte cu o săptămână de terminarea concediului s-a prezentat la cazarma militară din Aiud care se afla în clădirea Prefecturii. Acolo s-a întâlnit
cu maiorul Romulus Rusan care îl anunța că s-a pregătit un detașament de plecare în Crimeea, dar între timp a apărut colonelul
Constantin Lucescu care, recunoscându-l, i s-a adresat: ,,Bine ai
venit, eroule!, am auzit de faptele tale. Rămâi aici! Avem nevoie
de un ofițer de instrucție la branduri”. Așa că, a rămas în Aiud
unde a instruit recruții pentru branduri (continuare în nr. următor).
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Vasile MOGA
Noi itinerarii arheologice hispane
În numărul dedicat unui sfert de veac de la apariţia revistei
Discobolul, ne-am ocupat de volumul Origini comune hispanoromîne, autori V.Moga, Jaime Zuriaga, Gh.Vinţan, apărut în
primăvara anului trecut. Nu bănuiam atunci că peste cîteva luni
urma să lansăm cartea noastră la Santiponce, antica colonia
Italica, locul de naştere a împăratului Traian.
Programul noului sejur spaniol cuprindea, pînă la sosirea în
urbea viitorului cuceritor al Daciei, o vizită documentară a unuia
dintre cele mai renumite situri arheologice, legate de prezenţa
urmaşilor lui Romulus şi Remus în regiunea Extremadura, aşezată
la graniţa cu Portugalia, în vecinătatea Castiliei la Mancha şi
Andalusia.
La ieşirea din Madrid, automobilul condus de pictorul I.Oniciuc
s-a oprit pentru cîteva momente pentru a-l aştepta pe Dl.
ANTONIO CALDERON de JESUS, critic de artă, preşedintele
Centrului de artă, ce urma să ne însoţească timp de trei zile
(deschid aici o paranteză şi mărturisesc că Domnia sa este un
admirator al ţării noastre, înţelege limba romînă, a fost în mai
multe rînduri la noi, ba mai mult organizează numeroase expoziţii
ale unor artişti plastici romîni în Spania. La sfîrşitul lunii noiembrie
l-am avut oaspete la Alba Iulia, ca invitat la Congresul Spiritualităţii
Romîneşti).
După un drum de peste 3 ore şi mai bine, parcurs cu
repeziciune pe excelentele autostrăzi ce leagă toate punctele
cardinale ale Spaniei, ajungem la primul obiectiv din programul
vizitei, în oraşul MERIDA, aparţinînd regiunii Badajos, vechea
colonie romană EMERITA AUGUSTA, fondată din ordinul lui
Augustus în anul 25 i. Chr. de veteranii legiunilor V Alaudae şi X
Gemina lîngă rîul GUADIANA, centru devenit în primele trei secole
ale erei creştine capitala provinciei LUSITANIA, una din cele trei
unităţi administrative ale Hispaniei, alături de Baetica şi
Tarraconensis. După căderea Imperiului Roman de Apus fosta
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colonie latină a ajuns, după distrugeri masive, în mîna populaţiilor
migratoare, fie că acestea s-au numit suebi, vizigoţi, sec.V –VII,
arabi, sec VIII, în fine al regilor catolici spanioli, fiecare din aceste
secole de istorie lăsînd urme adînci în arhitectura militară, civilă
ori de cult, în mentalitatea locuitorilor mîndri de trecutul lor mai
mult decît trimilenar. Explicaţiile pertinente ale lui Don Antonio au
început odată cu descinderea în MUZEUL NAŢIONAL DE ARTĂ
ROMANĂ situat într-o clădire nouă, edificată în 1975 cu prilejul
bimilenarului fundării oraşului ce avea în toponim numele lui
Augustus. Construit din cărămidă de nuanţă roşie-portocalie,
edificiul ce deţine, ca peste tot, colecţii constituite în sec. XVI, la
care se adaugă firesc un patrimoniu arheologic mobil descoperit
în vaste campanii de investigaţii de teren, ce continuă şi în
prezent, îmbină armonios lumina artificială cu cea naturală, este
structurat pe trei paliere: parterul deţine spaţii ce ilustrează
spectacolele publice, amfiteatre, circuri, teatre, urmat de
ilustrarea religiei şi a cultelor acesteia, apoi de săli ce se referă la
ritul şi ritualul funerar, cu inventarul mormintelor de incineraţie şi
inhumaţie. Nu puteau lipsi referirile la casa –domus- romană cu
interioarele sale ori descoperirile din for – piaţa centrală – nelipsit
din nici o urbe ce se considera o copie minusculă a Romei
La primul etaj sunt expuse succesiv piese numismatice din
bronz şi argint, produse de orfevrărie, vase din sticlă, opaiţe cu
ştampila unor artizani cunoscuţi la scara Imperiului, precum şi
tipuri şi variante de ceramică executată cu mîna sau la roata
olarului, toate creaţii ale figlinarilor locali sau importate.
