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Liviu PENDEFUNDA

Bagheta
Magicului

acă e să privim lumea după concepţia filozofică
romană şi greacă, putem să o reducem  la un
imens nesfârşit aşa cum o priveau anticii, o

imensitate repetată în spirala dimensiunilor, un mega-
univers conceptual format dintr’o infinitate de
universuri. Ei aveau tendinţa să dividă lumea în mai
multe lumi sau straturi. Şi poate că această interferenţă a
crucii spaţiale avea o raţiune pentru cei îndriduiţi să
acceadă la cunoaştere, pentru cei aleşi, capabili să
înţeleagă o împărţire cvasi simplistă în existenţa a patru
lumi, infernul, paradisul, pământul nostru banal (văzut
şi ca purgatoriu) şi cerul înstelat. Ştiinţele liberale au
preluat încă de la Aristotel viziunea zamolxiană,
pitagoreică. Numerele şi logica au stăpânit direcţiile
conceptuale ale flosofiei. Perspectiva din care poetica
modernă se adresează spiritului şi nu sufletului sau
lumii materiale nu este renascentistă dar se separă
evident de tendinţele epistemologice care domină în
prezent cunoaşterea. Simt adeseori că admiraţia faţă de
Descartes, Francis Bacon sau Leibniz nu mă determină să
fiu întru totul adept şi, mai mult chiar, să nu dau liber
frâielor gândirii, depăşind prin viziune, dar nu părăsind
pentada disciplinelor filosofice1.

Recent, Petru Solonaru, poet şi filosof de o rară
erudiţie, a descoperit şi mi-a relatat starea jalnică în care
se găsesc grădinile Academiei Ateniene. Peripatetizând
în adâncul spiritului, încerc acum şi eu să ignor (pe cât
pot) mizeria, buruienile, dejectele împrăştiate pretutin-
deni de cei care nu au mai învăţat tainele respectului şi
sunt supuşi vidării forţate a creierelor lor. Câţi îl mai

1 Ontologia, logica, metodologia, gnoseologia, epistemologia

citesc, nu verbul a înţelege ci simpla lectură, pe Platon?
Acum, când cheia a devenit mai ascunsă decât oricând,
poarta deschisă a căii spre ea nu mai prezintă nici măcar
atracţie. Cheile utilizate, de bronz, piatră, plastic sau fier
nu mai reprezintă nici măcar sursa întrebărilor
referitoare la epocile de dezvoltare ale omenirii. Intelect,
raţiune, speculaţie, iată cele trei funcţii pe care libera
gândire ni le sugerează de la Kant încoace. Şi totuşi viaţa
umană şi capacitatea noastră de a rosti aceste idei se
supun celor trei arcuri reflexe, tributare la rândul lor
aceloraşi legi ale ştiinţelor liberale, nu inventate de
antichitatea imediată, nici de tradiţia spirituală a
milioanelor de ani care ne preced. Materia prima, oul
filozofic, este închisă în athanor, aşa cum oul lumii este
închis în peştera cosmică, iar transmiterea ei e chiar cea a
alchimistului însuşi. La nivelul simbolismului subteran,
operatorii sunt fierari, păzitori ai comorilor ascunse,
reprezentaţi prin grifoni, dragoni, şerpi iniţiatori şi călai
totodată, iar pedepsele aplicate de ei sunt încercari,
asemănătoare ritualurilor din misterele antice. Grifonii
sunt nişte lei înaripaţi, ca şi dragonii cu coadă de şarpe
ce unesc aerul, focul şi pămîntul. În tradiţia chineză, cele
şase etape ale Marii Opere erau simbolizate de cele şase
atitudini ale dragonului: dragonul ascuns (putrefacţia),
dragonul pe câmp (fermentaţia), dragonul vizibil
(coagularea), dragonul sărind (soluţia), dragonul
zburător (distilarea) şi dragonul plutitor (sublimarea).
Şarpele, stramoş mitic şi civilizator, e un simbol
universal, întâlnit chiar şi în legendele europene, în
basmele româneşti. El ţâşneşte din umbră ca fulgerul şi
reprezintă ambivalenţa oricarei manifestări. Este malefic
sub înfăţişarea unui Typhon sau a unui Python, dar

D
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întruchipează şi înţelepciunea, dupa cum ne-o arata
numele sau grec âphis, anagrama întelepciunii, sophia.

Să încercăm aşadar să rememorăm din cadrul altor
prelegeri de lirică a spiritului elementele spaţio-
temporale care ne-au fost transmise din vechime.
Infernul sau Tartarul sau Lumea Morţilor sau a
Umbrelor (vai, câte nume ce par a deveni sinonime
pentru neiniţiaţi !) era închipuirea lumii de sub pământ
în care ajungeau spiritele2 după moarte, lumea patronată
de Pluton, zeul morţii şi fratele lui Jupiter. În această
lume se ajungea coborând printr-o intrare subterană,
printr-o peşteră adâncă. După moarte, sufletul omului se
desprindea de trup, care se întorcea la Mama Pământ,
decompunându-se în mai multe elemente. Nu este de
ignorat că Mercur, Hermes era mesagerul zeilor, dar şi al
morţilor, până la faptul că în momentul morţii, apărea
zeul Thanatos, zeul morţii, care tăia legătura sufletului
cu trupul. Apoi se ivea zeul Mercur, care conducea
sufletul omului în regatul lui Pluton, sau în lumea
subterană a morţilor. La intrare, sufletele morţilor erau
întâmpinate de vâslaşul Caron, care le cerea un ban de
aramă, să le treacă fluviul Styx.3 După ce sufletele
treceau fluviul, ajungeau în faţa lui Pluton, cum îl
numeau latinii, cel bogat (plutus), cu referire la comorile
ascunse, la metalele rare şi la pietrele preţioase adunate
în inima telrestră, simboluri ambivalente ale păzitorilor
lor, zeul al judecătorilor Infernului care condamnau sau
răsplăteau pe muritor în funcţie de faptele sale şi
îndatoririle faţă de zei. Judecătorii Infernului decideau:
muritorul avea să rămână în Tartar sau urma să meargă
în Câmpiile Elizee. Numele stapânului acestui întunecat
domeniu, Hades, însemna în greacă Nevăzutul. I se
tragea de la coiful său făurit de Ciclopi în formă de
bonetă frigiană, asemănător cu cel de pe capul sclavilor
eliberati, al dacilor sculptaţi în multitudinea de statui sau
bazoreliefurile columnei lui Traian de la Roma,
invizibilitatea fiind o treaptă supremă de libertate, în
care divinitatea a vrut întotdeauna să se înfăşoare, din

2 Confuzia spirit, suflet şi dicotomia elementară Logos, Duhul Sfânt
într’a cărei polemică am mai purces e deocamdată eludată în acest
context.
3 De aici obiceiul ca morţilor să li se pună un ban în gură, pentru ca,
astfel, să aibă cu ce-l plăti pe Caron

înţelepciune şi prudenţă. O astfel de metaforă merită
dezvoltată şi analizată hermeneutic. Înainte de a
pătrunde în lumea subterană, umbra şi noaptea ne fac
să-i ghicim natura. Pentru greci, Noaptea era fiica
Haosului, mamă a Cerului şi a Pământului în
instantaneul atemporal ce a vazut naşterea. Noaptea
străbatea cerul învesmântată într-un voal cernit şi
însoţită de Furii şi de Parce, într-un car tras de patru cai
negri, simboluri ale celor patru ore nocturne, ceea ce
făcea din ea o paredra a lui Apollo, conducător al carului
la care erau înhămaţi patru cai albi, cele patru ore ale
zilei. Simbolismul terestru oscila astfel între lumină şi
umbră (sens etimologic al lui yang si yiri), între partea
însorită şi cea întunecată, alternanţă ce impune
arhitectura şi agricultura, o orientare stabilită prin
riturile geomanţiei. Poziţia centrală a unui corp, aşezat
pe verticala soarelui, era o poziţie aş-zisă imperială ca a
arborelui lumii, pentru ea neexistând umbra pe care,
cum am mai afirmat, nu există pentru morţi, îngeri sau
oricare existenţă atemporală şi non-spaţială (grecii
savârşeau la amiază sacrificiile consacrate morţilor, la
ora fără umbră, aplicată şi în bisericile creştine ca
moment ritual al slujbei de înmormântare).

Noaptea ocrotea cu haina ei munca subpământeană
a Cybelei, zeiţă a muntelui, ce trecea într-un car tras de
patru lei, simbol solar vădind ambivalenţa puterii ei
celeste şi htoniene, putere provenită din căldura
acumulată în tainele pământului, cu puteri regeneratoare
întru miracolul renaşterii. Virgiliu spunea că e uşor să
cobori în Avernus. Greu e să treci dincolo, să înfrunţi
misterul mutaţiilor, să foloseşti fertilitatea rădăcinilor, sâ
descoperi izvoarele galbene ale filosofiei chineze, să ajungi
pe celălalt mal, acela al unei lumi reînnoite. Mormântul
este un loc consacrat, simbolismul său fiind legat de cel
al muntelui, al tumulului, înainte de a se strămuta în
peşteră, loc al înhumării, dar şi al învierii. Acolo îşi
îhgropau semiţii morţii şi se mai poate vedea încă la
Hebron grota în care au fost îngropaţi Abraham şi Sarah,
sau tumulii de pe valea Bârladului şi de la Albiţa
(existente de zeci de mii de ani), piramidele deşertului
egiptean şi ale culturilor urmaşe continentului Mu.4

4 Porţi, cât mai multe porţi, intrări în Labirint, adâncul lumii
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În adâncul cuptorului vechi de peste jumătate de mileniu spiritele hălăduiesc coexistând cu
lumea olarului, care aşa cum spunea Petre Solonaru, milenarul nostru obicei ţine de: 1)
frământare – desluşire a părţilor – sub verbul ,, a semăna’’, 2) modelare – când grupurile încep
a căuta Unul, lumea de jos năzuind la cea de sus –sub verbul ,, a creşte’’ şi 3) purificare –
ardere, ghicire a Întregului – sub verbul ,, a strânge’’  întăcelnic.

Pătrunderea în grotă infernală se făcea prin locuri
bântuite şi apărate de miasme fetide şi de pestilenţa
mlaştinilor, lacul Avernus, muntele Tenar, mlaştina
Acheron, intrări păzite de Furii şi de câinele Cerber cu
trei capete. Tripla Hecate, era ea însăşi însoţită mereu de
o haită de câini şi de o herghelie de iepe. Deci vieţii
postume a fiinţelor umane îi erau asociaţi câinii şi caii,
adevărate psihopompe care îşi continuau funcţia de
însoţitori credincioşi ai defuncţilor. Aceste animale erau
sacrificate pe rugurile funerare şi, în Iliada, Homer ni-1
arată pe Achile arzând patru iepe pe rugul lui Patrocle.
Caii simbolizau supunerea înaintea destinului. Astfel, se
considera ca adepţii misterelor dionysiace erau călăriţi
de zei. Unii oameni deveneau chiar cai, precum
Centaurii şi Silenii, iar iniţiaţii daoişti îşi spuneau
negustori de cai, adică revelatori credincioşi ai voinţei
celeste.

Traditia creştină recunoaşte pentru morţi din lumea
de dincolo o ierarhie a stărilor postume corespunzând
nopţii Infernului, crepusculului Purgatoriului şi luminii
Paradisului. Cei vechi distingeau si o trilogie a stărilor
pentru sufletele morţilor - somnul fără vise al lui Erebos,
supliciile Tartarului înaintea dulcii odihne dobândite în
Câimpiile Elizee. Atunci când imaginea centrului lumii a
abandonat vârful muntelui pentru a patrunde în sânul
lui, lumea celesta a devenit lume subterană. Locul de
îngropăciune a devenit locul renaşterilor, iar peştera,
precum loja masonică o imago mundi. Este vizualizată în

ouroboros, de către Platon, în Kabbala, locul în care Lao
zi acolo s-au născut marii profeţi şi întemeietori de
religii.

Divinităţile htoniene ce locuiau în lumea subterana
antică, în care psihanaliştilor le-a fost uşor să recunoască
simbolurile stărilor noastre inferioare, erau durerea şi
ura, agresivitatea şi zgârcenia, temerile şi disperările,
întruchipate în multiple entitati demoniace. Erau
întâlnite forţele contemporane cu primele răsturnări
cosmice, învinse de raţiunea lui Zeus - Titanii şi Ciclopii,
demonii familiari ai pragurilor, geniile focului, stapâne
ale metalurgiei din zorii umanităţii (munca la forjă a fost
mai întâi rituală, atât celestă cât si htoniana), dubla
filiaţie fiind atestată de numele fierului, sideros, care vine
de la numele latinesc al stelei (sidus), deoarece atestarea
prelucrării fierului se întâlneşte la egipteni, extras din
meteoriti. În traditia biblică primul muncitor a fost
Tubalcain (în arabă, numele de Cain înseamnă fierar). În
traditia hindusă primul fierar a fost zeul vedic
Brahmanspati, cel ce a lucrat lumea. Nu i-a fost creator,
arhitect ci executant, zidar.

Din ce în ce mai puțini fierari pregătesc potcoavele în practica străveche prin satele româneşti

De aceea în fierăriile subterane, Hephaistos, ciclopii
şi piticii au fabricat armele, coifurile, săbiile şi scuturile
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eroilor ce au contribuit la făurirea civilizaţiei, iar preoţii
aveau ritualuri şi dansuri ce cuprindeau şi arme la
misterele din Samotrace, armele fiind simboluri spiritu-
ale. Scutul, în spatele căruia zeul şi eroii poveştilor îşi
asigurau invizibilitatea, era însasi aparenţa lumii. De
aceea Hephaistos reprezentase pe scutul lui Achile o
frescă a tuturor mirajelor cosmice şi Perseu a învins
Meduza, punîndu-i în faţă propria ei imagine reflectată
de un scut lustruit ca o oglindă. Sabia constituia arma
ofensivă, reprezenta fulgerul, putere care împarţea pace
şi dreptate, în vreme ce autoritatea spirituala îi era
exprimata prin poezia vorbirii ritmate. Este sensul pe
care şi azi îl oferă ritualurile lumii fiind luminătorul
adevarului ce spintecă întunecimile ignoranţei, precum
Alexandru cel Mare a izbutit să’şi asigure accesul în
inima Asiei. Iar dacă armele au o dubla capacitate
datorită originii lor celeste şi terestre, putem înţelege de
ce în adâncimea pământului metalele, elementele
planetare ale lumii subterane, sus oglinda metalelor
cerului din planetele asemuite din vechime: lui Saturn îi
corespund plumbul şi ametistul, lui Jupiter cositorul şi
safirul, lui Marte fierul şi rubinul, Soarelui aurul şi
diamantul, lui Venus cuprul şi smaraldul, lui Mercur
mercurul şi cărbunele, Lunii argintul şi piatra lunii.
Alchimiştii au înţeles sau au avut secretele cunoaşterii,
ştiind că lumina minerală reprezintă cunoasterea însăşi.
Să ne amintim de tripla funcţie a împăratului chinez
Huang-ti, deopotrivă patron al fierarilor, al alchimiştilor
şi al daoiştilor. Pamântul este creuzetul, un athanor
natural, iar topirea metalelor provenite dinlăuntrul este
un mijloc de a ajunge la nemurire. Orice fierărie rămâne
legătura simbolică cu geniile subterane ale focului, ele
fiind totodată şi păzitorii comorilor ascunse, atât
spirituale cât şi temporale. Cum am mai afirmat într’o
prelegere anterioară lumea tinde către o solidificare
degenerativă echivalentă cu cele patru vârste
tradiţionale, vârstele de aur, de argint, de aramă şi de
fier. Această regresiune spirituală corespunde, în ritmul
cosmic universal, unei faze de condensare terestră căreia
îi urmează o fază de expansiune celestă, conform legilor

cosmogonice rosicruciene ce determină ca evolutiei să’i
succeadă periodic o involuţie compensatoare, faze
alternante şi simultane totodată, disoluţia fizică
reprezentând fixarea spiritului - potestas ligandi et
solvandi. Opera magna a alchimiei constă în accelerarea
ritmului generării naturale pentru a atinge, precum orice
operaţiune iniţiatică, eliberarea originilor, de la alb la
roşu într’o nuntă care trece prin moartea simbolică,
transcendentă şi universală.

Dintotdeauna am considerat poesia ca făcând parte
din har, adică acea taină receptată ca dar în cel de-al
treilea arc reflex, cel noetic. Am închipuit însă că există
posibilitatea, pe care o întrevăd tot mai mult, ca acestui
arc să i se alăture în dimensiuni asemănătoare celor
materiale câteva, probabil, atât cât îmi permite
clarviziunea ce o posed, în total cinci arcuri reflexe care
se extind la nivelul altor percepţii cosmice, cele din
neantul primordial. Deci dansul ritual, însoţit de
cuvânt, exprimarea gestuală şi picturală sunt elementele
care au însoţit geneza simbolismului începând cu acele
cuvinte care se adresau simţului auzului şi care au fost
întrebuinţate cu predilecţie de popoarele nomade sau
de păstori, a căror activitate se exercita asupra lumii
animale, mobile ca şi ei. De aceea limbile lor erau atât de
bogate în expresii de mişcare, muzică şi vers. Nomazii
rătăcitori în spaţiu au practicat limbajul potrivite după
ritmul timpului. Popoarele sedentare, agricultori şi
întemeietori de oraşe au valorificat regnurile vegetal şi
mineral, folosind simbolismul semnelor fixe ce se
adresau văzului, precum scrierea, arhitectura şi artele
plastice, scrierea fiind ea însăşi o fixare a limbajului, în
raport de număr şi de geometrie, ambele tributare
spaţiului. Acum câteva sute de mii de ani muzica
sferelor ce transmitea învăţăturile Cuvântului a
constituit informaţia ştiinţifică şi literară primordială
căreia îi sunt azi tributare cunoaşterea noastră despre
lume, între spaţiu şi timp, în jocul oglinzilor aşezate de
Anthropos în planurile caduceului hermetic.

(urmare în ediţia următoare)
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Liviu Ioan STOICIU

Frica
reptilă preistorică deplasată prin salturi, frica.
Frica de ziua de mâine? Frica
noastră cea de toate zilele: atât de arbitrară. De ce?
Te gândeşti: arbitrară…
arbitrariu… arbitrariul puterii… unii au prea multă
putere, alţii…
De ce taci, răspunde! „Am văzut

zei în jurul candelei”. Frica, scăpată din cuştile negre
ale organismului! Ale
organismului îmbibat de apă, azi continent
inundat: orbecăind prin casă,
casă a părinţilor, „reptilă preistorică, frica
noastră”, frica de moarte,

cu palmele la tâmple, palid, deznădăjduit, în
spatele tristeţii, tristeţii…
Tristeţii. În spatele geamurilor murdare, înfricoşat, cu
atât mai mult cu cât repeţi: „cât
e de bine, cât e de liniştit totul, nu mă doare
absolut nimic”…
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Singur
mă arde în palma dreaptă. Da? Primeşti bani. Bani? O
să-mi cumpăr un cal… Bine,
opreşte-te, nu te mai prosti atât, las-o baltă – nu vezi
unde ai ajuns? Tocmai, că n-am
ajuns, de aia, dar ce contează: se uită cum ciuguleşte
o pasăre. În

zilele mohorâte, şade la masă cu ochii în gol pe
terasa cârciumii din luncă,
pe un sac de fasole. Nu se poate concentra
nicăieri ca aici. Într-o vreme
când căuta pe furiş de ouă încă o găină, în grajd. Că
ai putea să-mi mai dai şi tu
o mână de ajutor la treburile gospodăriei… Ţi-ai
găsit! Când a luat-o lângă el,
n-avea gura aşa mare, era o arătare îmbrăcată
într-o rochie albă, care-i făcea cu
mâna de pe linia
orizontului – iar acuma, ia te uită ce
mândreţe de femeie! Femeie? Femeie în închipuirea
lui, trăind izolat. Că vorbeşte
singur. Îşi aşteaptă sfârşitul, bea morfină sau
ia marijuana. El

e unul dintre cei care resping nostalgia.

Dan Hatmanu, Pe strada Armeană
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Paul ARETZU

*
ca orice începător în citit
am orbit de la lumina literelor dintâi.
fiind tratat competent de domnul cronicar
(în vreme ce cuviosul Antonie se retrăsese în peştera
sa. în timp ce cuviosul Teodosie zidea mânăstirea).
orbecăiam după ştergerea completă a feţei.
ca un învăţăcel. eram martor la luarea vieţii prin citit.
la înălţarea la cer prin citit.
la încolţirea ochiului.
la a doua venire a vederii. amin.