Etajul superior face referiri în cele zece săli la administraţia
coloniei augustane, la teritoriul urban ţi rural al acesteia,la epoca
migraţiilor, arta şi cultura veacurilor V-VIII, în fine la răspîndirea
creştinismului, cu referiri la Sf. EULALIA, patroana oraşului,
martirizată în vremea prigonitorului împărat Diocleţian, sfîntă ce
deţine o bazilică ridicată peste ruinele unui templu al zeului Marte.
Există şi aici, ca dealtfel şi în alte foste centre urbane din
Hispania, o întinsă rezervaţie arheologică, inclusă în patrimoniul
UNESCO.
În piaţeta de lîngă muzeu te întîmpină două impozante edificii
de spectacole, dovadă elocventă a plăcerii şi aplecării lui HOMO
ROMANUS, din toate categoriile sociale, cu excepţia sclavilor,
către felurite puneri în scenă ale dramaturgiei greceşti ori romane
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sau ale sîngeroaselor încleştări din arenele amfiteatrelor, unde
conform poetului hispan JUVENAL, celor ahtiaţi pentru aceste
încleştări dintre categoriile de gladiatori ori lupte cu animale,
venationes li se dădea, metaforic vorbind, panem et circenses.
Am intrat în teatrul construit în anii 16-15 î.Chr. de Marcus
Agrippa în onoarea întemeietorului Principatului, Octavianus
Augustus. Avînd capacitatea de 6000 spectatori, locul de
spectacole te întîmpină la intrare cu două rînduri de clădiri cu
coloane,edificii suprapuse, între care au fost expuse felurite statui
din piatră, cu remarca că cea mai bine realizată este
reprezentarea, din marmură albă, a zeiţei Ceres, al cărei cult era
legat de familia imperială. Plasată pe tron şi înveşmîntată cu o
îmbrăcăminte prinsă la mijloc cu un cordon, zeitatea poartă un
voal ce lasă să se întrevadă coafura cu cărare la mijloc, amintind,
dacă ar fi să facem o comparaţie, cu maniera de redare a
împărăteselor sau celebrelor matroane romane.
Scena semicirculară are în trepte şiruri de gradene pentru
spectatori. Edificiul în care ne aflam este considerat cel mai
emblematic punct turistic al Meridei, loc în care au loc şi astăzi
felurite spectacole. Din clădirea de reprezentaţii teatrale ori de
pantomimă, la cîţiva paşi, o intrare maiestuoasă cu acoperiş boltit
te duce în amfiteatru, inaugurat în anul 8 i.Chr.,ce putea adăposti
cca 14000 spectatori. Din arena aflată în mijlocul construcţiei din
piatră, trei porţi fuseseră destinate pentru primirea celor dornici
de asemenea distracţii. Există, ca peste tot în asmenea construcţii
monumentale, sub tribunele propriuzise felurite dependinţe ale
gladiatorilor şi personalului angrenat în organizarea şi buna
desfăşurare a sîngeroaselor încleştări, răspîndite mai ales în
Occidentul Imperiului. O aşa numită casă a amfiteatrului, schola?,
este decorată cu mozaicuri policrome cu tematică mitologică, cu
săli prevăzute cu hypocaustum, încălzire prin pardoseală,
conducte pentru apă şi o zonă verde. Această parte a fost utilizată
în secolul V ca necropolă. Şi pentru că tot am pomenit mai sus de
apă, am văzut şi apeductul, construit undeva între sec.I-III. din
granit şi cărămidă, lung de 830 m, cu piloanele înalte de 25 m.