*
alcătuit din cuvintele vieţii mele. spuse, nespuse.
neatingându-mă de mâncare. eram în perioada
de bolit.
anul întâi. stabilit prin calcule
de călugărul Dionisie cel Mic, Exiguul.
înainte de moarte, musai, vom convorbi
despre naştere şi despre bătrâneţe.
îmbuibaţi de zile precum cariul din pom.

*
mă poţi învia oricând. chiar dacă n-am murit.
mă poţi găsi în cimitirul viilor,
lucrând anluminura.
vrabie singură pe câmpul cu brume.
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Mihai CIMPOI

Concepţia
despre lume

e disting clar, la Eminescu5, o lume a „cercului
strâmt”, a realului limitativ-existenţial, o lume
„romantizată” (în sensul programatic al lui

Novalis), ca „vis al sufletului nostru”, lume mitică (ce
„gândeşte în basme şi vorbeşte în poezie”) şi proiectată
cosmic, o lume ca teatru (theatrum mundi), bazată în
special pe schopenhaurienele voinţă şi reprezentare. Totul
se axează pe o ecuaţie ontologică Eu = Lume, care apare
şi ca raport de identificare Eu = Demiurg. Sufletul
omului eminescian e în pelerinaj – niciodată încheiat –
spre esenţa Fiinţei, după o expresie a însuşi poetului.

Principiul contrariului stă la baza concepţiei sale
despre lume. Acest mod dicotomic de a vedea lucrurile
este declarat într-o scrisoare lui Iacob Negruzzi în care se
precizează mesajul Epigonilor: Lumea Bulgărului şi
Lumea Ideii. Titu Maiorescu îl considera „iubitor de
antiteze cam exagerate”; Mircea Eliade constata
contrariile ca factor structurant al universului
eminescian. O notă manuscrisă a însuşi poetului
„Antitezele sunt viaţa” anunţa un crez programatic.

Rosa del Conte observa încă în începuturile sale felul
în care vocaţia lirică face să fie sacrificate „coerenţa
raţională”, de asemenea contrapunerea viziunii uranice,
într-un paralelism perfect, a viziunii, „imensului cimitir
al lumii” din Scrisoarea I şi dialectica contrariilor din
Memento mori, „pe care el ştie să o traducă în
contrapuneri energice şi sugestive de imagini”, prin care
„vom vedea cuvântul poetului opunând cu îndrăzneală
finitul infinitului; oasele descărnate, pulberea stinsă,

5 Fragmente din “Mihai Eminescu. Dicţionar enciclopedic” în curs de
pregătire

materiei astrale veşnic izvorând în cosmos, atomul
punctiform al clipei, văilor fără de capăt ale veşniciei”
(Rosa del Conte, Eminescu sau despre Absolut, Cluj, 1990,
p. 95).

Aceeaşi exegetă distinge un idealism – „exigenţă a
temperamentului său curat de poet” – , care este
imposibil „să se resemneze la o interpretare evoluţionistă
a Universului în sens materialist”: „Fiinţa care vrea să
treacă de la evidenţa existentului, comunicându-şi
materiei impulsul, este un Principiu Prim, fie el
Dumnezeul motor al lui Aristotel sau Unul lui Plotin sau
acela pe care gândirea ascetică orientală refuză să-l
circumscrie într-un termen şi-l proclamă Cel fără de
Nume” (Ibidem, p. 67).

Eminescu nu face, în fond, altceva decât să
tematizeze o deschidere şi o închidere de natură ontologică,
corespunzător în „cercul strâmt”, în „micul cerc” al
contingentului şi macrocercul transcendentului. Apare,
astfel, o delimitare netă între „lumea-închipuirii” cu
„visurile fericite” şi „lumea cea aevea”, „unde cu sudori
muncite / Tu încerci a stoarce lapte din a stâncei coaste
seci”: „Una-i lumea-nchipuirii cu-a ei mândre flori de
aur, / Alta unde cerci viaţa s-o-ntocmeşti  precum un
faur / Cearc-a da fierului aspru forma cugetării reci”
(Memento mori).

Printr-o proiectare fabuloasă a „turmei visurilor”, pe
care le paşte „ca oi de aur” şi prin învârtirea „uriaşei roţi
a vremii” poetul întrezăreşte cursul omenirii ajuns la
punctul lui de solstiţiu după o rotire ciclică şi la un
nietzschean „amurg al zeilor”: „Ş-astăzi punctul de
solstiţiu a sosit în omenire, / Din mărire la cădere, din
cădere la mărire / Astfel vezi roata istoriei întorcând

S
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schiţele ei; / Înzădar palizi, siniştri, o privesc cugetătorii
/ Şi vor cursul să-l abată... Combinaţii iluzorii – / E apus
de Zeitate, ş-asfinţire de idei” (Memento mori).

În viziunea asupra lumii, poetul nu cedează, însă,
limitelor existenţiale, deşi trăite la cel mai înalt grad
psihic, aşa apar motivele fortuna labilis, venitas vanitorum,
vălul Māyei, nihil habentes şi toate figurile nihilismului şi
iluzoriului.

Un etern e încorporat în clipa de faţă, ca un
moratoriu între moarte şi viaţă, „căci lumea nu-i decât o
vecinică plătire către viaţă, o vecinică încasare din partea
morţii”. Stările de lucruri nasc iarăşi stări de lucruri.

În opinia exegeţilor de azi, interesul ontologic în care
se situează Eminescu este acela al „eternei întoarceri”
sau – mai exact – „acela al eternei durate în fiinţă,
străbătut de ideea permanentei transformări temporal-
istorice” în care putem identifica atât principiul
conservării şi transformării, cât şi acela specific românesc
(găsit la cronicari, Cantemir, Bălcescu, Conta, Blaga) al

mişcării ondolante, ciclice. În ontologia eminesciană se
remarcă principiul identităţii (ipseităţii), al Archaeus-
ului (tot ce este posibil există şi al dualităţii Sein (ceea ce
este) şi Sollen (ceea ce ar trebui să fie). În filosofia istoriei
eminesciene nu e cazul să vedem, ne îndeamnă un
cercetător, prereformism sau hegelianism, ci idei-forţe
(A. Fouille), tipuri ideale (M. Weber) sau episteme-uri
(M. Foucault). „Mai aproape ne este viziunea genetică
românească (de la cronicari, la Conta) sau seria istorică a
lui Xenopol. La Eminescu există însă ceva mai mult:
viziunea modernă a unei pluralităţi de mişcăminte ce au
pluralităţi specifice şi, de asemenea, viziunea determinist
modernă a mediaţiilor, a mijlocirilor („seria terminelor
intermediare”). Într-o astfel de viziune, clar şi suplu
deterministă, orice mişcământ presupune o unitate
cauzal-contradictorie, dialectică („dublu mecanism de
repulsiune şi asimilaţiune”) şi o lege de continuitate”
(Tudor Ghideanu, Filosofia lui Eminescu, Iaşi, 2004, p.
153).

Moartea civilă
oartea civilă, instrumentată de adversarii şi
chiar de prietenii săi politici cu implicarea
uşor de bănuit a oficialităţilor şi serviciilor

secrete străine, urmărea, sub forme explicite, clare,
scoaterea lui din viaţa publică, sacrificarea ca ziarist,
incomod atât duşmanilor, cât şi celor din anturajul său.
Intervine, însă, în mecanismul anihilării, un complex de
factori de diferită natură – conjuncturală, social-politică,
presant-psihică, deontologică (modul de a fi al poetului
cu cunoscută intransigenţă etică), de momentul agravării
bolii şi acela al conştientizării faptului că este alesul
pentru sacrificare, „ein aufge gebemer Mensch”, după
cum îi mărturiseşte lui Petre Th. Misir.

Poetul înţelegea, prin urmare, că trebuia să
îndeplinească, precum dacii aruncaţi în ţepi, condiţia
sacrificantului, al martiriului, relevată de părintele
Constantin Galeriu. Simte cum se închide cercul fatal,
cercul strâmt, pomenit în Luceafărul, în jurul fiinţei sale
superioare, hyperionice. Aşa cum îi mărturiseşte într-o
scrisoare Veronicăi Micle, este nenorocit din cauză că e
nepractic, că este „peste voia lui grăitor de adevăr” şi de
aceea urât de mulţi, că nu este tratabil, maniabil,
adaptabil la împrejurări, ca să prindă din zbor „puţinul
noroc care îl dă o viaţă scurtă şi chinuită”. („Căci acesta e
singurul reazim al caracterului meu – mă onorează ura
lor şi nici nu mă pot închipui altfel decât urât de ei”, vol.
Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit, Iaşi, 2000, p. 92).

În fatala zi de 28 iunie 1883 surmenajul cerebral duce
la o criză de nervi, provocată de vestea interzicerii
«Societăţii Carpaţii, în care activa (şi de căldurile
sufocante).

„Principala cauză a morţii civile este chiar
publicistica”, opinează Theodor Codreanu. „Ea l-a ucis
de două ori: o dată prin epuizarea nervoasă şi a doua oară
prin adversarităţile ireconciliabile pe care le-a trezit”
(Theodor Codreanu, Eminescu în captivitatea „nebuniei”,
Chişinău, 2011, p. 98).

Cauza generală este, desigur, mentalitatea epocii,
care nu poate distinge între normalitate şi nebunie,
devenită manipulabilă, şi mentalitatea totalitară din
sanatoriul lui Şuţu şi „paternalismul” lui Maiorescu, care
se exercita dictatorial asupra vieţii personale a poetului
şi asupra bunurilor sale (lada cu manuscrise, la care a
interzis accesul proprietarului). Trei mentalităţi, la care
se adaogă cea a redactorilor de la «Timpul», care l-au
lăsat să ducă întreaga povară a redactării, ei fiind duşi pe
la băi şi făcând călătorii de plăcere.

Nicolae Georgescu e de părerea că de vină este
masoneria şi conjunctura politică europeană, creată de
semnarea unui Tratat secret cu Puterile Centrale.
«Societatea Carpaţii», din care făcea parte şi Eminescu,
milita pentru unirea Transilvaniei cu regatul. Eminescu
trebuia „potolit”, după cum cerea Petre V. Carp, într-o
telegramă de la Viena. Societatea era penetrată de
serviciile secrete austro-ungare, fapt care făcea posibilă

M
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manipularea de ambele părţi: de cea română şi de cea
vieneză, Eminescu „devenind victimă a acestor
maşinaţiuni” (Th. Codreanu, op. cit., p. 95). Programul
maiorescian de colaborare cu Puterile Centrale, care
ducea la sacrificarea românilor din Imperiul Austro-
Ungar, determină critica acerbă a poetului în «Timpul»,
fapt care determină înlocuirea lui de la conducerea
ziarului. Noul director Gr. C. Păucescu declanşează o
campanie de compromitere şi de îndepărtare din presă.
„Aşadar, în iunie 1883 Eminescu era „stricat cu toată
lumea, cum o spunea însuşi: cu liberalii, cu masonii, cu
conservatorii, cu guvernul, cu casa regală, cu imperiile
vecine şi cu sine însuşi. Se putea o situaţie mai ingrată?”
(Ibidem, p. 208).

Sunt indiscutabil greşite diagnozele bolii (lues,
alienaţie mintală, paralizie generală) şi a fost
contraindicat tratamentul cu mercur. De asemenea nu se
adevereşte moartea intelectuală sau vidul spiritual din
perioada 1884-1889, poetul scriind şi publicând poezii
(Sara pe deal, în versiune definitivă, De ce nu-mi vii?,
Kamadeva, La steaua, tot în variante finale), articole, schiţe,
traduceri.

Intervin, atitudinile duplicitare ale lui Maiorescu,
oportunismul în prietenie al lui Slavici, tensionarea
relaţiilor cu Veronica Micle. Stârneşte suspiciuni şi
modul în care, pus în „cămaşa de forţă” (camisol), cu
amestecul poliţiei, a fost internat – ilegal – la ospiciul lui
Şuţu (incertitudinea bolii, care făcea ca să fie internat la
un spital sau să stea în arest la poliţie, lipsa cererii scrise
de  admitere, lipsa actului subscris de doi medici,
nerespectarea intervalului de 3 zile în care medicii
trebuiau să se pronunţe asupra stării de sănătate,
neînştiinţarea administraţiei speciale asupra internării,
neconstituirea unei comisii care să-l examineze,
neîntocmirea „buletinului” unde va scrie cauza
admiterii).

„Nebunie? – se întreabă Mite Kremnitz – Poate că
concepţia noastră a tuturor este nebunie, şi Eminescu a
prins adevăratul sens al lumii şi al vieţii”. Între nebunie
şi luciditate nu e decât un punct sensibil de trecere,
afirmă Max Scheler. Şi Nietzsche, congenerul de
suferinţă al lui Eminescu, vine cu un argument plauzibil:
„În vreme ce, în zilele noastre, ne e dat să auzim că
geniul, în loc de un grăunte de bun-simţ, posedă un
grăunte de nebunie, oamenii din vechime se aflau mult
mai aproape de ideea că acolo unde există nebunie,
există şi un grăunte de geniu şi de înţelepciune” (Aurora,
I, § 14).

________________________________________________

Bibl.: Theodor Codreanu, op. cit., Constantin Barbu, Codul invers,
Craiova, 2008; Calin J. Cernăţeanu, Conjuraţia anti-Eminescu, 2000-2001,
Recurs Eminescu, 2000; Ovidiu Vuia, Misterul morţii lui Eminescu, 1996 şi
Spre adevăratul Eminescu, 2000; Nicolae Georgescu, A doua viaţă a lui
Eminescu, 1994; I. Filipciuc, Înspre alt Eminescu, Timişoara, 1999.

Mihai EMINESCU

Fino alla
stella…

Fino alla stella che spuntò
C’è strada così lunga,
Che mille anni camminò
Per giungerci la luce.

Forse si spense da milenni
In lontananze azzurre,
Ma appena ora il suo raggio
Ai nostri guardi fulse.

L’icona della spenta stella
Al cielo lenta ascende;
Non si scorgea quando c’era,
Oggi la vediam e non c’è.

Così quando il nostro ardore
Svanì nel fondo buio,
Il lume dello spento amore
Ci insegue ancora.

Kamadeva
Coi tormenti dell’amore
Pronta l’alma a guarire,
Invocai nel sonno Kama -
Kamadeva, dio d’India.

Egli venne il fierobimbo,
A caval sul pappagallo,
Col sorriso suo finto
Sulle labbra di corallo,

Ali, ha, nella faretra,
Lui, a mo’ di frecce, serba
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Solo fiori avvelenati
Delle onde del gran Gange.

Alla cocca mise un fiore
E mi colse dritto al petto,
Che d’allor per notti intere
Piango insonne sul mio letto…

Col suo dardo avvelenato
Per la mia punizione
Venne il figlio dell’azzurro,
Della fatua illusione.

Gli astri nel
ciel

Gli astri nel ciel
Sopra i mari
Ardon altissimi,

Finché scompaion.

Fatto un cenno,
Alberi muovono,
Larghe beccheggiano

Navi di legno;

Delle fortezze
A galla sui grandi
Sempre ondeggianti

Amari deserti.

Stuoli di gru
Infilan vastissime
Irraggiungibili

Vie di nubi.

Volano a gara
Finché non possono,
Scorrer perpetuo -

Questo è tutto…

Fiore di bosco,
Così nostra vita

E  gli anni verdi
Scorron, si spengon.

Ogni fortuna
Rispiega le ali,
Spinta dagli attimi

Dello star fermi.

Finché non manco,
Ascolta, angelo,
Il pianto accorato

Pieno d’amor.

Non è peccato
Che si disperda
L’attimo rapido

Che ci fu dato?

Fra tanti
alberi e vele

Fra tanti alberi e vele
Che si staccan dalle sponde,

Quanti ne saran infranti
Da frangenti, da bufere?

Fra uccelli viandanti
Che sorvolano le terre,

Annegati saran quanti,
Da frangenti, da bufere?

S’incalzassi sia sorte
Sia tuoi ideali,

Ti inseguono ovunque
I frangenti, le bufere.

Incompreso il pensiero
Che attraversa i tuoi canti,

Vola sempre, lo echeggian
I frangenti, le bufere.

Versione italiana Geo VASILE
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Mircea IVĂNESCU

Despre moarte
ca revedere

1.
sigur ca nu este adevarat. murind
nu revezi pe nimeni – moartea este un val lung
care te poarta cu ochii închisi – si te leagana –
si la început e un somn, si pe urma o uitare –
si pe urma timpul îsi pierde orice înteles,
este numai o liniste care se întoarce asupra ei însesi
cu un singur ecou – si acela e-un nimb,
ca flacara lumânarii – si pe urma lumina
îsi pierde orice înteles – si pe urma tacerea
îsi lasa deoparte întelesul – si suspendat
în ceva care nu mai are vreun înteles – si nimic pe urma, nici
descarnarea de întelesuri, plutirea în nimic,
cu scheletul nefiintei, gura în gura,
nu mai exista. pe urma nu mai este nici un pe urma
dar nici vreun acum, si nu mai este nici moarte.

2.
dar moartea este o revedere totusi – însa de partea
aceasta a ei, cel care ramâne îsi deschide
ochii deodata – (si ceea ce vede atunci
daca are sa uite vreodata, un popor nevazut de furnici
îi va musca ochii, si nu vor mai vedea ochii lui dupa aceea
decât contururi). cel care a privit moartea
luând chipul unei fiinte – vede din nou
ceea ce nu s-a vazut niciodata de la facerea lumii,
ceea ce se vede mereu – si oricât de repede
si-ar acoperi ochii – oricât de tare
ar gâfâi, sa-si acopere asurzitoarea lumina a tacerii
din ochi, din urechi – ceea ce a vazut el atunci
a fost înfatisarea adevarata, a fost
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- dar adevarul nu mai înseamna aici nimic –
a fost ceea ce se priveste pentru întâia data
si fara urmare.

***
se intra greu în moarte? uneori
se trece atâta de greu prin paloare – ramâne
pe obrazul cel de alaturi o spaima care decoloreaza
trasaturile, si le coboara în cearcane, si ochii mariti
nu mai aud raspunsul, si cauta, cauta.
pe urma, paloarea ramâne, asa cum la bolnavii de cord
obrazul, fruntea capata o paliditate care nu e
a spaimei – caci prin spaima treci, si apoi respiri –
dar lumina aceasta de ceara sta. se moare încet,
desigur, pentru ca mâna este obisnuita sa încerce
mereu câte un gest, pentru ca ochiul vede mereu –
chiar si nemiscare. si chiar
si întunericul care se lasa – si înconjoara totul.
si, de fapt, mai e ceva în trupul acesta atât de ostenit,
ca nici nu mai simte trecerea timpului – mai este ceva
care simte lumina, si bucuria, si pierderea oarba a contururilor
si care mai vrea sa mai treaca ceva din toate acestea
gesturile care sa înconjoare obiecte – si ochii sa vada
si trupul întreg sa respire. mereu, în timp ce un om,
sub flacara palida care i se aseaza pe fata
trasaturile i se schimba, mai cauta înca.
si pe urma când, în sfârsit, chipul se opreste, si nemiscat
asteapta acum vesnicia – nici atunci
nu s-a terminat totul. caci spaima care ne-alunga
în noi însine când privim nemiscarea aceasta, ne fugareste
pâna când ne auzim chinuiti respirând, spaima aceasta
o mai bântuie pe fiinta de alaturi, întinsa într-un lent
pat doar cu câteva flori, cu tremurul luminii mate
si cu tacerea pe care, vezi, nimic n-o mai sparge. spaima aceasta
înseamna ca nimeni nu moare, cel putin înca un timp,
câta vreme ti-e frica privindu-i pe cei care au murit.
si poate ca asa e mai bine. se moare greu. nemiscarea,
tacerea, lumina galbuie si spaima –
ochii închisi, adânciti, buzele strânse, decolorate,
- toate acestea sunt semne. dar moartea ramâne
si în cei care sunt înca vii si privesc. si moartea, în cei vii,
nu mai e nemiscarea – chiar daca a spaimei desigur.
moartea e o lumina decolorata. privirea spre ea
e si frica si flacara scurta – mata, galbuie – si oarba
asezare de vorbe.
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Ioan HOLBAN