Colonia Emerita Augusta mai păstrează in situ un pod antic, ce
leagă malurile rîului Guadiana.
Împăratul Traian a fost onorat de administraţia centrului urban
cu un Arc de Triumf, plasat pe cardo maximus, axul nord-sud al
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fiecărui centru urban roman, direcţionat spre forul capitalei
districtului Lusitania.
Dintre edificiile sacre se remarcă templul Dianei, sora lui
Apollo, plasat la cîteva străzi de arcul traianic. Planul rectangular
al locului de cult cuprinde şiruri de coloane suprapuse de o
arhitravă. Cronologic, templul datează de la sîrşitul sec. I î.Chr.
Într-un final, considerînd că vizita documentară şi-a atins
scopul, am părăsit Merida, îndreptîndu-ne spre Santiponce de
care ne despărţeau peste 200 Km. Pe o şosea de centură am ocolit
Sevilla, Hispalis-ul antic, văzută în 2013 şi revăzută într-una din
zilele noii noastre prezenţe în Spania, oprindu-ne în fosta colonie
Italica, urbe ce făcea parte din districtul administrativ Hispania
Baetica, toponim derivat de la hidronimul Baetis, Guadalquivir, pe
ale cărui maluri s-a înfiripat şi dezvoltat Sevilla antică, inclusă ca şi
alte oraşe din această zonă în Andalusia.
Reveneam la Santiponce după doi ani, aşa încît am revăzut cu
plăcere rezervaţia arheologică a unui sit unde zorii vieţii urbane
datează din secolul VIII i.Chr., originea oraşului propriu-zis plasată
fiind în 206 i. Chr. cînd, la finalul confruntărilor dintre cartaginezi
şi romani, parte din efectivele legiunilor romane s-au aşezat pe
aceste locuri alături de comunităţiile celto-iberice.
Devenit municipium, şi apoi colonia Italica, sub Hadrian,
originar şi el de aici, centrul ce se întinde pe zeci de hectare
dispunea intra muros de drumuri străjuite de turnuri de apărare,
sisteme de aducţiune a apei, clădiri publice şi particulare, decorate
cu mozaicuri cu ornamentaţie florală, scene din viaţa cotidiană ori
teme mitologice ce duc cu gîndul la cultele religioase venerate de
o populaţie romanizată, vorbitoare a limbii latine. Nu puteam să
trec nepăsător prin faţa locului numit Traianeum, templu dominat
la intrare de statuia de mari proporţii în care Traian apare în
ipostaza grecizată de erou şi Amfiteatrul cu scena şi edificiile
interioare ale luptătorilor din arenă. La intrare, atenţia mi-a fost
atrasă de două mici exvoto-uri plasate printre pietrele
pavimentului, avînd imprimate 4 şi respectiv 6 labe ale piciorului
uman, motiv cunoscut sub denumirea planta pedis, ce ascunde
felurite semnificaţii, în cazul de faţă ţinînd cont de dedicaţia către
zeiţa Nemesis, pe una din plăci, ne gîndim că asemenea piese
votive fuseseră depuse într-un mic templu al zeiţei slujitoare a
echilibrului şi a ordinii în Univers, adorată de gladiatori,
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construcţie plasată în amfiteatru sau în apropierea acestuia (ne
gîndim aici la semnalarea zeiţei în amfiteatrul din capitala Daciei
romane, în numita schola gladiatorum).
În schimbul volumului nostru lansat în clădirea administrativă
a rezervaţiei Italica, în faţa unui numeros public de spanioli şi
romîni stabiliţi în acest loc din Andalusia, am primit catalogul
intitulat ITALICA, CIEN ANOS – CIEN PIEZAS dedicat aniversării
centenarului declarării vestigiilor din patria Italicenses ca
monument naţional, editori Lopez Rodriguez şi Jose Beltran
Fortes, 2014. Fără să intru în detalii, cartea are 238 pagini, din cele
100 artefacte semnalăm statuia lui Traian din Traianeum, bustul
în uniformă militară şi un miliarium cu cifra XXV şi inscripţia cu
HADRIANUS AUG FECIT, statui şi plachete votive, vase ceramice şi
opaiţe pentru iluminatul locuinţelor, reprezentarea unei divinităţi
fluviale, tip iconografic întîlnit şi la Apulum, n.n., şi, pentru a
încheia, reprezentarea în marmură roşie a scenei cu LUPA
CAPITOLINA, dovadă că mitul întemeierii CETĂŢII ETERNE şi
transpunerea lui în artă era pe bună dreptate un SIGNUM
ORIGINIS.
La întoarcere, nu am mai folosit autostrada, ci mai multe şosele
vicinale îndreptîndu-ne, după ce am străbătut o zonă unde familia
regală practică vînătoarea, spre alte două situri de unde Antonio
Calderon îşi trage rădăcinile. Întreaga regiune se numeşte LA
SERENA, multe din toponimile localităţilor adăugîndu-şi acest
apelativ.
În centrul oraşului ZALAMEA DE LA SERENA se înalţă
monumentul ce îl înfăţişază pe dramaturgul Pedro Calderon de la
Barca, cel care a scris, între altele, piesa PRIMARUL DIN ZALAMEA,
ce se joacă aici anual în luna august, autorul fiind considerat
cetăţean de onoare al locului.
Începînd cu epocile străvechi şi vechi s-au infiripat şi dezvoltat
o mulţime de aşezări umane, ce au înfruntat timpurile. Zalamea
de la Serena şi întreaga regiune din jur, dintre Extremadura şi
Andalusia este plină de vestigii din epocile bronzului şi fierului,
apoi din perioada dominaţiei romane, cînd s-au pus bazele unor
aşezări rurale, unor villae rusticae, lucrări hidraulice şi necropole.
Sub romani Zalamea se numea IULIPA, IUL derivat de la Iulius
Caesar, IPA – cetate în limba ce se vorbea în întreaga Turdetanie,
altă denumire a Peninsulei Iberice.
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Într-o piaţă se află cel mai reprezentativ monument de
arhitectură romană, un DISTYL, construcţie cu două coloane,
format dintr-o bază pe care se înalţă cele două fusuri, înalte de 24
m, prevăzute cu cîte un capitel corintic. Asupra originii acestui
inedit monument se mai poartă discuţii, unii cercetători
atribuindu-l arhitecturii greceşti, iar alţii celei siriene. Plasat pe
ruta numitei VIA METELLINUM, drum comercial din această
regiune de confluenţă între Lusitania şi Baetica, singulara
construcţie, cel puţin pentru Hispania, a fost ridicată în 103, în anul
imediat următor primului război dintre daci şi romani.
La scurtă distanţă de Iulipa, în locul CANCHO ROANO, într-o
cîmpie, este restaurat un edificiu patrulater din pămînt şi piatră,
cu mai multe încăperi şi instalaţii pentru captarea apei. Cele trei
nivele de locuire, surprinse stratigrafic, au dus la constatarea că
aici a funcţionat un loc sacru, templu sau edificiu cultic, pentru
locuitorii regiunii, edificat şi refăcut în epoca metalelor.
Informaţiile primite la faţa locului, completate cu vizita în cocheta
clădire-muzeu, construită special, adăposteşte parte din
inventarul arheologic, în care predomină olăria preistorică şi piese
miniaturale din bronz, respectiv aplici cu reprezentări animaliere
şi cai, cabalinele hispane fiind apreciate în antichitate şi Evul
Mediu.