Universul
mecanic al
obiectelor
sufleteşti
sau cum se
scrie în şi despre singurătate

nul 1968, când Mircea Ivănescu debutează cu
volumul Versuri, era unul al excelenţei pentru
poezia noastră contemporană, ca, de altfel, şi

pentru proza de azi; Nichita Stănescu{ XE "Stănescu,
Nichita" } se afla în toată gloria, anexându-şi teritorii
lirice importante din scrisul congenerilor, astfel încât
aproape fiecare carte nouă era poziţionată, într-un efort
nu al poeţilor înşişi, ci, mai degrabă, al criticii de
întâmpinare, faţă de acest „model“ în mare vogă:
apăreau atunci, în 1968, Monada lui Cezar Baltag{ XE
"Baltag, Cezar" }, Rod de Cezar Ivănescu{ XE "Ivănescu,
Cezar" }, Până la dispariţie de Vintilă Ivănceanu{ XE
"Ivănceanu, Vintilă" }, 7 poeme de Leonid Dimov{ XE
"Dimov, Leonid" }, Ipostaze de Ştefan Aug. Doinaş{ XE
"Doinaş, Ştefan Augustin" }, Cartea nunţilor de Sorin
Mărculescu{ XE "Mărculescu, Sorin" }, Athanor de Gellu
Naum{ XE "Naum, Gellu" }, înainte cu un an, în 1967,
Dumitru Ţepeneag{ XE "Ţepeneag, Dumitru" } publicase
Frig, iar la câteva luni numai după debutul lui Mircea
Ivănescu{ XE "Ivănescu, Mircea" }, se tipăreau A treia
taină de Ana Blandiana{ XE "Blandiana, Ana" }, Vămile
pustiei de Ioan Alexandru{ XE "Alexandru, Ioan" } sau
Versuri de Emil Brumaru{ XE "Brumaru, Emil" }.
Analizând în fine disocieri acest context, dar şi lăuntrul
liricii lui Mircea Ivănescu{ XE "Ivănescu, Mircea" }, Al.
Cistelecan{ XE "Cistelecan, Alexandru" } extrage ideile
preţioase ale marginalităţii poetului („Atâta vreme cât

fascinaţia stănesciană a fost imperativă, Mircea Ivănescu
a rămas un poet marginal, oricât de emerit în ochii
criticii“), eşecul său („Poezia lui e epopeea unui eşec, un
interminabil exerciţiu de exorcizare şi devoţiune“),
fixând valoarea „genei ivănesciene“ în constituirea
optzecismului şi, mai departe, a „minimalismului“ de
după acesta, într-o poetică de o frapantă originalitate:
„Doar încropită, dezlânată, destrămându-se întruna şi
abia prinzând viaţă, poezia lui Mircea Ivănescu ascunde
un scenariu de patimi într-o ceremonialitate de tacla.
Toate trucurile sintactice şi constructive (de-constructive)
sunt folosite pentru a masca nucleul tare al unei agonii
existenţiale care s-a desfăşurat – poetic – într-o agonie a
inconsistenţei. Poezia lui Mircea Ivănescu e, toată, o
tentativă de a umple golul, de a transforma în ritual
evocativ şi invocativ agonia vidului existenţial“.

Toată poezia lui Mircea Ivănescu creşte, în adevăr,
din acest efort de a umple un vid existenţial, într-un
scenariu scris chiar din primul volum; cu Versuri începe
un spectacol de marionete, unic în poezia noastră
contemporană, care se va juca cu, aşa cum se spune,
„casa închisă“, într-un mare succes mai ales în „ochii
criticii“: Mircea Ivănescu este autorul scenariului, al
„textului de spectacol“ şi al „afişului“ neschimbat mai
bine de două decenii – aici e, poate, şi explicaţia titlurilor
mereu aceleaşi: Versuri (1968), Poeme şi Poesii (1970),
Alte versuri (1972), Alte poeme, Poem şi Amintiri
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(1975), Alte poesii (1976), Poesii nouă (1982), Poeme
nouă (1984), Alte poeme nouă (1986), Versuri vechi,
nouă (1988), Poeme vechi, nouă (1989), Aceleaşi versuri
(2002), Versuri poeme poesii altele aceleaşi vechi nouă
(2003), Versuri alese (2010) – şi tot el este sculptorul
marionetelor, scenograful, pictorul, actorul mânuitor,
maestrul de sunet şi de lumini, tâmplarul, mecanicul,
butaforul, maşinistul, regizorul tehnic de scenă,
sufleurul. Vidul, ne sugerează un poem precum Dar
sunt şi amintiri adevărate, se umple cu ceea ce e viu
nefiind, în fapt, cu amintiri care, iată, pot fi strânse în
mâini şi se pot rostogoli, pierzându-se, dar sculptorul de
marionete are o magazie întreagă, le poate înlocui
oricând, luând mereu altele dintr-un univers mecanic
plin de obiecte sufleteşti, cum le numeşte mai târziu, în
poesia Mai multe obiecte sufleteşti încap pe acelaşi loc
din 1970: „Şi eu am umblat odată cu o amintire/ în
mâini, strângând-o atent, să nu-mi scape./ (Îmi
alunecase o dată – şi se rostogolise de-a dura/ pe jos. Am
şters-o frumos, cu mâneca hainei,/ nu mi-a fost frică.
Amintirile mele sunt mingi –/ nu se sparg niciodată.
Numai dacă-mi scapă,/ din mâini, se pot rostogoli foarte
departe –/ şi mi-e lene să mai alerg după ele, sau chiar/
să mă întind la marginea mea, să-mi las mâna/ din ce în
ce mai lungă în jos, să fugăresc amintirea./ Îmi iau mai
bine o alta. Şi asta poate fi falsă.)/ Şi eu am umblat, deci,
odată cu o amintire/ în braţe – (şi mă gândeam, cu un
rânjet/ rău, că într-o carte celebră, nu mai ştiu cine/
umbla cu propriul său cap prin infern, luminându-şi/
drumul). Şi parcă nu e tot una?“.

Sculptorul creează, lângă închipuiri încremenite în
jilţuri cu speteze înalte, o fată „cu încheieturi subţiri şi
voce fărâmicioasă“, realul din irealitate, păpuşa de cârpă
care prinde viaţă a lui Gabriel Garcia Marquez; ea are
mâinile reci şi un trup îngheţat, face „mişcări liniştite“,
sentimentele îi sunt „globuri de sticlă alunecând spre
marginea mesei“, sculptorul se roteşte în jurul
marionetei cu „faţa nemişcată“, pe care o îmbracă într-o
„rochie violetă“, cu un guler întunecat urcând spre gât,
ea e gândită, de-construită astfel: „Era într-o rochie
întunecară, copilăroasă,/ (şi ne-am închipuit, fără să o
mai privim,/ ca nu cumva să vedem că nu e adevărat,/
ne-am închipuit că avea un guler înalt,/ strângându-i
bărbia – şi, desigur, adâncindu-i dureros/ cearcănele sub
ochi), şi ciorapi negri,/ semăna cu şcolăriţa dintr-un
roman englezesc/ îndrăgostită de un bărbat mult mai în
vârstă,/ şi trecând printr-o pânză de mare singurătate,/
şi simţind ce înseamnă inutilitatea… dacă noi/ i-am fi
atins atunci încheietura firavă,/ ea şi-ar fi întors ochii
spre noi, – şi atunci/ ne-am fi răsturnat, prăbuşindu-ne
cu gesturi strâmbe/ în ochii ei, şi nu s-ar mai fi ştiut
nimic despre noi“ (O vizită, seara). Câteodată, fata cu
încheieturi subţiri şi glezne pe care cresc ierburi,
înfăşurându-le, primeşte, în Versuri, şi nume „de scenă“
(Suzana, Elena, o umbră, o fotografie), revenind, apoi, în
volumele următoare, cu înfăţişări fictive, pictate cu

„schimbătoare vopseli“, e o făptură care se face, cum
precizează poetul în Poeme vechi, nouă, o fiinţă printre
alte obiecte, „sculpturi mărunte, bibelouri“, rotindu-se
pe o scenă turnantă – „tipsia rotundă a câte unui disc“ –,
primind lumea din afară pentru a o răsfrânge „mai
adevărată în timpul nostru“, cu nuanţe şi accente noi
când maestrul de lumini coboară reflectorul cu „lumină
scăzută“ pe faţa ei „dureroasă“: materialul din care
sculptorul face marioneta e cuvântul: „mereu ţi-ai spus
că din cuvintele astea ale tale tu poţi să faci chipuri“,
scrie Mircea Ivănescu în poemul intrarea în clişeu din
Poeme vechi, nouă.

Cu volumele din 1970, Poeme, Poesii, apar
protagoniştii spectacolului, după ce Suzana şi Elena
făcuseră figuraţie în Versuri; personajul principal e
Mopete căruia îi dau replici, într-o „piesă foarte
frumoasă“, V Înnopteanu, îmbrăcat „în marele său jerseu
verde“, umblând „cu pisicâinele lui – pe nume benone“
sau însoţit „de o delicată bufniţă blondă“, prietenul
tatălui lui Vasilescu, „marele prieten“, pictorul Vasile,
domnişoara Malvida, „tânărul tăcut“, „bruna Rowena“,
I. Negoescu, tânăra Nefa, El Midoff, „ca un tigru
arzând“, Dr. Cabalu, zeiţa „după-amiezii“, făcând
gesturi de „idol anamit“. Scena pe care evoluează
marionetele lui Mircea Ivănescu e o podea de scânduri
sau un „podium străbătut de lumină de lună“, o masă
oarecare sau chiar masa de lucru a lui V Înnopteanu cu
„un cerc luminos“, o tainică încăpere „subteranee“, e
spaţiul dintre ceilalţi şi mine, despărţind lumile şi timpii
lor; „Ceilalţi stau în jurul mesei – vorbesc/ rar – ei sunt
într-un alt timp“, scrie Mircea Ivănescu în Ploaie
zdrenţuită din volumul Poem. În faţa scenei e cortina, un
„perete greoi“ dincolo de care începe timpul celălalt, din
afara jocului, unde orice se poate întâmpla. Decorul
spectacolului din universul mecanic al obiectelor
sufleteşti e foarte divers, punând în valoare scenariul de
patimi, cum îl numea Al. Cistelecan{ XE "Cistelecan,
Alexandru" }; o imagine colorată dintr-o „revistă
lucioasă“, o gravură în linii foarte subţiri, o frescă ale
cărei personaje sunt „în maniera figurinelor bizantine“ în
Versuri, un „hall cu panouri de lemn“ sau un desen cu
linii numai în plan – un decor gândit, cum se vede, în
detalii tehnice de un scenograf profesionist – în Poeme şi
Poesii, o tapiserie, eventual, „cu scene de vânătoare“ pe
care, o dată aşezate, marionetele nu mai sunt reale, nu
mai sunt decât „în mişcările noastre“, o pânză „murdară“
peste care „alunecă umbrele gesturilor“ sau o cameră cu
ferestre ninse în Alte versuri; „în fond, dacă nu ne-ar fi
atâta de lene,/ am putea încerca să ieşim – fie chiar şi pe
furiş,/ din camera aceasta cu vreme bolnavă, şi semne/
de foc şi zăpadă pe tăblia ferestrelor, şi/ să ne plimbăm
cu mâinile în buzunare prin casă/ – plictisiţi, adică –
printr-un foarte străin/ crepuscul între mobile arse, şi
draperiile care-şi lasă/ câte o umbră mortuară
alungându-se prin/ tăcerea pe care o suflă înăuntru
ninsoarea,/ strivindu-şi ochi mărunţi, nesfârşiţi,/ de