De la Zalamea la Quintana de la Serena, după un popas la casa
părintească a lui Antonio Calderon , nu sunt decît cîteva minute.
Mica localitate unde se exploatează şi prelucrează granitul are la
răndul ei o tradiţie milenară, amintind şi aici de civilizaţiile ce s-au
remarcat în acest colţ al Europei.
Seara tîrziu, după mai multe zile pline, am pus capăt acestor
noi drumuri hispane, văzînd grija faţă de valorile antichităţiilor
prezente la tot pasul. M-am dumirit de ce în Spania există
numeroase rezervaţii arheologice incluse în lista Patrimoniului
Umanităţii şi mai ales de ce această ţară, care a trecut prin
numeroase greutăţi, consemnate în cele trei milenii de istorie,
poate să trăiască din turismul istorico-cultural. Are cu ce se mîndri!
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Revista Contemporanul nr.
2/2016 postează, mare, pe
prima pagină: Academia Română (1866-2016) și câteva generice ce ne trimit la conținutul
revistei: Ziua Culturii Naționale.
Independența națională de Elena Solunca, Ionel-Valentin Vlad:
Stâlpii poporului român: credința și limba, Klaus Iohannis:
Educația – condiție a unei culturi performante, Nicolae Breban: Despre independență, națiune și câte ceva despre statul
de drept, Andrei Marga: Universitatea în dialog cu Biserica,
Preafericitul Părinte Daniel: Biserica Ortodoxă Română și conștiința națională a poporului român. Teme grave, parcă uitate
de lume în mizeria existenței
zilnice, când politicienii din Parlamentul României își aprobă
legi pentru binele propriu, coalizându-se pentru salvarea de la
anchetare de către procurori a
colegilor care au fraudat țara
de milioane de euro. Frumos,
foarte frumos să vorbești despre stâlpii de rezistență ai poporului român în loc să demaști
dușmanii națiunii, mai ales pe
cei din interior, cum face de altfel – o picătură de apă într-un
ocean – Magda Ursache în rubrica Polemos, evocând nenorocirile prin care a trecut soțul
ei într-un dialog cu Luca Pițu.
Mai citim în Contemporanul:

Mircea Braga, ECCE NIETZSCHE.
Exerciții de hermeneutică, Boris Martin; Emmanuel Levinas –
modelul etic iudaic, Livia Cotorcea: Svetlana Alexievici și lecția
Nobel. (C.N.)
Caiete Silvane. Parcă mai
bine organizat, numărul pe februarie 2016 al revistei Caiete
Silvane, poate singura revistă
din țară care excelează între
prezentarea spațiului geografic
de acasă și cultura și literatura
de substanță, se remarcă prin
varietate și substanțialitate, dar
și prin acel sentiment de mândrie a apartenenței unui spațiu
încărcat de istorie, mit și legendă. Admirabil efortul colectivului redacțional condus de
Daniel Săuca și Viorel Mureșan
de-a aduce în paginile revistei
teme de un real interes. Nu întâmplător descoperim pe prima copertă a revistei imaginea
primului consiliu județean
(1926-1929) cu un citat dintrun memoriu al lui Iuliu Maniu
către Regele Carol al II-lea, eliminat de cenzură. Revista se
deschide cu poeme ale basarabeanului Emilian Galaicu-Păun,
alături de care mai publică poezie Gheorghe Vidican, Ion Noja
și Rodica Dragomir, proză de
calitate semnată de Viorel Tăutan și Ana Goja. Viorel Mureșan scrie despre reveriile lui George Achim, iar Marcel Lucaciu
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se încumetă să descopere „paradoxul poeziei livrești” în cele
trei plachete de poezie semnate de Mircea Muthu. După
un scurt interviu luat poetului
Horia Bădescu de către Alice
Valeria Micu, descoperim „texte inutile” ale lui Ioan F. Pop și
„malaxorul de februarie”. Bucuroși să citim o amplă prezentare a regretatului Viorel Știrbu,
sălăjean de onoare al spațiului
din care Caiete Silvane își nutrește existența. (C.N.)
Revista Familia din februarie 2016 se deschide cu o însemnare de nici două pagini a
lui Alexandru Sereș, intitulată
Cioran de lux, inspirată probabil
de textul lui Cioran publicat exclusivista revistă Egoist cu titlul
„L’urgence du desert” la un an
după ce românul nostru de la
Paris publica Exerciții de admirație. Citim în continuare aforismele domnului Gheorghe Grigurcu, iar mai apoi Activități
„lucrative” la bordul goeletei
Speranția a lui Daniel Vighi, ca,
la pagina 13, Ioan Moldovan să
semneze Moment de reculegere în memoria băimăreanului
Augustin Cozmuța, pentru care
ne exprimăm și noi toată admirația și compasiunea. Dar oare
nu tot despre compasiune și
admirație vorbește Viorel Mureșan când scrie despre cartea

de poeme a regretatului Alexandru Vlad? Aproape treizeci
de pagini de poezie ale unor poeți foarte tineri, elevi la diferite
colegii din țară, și-o proză de
Cornel Nistea. Studii de critică
și istorie literară dense semnate de Iuliana Păcurar, Lucian
Scurtu și Flaviu Ardelean, ca la
pagina 97 să descoperim Centenar Vintilă Horia, semnat de Sonia Elvireanu. Admirabil număr! (C.N.)
Viața Românească 2/2016
își deschide paginile cu poemul
Elanul poetului semnat de Gheorghe Grigurcu, pe care, citindu-l, subscriem ironiei poate
și autoironiei: „e un rebut puțin
nebunatic dar plin/ de-o prematură durere/ precum un elev
repetent”, ca pe pagina următoare să citim: Gheorghe Grigurcu – Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera
omnia pe anul 2015. Nicolae
Prelipceanu în articolul său de
fond suferă încă la amintirea
ravagiilor egalității din timpul
dictaturii comuniste: „studenții
comuniști aveau chiar misiunea
de a-i întrerupe în sala de curs
pe vreun Tudor Vianu, G. Călinescu, Anton Dumitriu când
descopeream afirmații neconforme cu marxism-leninismul în
expunerea lor (…) Dar tot azi
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vedem că din nou multor impostori li s-a suit democrația la
cap”. Iată o altă sursă de suferință, după care la rubrica clasici revizuiți domnul Mihai Zamfir publică un amplu studiu despre Mihail Sebastian. Două opinii despre o carte a lui Radu Sergiu Ruba – O vară ce nu mai
apare, texte semnate de Răzvan Voncu și Daniel CristeaEnache, cărora li se adaugă un
interviu substanțial cu același
Radu Sergiu Ruba semnat de
Marian Drăghici. Nu mai puțin
de 40 de pagini de poezie și
proză, pentru ca critica literară
să fie semnată doar de către
profesioniști: Gheorghe Grigurcu, Irina Petraș și Tudorel
Urian. (C.N.)

care îi evocă profesorului craiovean activitatea și personalitatea. Un număr dens, cu informații și comentarii de calitate,
pe care îl citim cu interes, de
data aceasta nerezistând să nu
ne întoarcem la prima pagină
pentru a reciti poema lui Constantin M. Popa Închiderea cercului, o mărturisire a crezului
existențial al poetului. (C.N.)

Revista craioveană Mozaicul din februarie 2016 aduce pe
pagina de deschidere un omagiu regretatului Constantin M.
Popa (1943-1916), redactorulșef al prestigioasei reviste, universitarul care și-a dedicat viața
activității literare in extenso,
care „se mișca dezinvolt în lumea ideilor și conceptelor”,
cum constată fostul său student Silviu Gongonea, un om al
„vocației și echilibrului”, în opinia lui Ion Buzera. Îi cinstim și
noi memoria alături de numeroasele semnături din revistă
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