1050 vol. 22, 101-102| noiembrie-decembrie 2012

geam, şi ne caută, (şi te găsesc, şi-ţi/ aruncă fiinţa
întreagă înapoi, ne spuneam, cu marea/ nesinceritate a
gesturilor numai închipuite)./ numai că ne e lene – stăm
în odaia asta cu însingurări mocnite“ (după-amiază
indolentă).

Poetul e maestrul de sunet şi de lumini; aflat la orga cu
reflectoare, el face „proiecţii cu globuri“, aşază, cu
atenţie, luminile şi foloseşte, adesea, o „lumină zodiacală
aureolată“. Trecând la orga de sunet, face coloana sonoră a
spectacolului, diversă şi complicată; începe cu o melopee
unde se cântă „amintiri disonante“ în Versuri, continuă
cu fragmente „din Chopin“ şi cu „Sonata în Do Minor“
pentru a marca „ampla, melodica muzică a trecerii“ prin
scenă a protagoniştilor din Mopeteiana şi Alte poesii,
lipeşte o polifonie „cu dens înţeles“, cântul cu tulburări
disonante al orgii şi un coral „despre iubire şi gelozie“ în
Poem: „Să ne prefacem deci într-o orgă, cu tuburi/ foarte
înalte – /să cântăm înmiit/ o palidonie, cu multe
disonanţe, şi tulburi/ pentru absenţa ei – (aceasta fiind/
scholiile adăugate pe marginea filei/ pe când citim acolo
cum scrie că ea/ în timp ce ei erau pe verandă, nu mai
era/ deloc) – deci, în amiaza aceea, silei/ noastre de
gesturi să-i facem acum silnicie,/ şi să înscriem o
polifonie cu dens/ înţeles – ca un coral despre iubire şi
gelozie;/ absenţa ei să se boltească încet, şi imens/ să ne
fie ţipătul – neauzit şi fără urmare/ mai încolo de pagina
scrisă cu minciuna aceasta mare“ (Coral). Chiar şi
liniştea e „disonantă“ pe coloana sonoră unde se mai
regăsesc un madrigal „sau cu alte cuvinte, un vals/ ca în
opera cu trandafiri desfoliaţi“ în Poesii nouă, linii
melodice simple, „adevărate“, dublate de o polifonie „cu
zvâcnirile mereu răbufnind“ în Poeme nouă, cântecul
„de aur“ şi murmurul orgii în Poeme vechi, nouă:
luminile, coloana sonoră, decorul, scena şi cortina,
magazia cu marionetele-amintiri reprezintă
„ingredientele“ spectacolului închipuit cândva, la
început, printr-o lectură la masă, când autorul textului va
fi lăsat locul regizorului şi când textul poetic va fi
devenit text de spectacol; „decât că asta nu ne împiedică
acuma să stăm/ la o masă, şi exact asta să facem, să
îmbinăm/ vorbe“, se spune în stăm o vreme – pe urmă
ne ducem din Versuri vechi, nouă.

În logica internă a reprezentaţiilor succesive cu
spectacolul conceput încă din Versuri, poesiile îşi asumă
un model dramatic în care vorbele „trebuie alese cu grijă“,
apar replicile şi didascaliile, jocurile de cuvinte
„hieratice“, ca şi cu „piesele într-un joc oriental“,
conversaţiile „mondene“, scene „de tip franţuzesc“ şi
indicaţii precise de regie: „Şi ea, alături, îl întreabă
deodată:/ «La ce te gândeşti?» – şi el îi răspunde
automat:/ «La nimic». (afară s-a făcut aproape
întuneric,/ deşi e încă înainte de amiază – însă nu
trebuie/ explicat la ce se gândeşte el – nici nu trebuie
spus/ dacă într-adevăr se gândea la ceva.) Şi ea îl
întreabă atunci:/ «Dar de ce ai suspinat?». El răspunde
uscat/ (el întotdeauna trebuie să vorbească reţinut,

altfel/ decât ea – ca şi cum ar merge greoi/ prin nisip,
singur, la marginea mării,/ şi valurile, la stânga lui, şi
cerul, o, cerul/ cenuşiu şi ploaia lent spulberată –/ cerul
sub care celălalt, demult, aştepta/ îngerii, şi scria elegii)
– el îi răspunde uscat:/ «Nu suspin – respir». Ea îi spune
numaidecât:/ «Bine, respiră».“ (La stânga lui). Textul
poetic e casant, se sparge în scene („Scena aceasta, care
din când în când se face o amintire/ reală despre
copilăria mea – nu ar putea fi/ un preludiu la faţa ei
aplecându-se şi încet/ risipindu-se, ca şi cum nici nu ar fi
fost adevărat?“, se întreabă, retoric, poetul în Folosirea
timpului), în jocuri de-a (privirile pe fereastră, de-a
tăcerea), jocuri seara, de şah sau de imagini, într-un timp
al uimirilor, al irealului, conturând raportul de forţă a
sculptorului cu propria-i creaţie; nu relaţia lui Pygmalion
cu statuia sa e proprie viziunii din Versuri, ci „fructul“
acesteia, pathos-ul: „Totul e altfel pentru că ea însăşi e
altfel,/ şi înţelesul ei, aşa cum îl ştim noi,/ e acesta, şi se
face o întâmplare, şi o lumină scăzută,/ şi o amintire fără
ecou – pe care o putem povesti/ crezând că mereu altfel,
cum am făcut cu încheiere înţeleaptă/ aici, şi cum mai
putem face, şi ea să nu ştie/ niciodată cât e de adevărat
totul, şi de adânc, în fond“ (O vizită, seara). Textul se
divide în scene care fac, apoi, scenarii; „să facem o
poveste de iarnă“ sau „un basm cu multe întâmplări“, un
film, se spune, adesea, în Versuri. Încă mai apăsat, în
volumele anului 1970, Mopeteiana e în scene explicite,
protagonistul face replici pe care „le repetă în secret“,
merge la teatru cu o fată: mopete în atmosfera lăuntrică,
mopete se destinde, mopete şi ficţiunile, mopete şi
jocul de-a vitraliile, mopete l-a citit pe thomas mann –
acestea sunt segmente din scenariul intitulat
Mopeteiana, căruia i se adaugă o paradă a personajelor:
bufetul termita – adevărata prezentare, prezentarea
tinerei nefa, prezentarea prietenului tatălui lui
vasilescu, prezentarea lui v înnopteanu, prezentarea
bufniţei blonde şi delicate, prezentarea lui el midoff
etc. Textul e făcut din scene pentru că viaţa însăşi e
astfel, cum scrie Mircea Ivănescu în Alte versuri: „o
vreme, scenele în care-mi aranjam şi eu prezenţa,/
printre alte fiinţe, au fost cu totul fără urmare –/ ardeau,
ca nişte reflexe, iscate, să spunem,/ când îţi ridici
paharul, şi pe faţa de masă alunecă/ o răsfrângere – şi îţi
goleşti paharul, şi apoi/ îl laşi pe masă, şi nu mai este
nici o răsfrângere./ e doar o pânză murdară, peste care
alunecă umbrele/ gesturilor, când îţi mişti mâinile, nu-
mi aminteam/ a doua zi nimic, trăiam într-o mulţime de
scene,/ şi pe urmă nu mai ştiam chiar nimic – o viaţă/
doar de răsfrângeri, fără continuare, şi fără/ alt timp
decât al clipei nemaiamintite apoi./ poate, un fel de
moarte, mai multe morţi, una alături/ de alta. – şi fără
amintire între ele, muream mereu,/ de fiecare dată la fel,
începând mereu din acelaşi/ loc sufletesc. – şi,
bineînţeles, acuma, când mi-amintesc/ de scenele de ieri,
de acum câte zile vreau, – văd/ că nu era nici o
deosebire“ (pregătiri sufleteşti).
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În Poem se imaginează chiar „o scenă mai mare, la
care să participe toate personajele“, iar scenaristul care
„stă şi face vorbe“ adaugă scholii pe marginea filelor de
manuscris, asumându-şi, la decuparea textului în scene,
demersul hermeneutic, comentariul asupra poeziei
devenite text „de spectacol“: acesta poate fi un monolog,
o monodramă ori jocuri de societate „unele chiar
puerile“, un „basm în care se termina lumea“ sau un
basm ce se înscrie în „liniştea udă“ a unei ploi care nu se
sfârşeşte vreodată în poezia lui Mircea Ivănescu sau un
basm „despre vremea încremenită“ sau un basm în care
„fecioara îi surâde leprosului“ sau „basmul cu broască“:
noi reprezentaţii ale aceluiaşi spectacol jucat, ani de-a
rândul, cu biletele epuizate: „mopete spune – dar dacă
acuma am spune/ că dintr-o zi sau alta a noastră orice
moment/ s-ar face o scenă desfăşurându-se într-un
continuum lent/ de întâmplări – ca-ntr-un roman în care
să se adune/ personaje ceţoase – bărbaţi cu ochii
posomorâţi/ de prea mult alcool, femei cu părul strâns
într-un şal/ negru – şi în lumina gălbuie, care îţi/ aduce
aminte de flacăra lumânării, s-ar/ începe deodată
discuţii întortocheate despre viaţă/ şi moarte, şi despre
suflet, şi despre mai ştiu/ eu ce – şi afară s-ar face noapte
târziu/ şi umbrele care s-au strâns la geamuri îngheaţă,/
şi, printre ei, când îţi mai ridici/ ochii, să-i priveşti faţa
îngropată în şal – ea nici nu-i aici?“ (scenă de interior). S-
a vorbit despre o poetică a repetiţiei ori despre
„ritualitatea de sporovăială“ şi „ceremonialitatea de
tacla“ a liricii lui Mircea Ivănescu; în fapt, o spune poetul
însuşi, monotonia sa e una vicleană, adunând „ilustraţii
stereotipe pentru textul acesta, care nu este decât un
perpetuum/ dezesperant, sporovăială obositoare, cum
sunt cărţile mele groase/ şi încete“ (nu e obligatoriu ca
stările şi sentimentele să aparţină eului creator):
ilustraţiile sunt ale jocului cu mărgele de chihlimbar sau
ale jocului de cuburi frumos colorate, cum precizează în
jocuri de seară – sau marilene din volumul Poeme
vechi, nouă: cineva, care a luat Nobelul pentru literatură,
se juca, în secolul trecut, cu mărgelele de sticlă, altcineva,
care nu l-a luat, rostogolea, cu aceeaşi artă, mărgelele de
chihlimbar.

S-a (mai) spus despre Mircea Ivănescu că este un
poet livresc pentru că, iată, în lirica sa e mereu vorba
despre o carte citită sau despre una care va fi scrisă (un
roman poliţist, adesea, o nuvelă, o povestire): în fond,
poezia lui Mircea Ivănescu e un joc plin de miez, de
intrigi şi aventuri nemaivăzute, e spectacolul timpului,
locului, luminii, conştiinţei, fiinţei care se sparg în „prea
multe fiinţe“, în cuburi sau trunchiuri de timp, în bucăţi
de lumină, în mai multe locuri deodată şi într-o puzderie
de conştiinţe. Poezia lui Mircea Ivănescu, de la Versuri
la Poeme vechi, nouă e a unui timp surpat, desfăcut în
scene, în timpi, monade ale unei fiinţe mereu în
defensivă, stând aproape de intrarea în spaţiul
securizant al cochiliei (camerei, încăperii „subteranee“,
cortului): „numai că un asediu e pentru noi/ putinţa de a

ne retrage în cort – şi acolo să stăm/ să ne gândim că nu
mai are rost să încercăm să ajungem la ea,/ şi că nici aşa
ea nu ne aude“ (asediul constantinopolelui); timpul
încremenit, al zăpezilor, răsturnat, vrăjit, destrămat,
„care nu mai fusese lăsat“ sunt timpii unor întrebări
esenţiale care închid în răspunsul lor previzibil tot vidul
de acum (când lucrurile au o străvezime mortuară, iar
altele au linii urâte) după ce prea plinul de atunci, din illo
tempore, se va fi risipit, răsturnând fiinţa în trecut, spre
nemişcarea celui ce nu are început.

Mircea Eugen, Toamna

„Eu mă pricep, şi încă atâta de bine,/ să joc teatru în
singurătatea asta“, mărturiseşte poetul în Cum se scrie în
şi despre singurătate; e spectacolul unic, tulburător, de
revăzut (de recitit) mereu, al unui număr nemăsurat de
timpi, atât de mulţi până când va veni îngerul, va suna
trâmbiţa şi ne va anunţa că „s-a strâns pumnul veşniciei“
şi nu mai e timp: mecanica acestui spectacol care trebuie
să meargă mai departe, universal său repetă mecanica
genezei înseşi, închisă în formula poemului Nu se
termină nimic niciodată: „Soarele, aşadar, şi celelalte
stele/ sunt puse-n mişcare – şi alunecă-ntr-un timp
adâncit/ – ca o coajă de ou uriaş – şi rotindu-se acolo,
cheamă/ înlăuntrul ovoidului galbenul să se aşeze
altfel,/ în iarna albuşului de toate zilele./ Vin apoi
diferite chipuri, şi se agaţă pe crengi/ de aer, ramificate
nemaivăzut, în anotimpul absenţei/ de urmări în
intenţii, şi gesturi, care este albuşul –/ şi chipurile
acestea, ca nişte păsări de iarnă – însă/ decolorate –
scrijelează semne despre care credem mereu/ că au să
aibă un înţeles. Şi ne spunem/ că ele, agăţate acolo, în
aerul nins, dens – aruncă/ spre coaja de sus o chemare
şi-mping/ soarele nostru, şi cu el celelalte/ stele. Şi ne
rotim astfel o viaţă/ cu iubire livrescă – pentru că
dragostea – aşa scrie,/ nu? – mişcă stelele./ Dar dacă în
realitate/ nici nu suntem închişi într-un ou? –/ ci numai
spunem aşa, căci am citit asta/ în tot felul de cărţi. Dacă
suntem cu adevărat în afară/ de orice volume, sau forme

●
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Giorgio CAPRONI
(Livorno, 1912 – Roma, 1990)

upă primele clase absolvite la Livorno şi apoi la Genova,
unde îşi urmează părinţii, Caproni frecven-tează
cursurile de vioară şi compoziţie ale Conser-vatorului.

Este rând pe rând violonist, vânzător, funcţionar, apoi învăţător în
Val Trebbia. În 1939 se mută la Roma. Izbucnind războiul, luptă
pe frontul de Vest, participă apoi la Rezistenţă. În 1945 se întoarce
definitiv la Roma: continuă să predea şi să colaboreze la ziare şi
reviste.

Debutează în 1936 la Genova cu „Come un’alle-goria”, culegere
urmată de „Ballo a Fontanigorda”, 1938, ibidem. Poet, critic,
traducător în special din proza şi lirica franceză (Proust, Céline,
Apollinaire, Frénaud, Gênet), Caproni îşi publică tot ce-a scris
până în 1956 în volumul „Passaggio di Enea”, Firenze, Valecchi
Editore. Temele recurente ale poeziei lui Caproni sunt Genova,
mama şi oraşul natal, călătoria, întoarcerea circulară la punctul de
plecare, corespon-dent acelei regresiuni spre copilărie, autorul
reuşind să armonizeze rafinamentul stilistic cu limpezimea şi
spontaneitatea sentimentelor, ceea ce nu înseamnă că sufletul său
n-a repercutat absurditatea existenţei. În culegerea „Congedo del
viaggiatore cerimonioso...”, dar mai ales în incisivele epigrame
din „Muro della terra”, Caproni a aprofundat cealaltă mare temă
prezentă şi în „Passaggio di Enea”, şi anume pierderea şi vana
căutare a propriei identităţi, convergentă cu cea a morţii lui
Dumnezeu. Portretul poetului-protagonist însoţindu-se simbo-lic cu

imagini recurente tip negură, vânt, creaturi sau evenimente care ne
ating trecând pe lângă noi,  este cel al unui om aflat mereu în trecere şi
pe fugă, mereu alături cu viaţă, deşi o-ndrăgeşte cu patimă.

Ad Olga
Franzoni

In memoria

Questo che in madreperla
Di lacrime nei tuoi morenti
Occhi si chiuse chiaro
Paese,

Ora che spenti
Già sono e giochi e alterchi
Chiassosi, e di trafelate
Bocche per gaie rincorse
Sa l’aria, e per scalmanate
Risse,

Stasera ancora
Rimuore sfocando il lume
Nel fiume, qui dove bassa
Canta una donna china
Sopra l’acqua che passa.

Pentru Olga
Franzoni

In memoria

Acest ţinut care în fildeşul
Lacrimilor ochilor tăi agonici
S-a-nchis fără tăgadă,

Acum că s-au stins
Şi jocurile şi certurile
Zgomotoase, şi aerul
Amiroase-a sudoare,
A gâfâite guri
De-atâta-alergătură
Şi de încăierări,
În seara asta încă
Expiră voalându-se lumina
În râu, aici unde în şoaptă
Cântă o femeie-aplecată
Peste apa ce-şi vede de drum.

D
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Sono donne
che sanno

Sono donne che sanno
Così bene di mare

Che l’arietta che fanno
A te accanto al passare

Senti sulla tua pelle
Fresco aprirsi di vele

E alle labbra d’arselle
Deliziose querelle.

[Il mare brucia
le maschere]
Il mare brucia le maschere,
Le incendia il fuoco del sale.
Uomini pieni di maschere
Avvampano sul litorale.

Tu sola potrai resistere
Nel rogo del Carnevale.
Tu sola che senza maschere
Nascondi l’arte d’esistere.

Sunt femei ce
au mireasma
Sunt femei ce au mireasma
Atât de bună a mării

Că la auzul refrenului lor
Trecând pe lângă tine

Simţi pe piele o răcoroasă
Desfacere de vele

Iar pe buzele de moluşte
Delicioase dispute.

[Marea arde
măştile]
Marea arde măştile
Le incendiază focul din sare.
Oameni covârşiţi de măşti
Se-aprind pe litorale.

Doar tu o să poţi rezista
Pe rugul Carnavalului.
Tu singură ce fără măşti
Tăinuieşti arta de a exista.
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[Le giovinette
così nude e
umane]

Le giovinette così nude e umane
Senza maglia sul fiume, con che miti
Membra, presso le pietre acri e l’odore
Stupeffatto dell’acqua, aprono inviti
Taciturni nel sangue! Mentre il sole
Scalda le loro dolci reni e l’aria
Ha l’agrezza dei corpi, io in che parole
Fuggo – perché m’esilio a una contraria
Vita, dove quei teneri sudori,
Sciolti da pori vergini, non hanno
Che il respiro d’un nome?...Dagli afrori
Leggeri dei capelli nacque il danno
Che il mio cuore ora sconta. E ai bei

madori
Terrestri, ecco che oppongo: oh versi! oh

danno!

Senza
esclamativi

Ach, wo ist juli
und das Sommerland

Com’è alto il dolore.
L’amore, com’è bestia.
Vuoto delle parole

Ce sapă în gol goale
Monumente de gol. Gol
Al grâului care deja a ajuns
(În soare) înălţimea inimii.

[Fetele atât de
goale şi-
umane]

Fetele atât de goale şi-umane
Cu sânul dezgolit la râu, suavele lor
Mădulare, lângă pietrele aspre şi mirosul
Uluit de apă, stârnesc doruri
Aţipite în sânge. În timp ce soarele
Le încălzeşte gingaşele şale şi văzduhul
Capătă acreala trupurilor, eu în cuvinte
De ce dau bir cu fugiţii  într-o viaţă
Contrară, unde acele tandre umori,
Ce ies din pori feciorelnici, nu au
Decât suflarea unui nume?...Din damful
Aromat al părului se naşte vătămarea
Ce inima-mi o ispăşeşte-acum. Iar

plăcutei sudori
Pământeşti, ce să-i opun: oh versur! oh

vătămare!

Fără semne de
exclamaţie

Ach, wo ist juli
und das Sommerland

Cât de făloasă e durerea,
Iubirea, atât de animalică.
Gol al cuvintelor

Che scavano nel vuoto vuoti
Monumenti di vuoto. Vuoto
Del grano che già raggiunse
(nel sole) l’altezza del cuore.
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A mio figlio
Attilio Mauro
che ha il nome
di mio padre

Portami con te lontano
...lontano

Nel tuo futuro.

Diventa mio padre, portami
Per la mano

Dov’è diretto sicuro
Il tuo passo d’Irlanda
- L’arpa del tuo profilo
Biondo, alto
Già più di me che inclino
Già verso l’erba.

Serba
Di me questo ricordo vano
Che scrivo mentre la mano
Mi trema.

Rema
Con me negli occhi al largo
Del tuo futuro, mentre odo
(non odio) abbrunato il sordo
Battito del tamburo
Che rulla – come il mio cuore: in nome
Di nulla – la Dedizione.

Fiului meu
Attilio Mauro
ce poartă
numele tatălui
meu

Du-mă cu tine departe
...departe

În viitorul tău

Fii tu tatăl meu, du-mă
De mână

Unde bate neşovăielnic
Pasul tău de irlandez

- Harpa profilului tău
Blond, mult mai înalt
Decât mine încovoiat
De-acum spre iarbă.

Păstrează
Despre mine această amintire vană
Că scriu în timp ce mâna-mi
Tremură.

Vâsleşte
Cu mine în ochi spre largul
Viitorului tău, în vreme ce disting
(nu sting) înnegurat surda
Bătaie a tobei
Ce răsună - ca inima mea: în numele
A nimic – Dăruirea.



1056 vol. 22, 101-102| noiembrie-decembrie 2012

Dopo la notizia
Il vento...È rimasto il vento.
Un vento losco, raso terra, e il foglio
(Quel foglio di giornale) che il vento
Muove su e giù sul grigio
Dell’asfalto. Il vento
E nient’altro. Nemmeno
Il cane di nessuno, che al vespro
Sgusciava anche lui in chiesa
In questua d’un padrone. Nemmeno,
Su quel tornante alto
Sopra il ghiareto, lo scemo
Che ogni volta correva
Incontro alla corriera, a aspettare
- diceva – se stesso, andato
A comprar senno. Il vento
E il grigio delle saracinesche
Abbassate. Il grigio
Del vento sull’asfalto. E il vuoto.
Il vuoto di quel foglio nel vento
Analfabeta. Un vento
Losco e svogliato – un soffio
Senz’anima, morto.
Niet’altro. Nemmeno lo sconforto.
Il vento e nient’altro. Un vento
Là dove agostinianamente
Più non cade tempo.

După veste
Vântul.. A rămas vânt.
Un vânt firav, la firul ierbii, la fel şi foaia
(Acea foaie de ziar) pe care vântul
O tot zburătăceşte pe cenuşiul
Asfaltului. Vântul
Şi nimic altceva. Nici măcar
Câinele cuiva, care la apus de soare
Ţâşnea şi el în biserică
Cerşind un stăpân. Nici măcar,
Pe serpentina aceea-naltă
Deasupra carierei de piatră, idiotul
Care alerga de fiecare dată
În calea-autobuzului, ca să se-aştepte
- Spunea - chiar pe el, dus
Să cumpere minte. Vântul
Şi cenuşiul obloanelor
Trase. Cenuşiul
Vântului pe asfalt. Şi golul.
Golul acelei foi în vântul
Analfabet. Un vânt
Firav şi nevolnic – o adiere
Neînsufleţită, răposată.
Nimic altceva. Nici măcar mâhnirea.
Vântul şi nimic altceva. Un vânt
Pustiit. Acel vânt,
În locul unde în chip augustinian
Nu se mai aşterne timp.

Prezentare şi traducere Geo VASILE
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Cornel UNGUREANU

Venind dinspre nord
A.
1. Mesajele unei generaţii literare: Augustin Buzura, Nicolae Breban, Alexandru Ivasiuc, Ion Pop
2. Rememorări: Ion Şiugariu, Arthur Dan
3. Migraţii: Ioan Groşan
4. Recucerirea centrului: Ion Zubaşcu, George Pârja, George Vulturescu
5. Nihilocentrismul unei promoţii literare: Ioan Es Pop, Adrian Oţoiu,  Marian Ilea.
(continuare din ediţia precedentă)

VIII. Ion Zubaşcu
1.Biografia, în anul 2010.

ste fiul unui luptător anticomunist din
Maramureş, torturat şi ucis de securitate, atunci
când era avea doi ani. Toţi ai săi vor suferi

represalii, el le va resimţi  cu o intensitate sporită: toată
viaţa lui va fi legată de absenţa tatălui. Se va apropia de
Adrian Păunescu după ce  va descoperi locurile unde a
fost deţinut  tatăl lui Adrian Păunescu: va urma – declară
Ion Zubaşcu – o prietenie neobişnuit de intensă,
motivată de simetrile paterne. În cenaclul lui Adrian
Păunescu Ion Zubaşcu va propune – va promova –
cântecele vechi ale Maramureşului. (1). Pe urmă cenaclul,

ca şi conducătorul lui, se transformă: girează un
angajament politic. În interiorul cenaclului se desfăşoară
şi istorii ale surorii sale, anunţată ca o mare speranţă a
poeziei tinere. Este o poetă importantă şi Ion Zubaşcu
are dreptate să scrie că ea a anunţat performanţele
generaţiei 80. Sau că se afirma – deja la sfârşitul anilor
şaptezeci – în noul stil al literaturii  ironice,  protestatare,
antioficiale al generaţiei 8o. Vastul poem Întrutotul
începe aşa:”Să fiu moartă de beată/ beată criţă/ să vin
de la o petrecere/ din satul Botiza/ de la prietena mea
Ştefanca bibliotecara/ de-a dreptul peste dealuri/
noaptea la miezul iernii/ să mă opresc într-o claie de
fân/ limpezită la marginea lunii/să-mi fac un culcuş/şi
să dorm  pe vecie/până spre primăvară/când vor  înfige
oamenii furcile în mine/voind să mă-ncarce pe sanie”.
Socialismul, care  realizase o „aristocraţie a literaturii”, îi
deplasa pe scriitorii de succes spre centru, poeta Ileana

E

GEOGRAFIE  LITERARĂ
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Zubaşcu voia să rămână în satul ei, într-o civilizaţie
departe de a fi idilică. Foarte departe de a respecta
protocolul, poeta vrea să atingă absolutul aici, în
teritorile devastate de timp ale lui „acasă”. Vastul poem
al aspiraţiilor,  al trupului tânăr  se încheie cu năzuinţele
unei poete care îşi respectă liniile devenirii ; sau ar vrea
să şi le respecte: „Să fiu spaţiul lucrând/la butoanele
timpului/ Să fiu profesoară de limba română/ directoare
de şcoală/ într-un sat prăpădit  între dealurile/ din Ţara
Lăpuşului/ Nici măcar asta nu-i totul, încă nu-i
totul//Să fiu în mijlocul tuturor drumurilor/din lumea
aceasta/ Să fiu...” .

Admirabila conjugare a verbelor „a fi” şi „a rămâne”
respiră în toate poeziile  Ilenei Zubaşcu,  publicate în anii
şaptezeci,  când a făcut senzaţie în literatura tânără. Te
aştept, luptătorule e o artă poetică definitorie pentru
situaţia poetului şi a poeziei la sfârşitul anilor şaptezeci:

„ Sunt directoare de  şcoală/ într-un sat prăpădit
între dealurile/din Ţara Lăpuşului// Sunt o femeie
deplină/ şi versurile mele/ nu s-au născut prin
cezariană// Nu vreau să vii ca un cavaler răpitor/să mă
duci într-o ţară străină/îmi doresc un bărbat/ să
muncească alături de mine/şi să rămână//Îţi întind
braţele bătucite de muncă/şi sânul înflorit de
ţărancă//Vino, luptătorule/în dorul meu pururi să te
astâmperi/ ca un copil într-o bancă”.

2. Un antropocentrism al disperarii. În numitul
interviu, Ion Zubaşcu relatează cum cei doi, frate şi soră,
s-au apropiat şi s-au despărţit de Adrian Păunescu şi de
cenaclul lui. Excesele liderului li s-au părut insupor-
tabile.  Ion Zubaşcu pleacă din Maramureş, se fixează la
Bucureşti, dar trăieşte, precum puţini, dezrădăcinarea.
Sora vrea să rămână acasă, să-şi realizeze proiectul ei,
fratele vrea afirmarea prin cântec, printr-o literatură care
să valideze mesajul pe care îl poartă. Aşezarea în capitală
are surprizele ei: rămâne un dezrădăcinat: „Când m-am
mutat în Bucureşti, după 1983, am venit cu toată această
placentă arhetipală după mine. În capitală trăiau la un
moment dat mulţi maramureşeni de vază, era regretatul
Laurenţiu Ulici, Al. Ivasiuc, până în 1977, la cutremur,
prozatorii Nicolae Breban, Augustin Buzura şi Ioan
Groşan, a venit apoi la sfârşitul lui 1989 şi Ioan Es. Pop,
sunt cântăreţii Grigore Leşe, Ducu Bertzi, Narcisa Suciu
şi Paula Seling, Ştefan Hruşcă s-a mutat în Canada, ne
vedem tot mai rar...Marea problemă e că toţi aceştia nu
comunică unii cu alţii, fiecare e cu descălecatul lui, cu ce-
a întemeiat el...Trăiesc de peste 25 de ani în Bucureşti,
dar nu am prieteni de familie....”. (2) . Secţiunea din
revista Conta, dedicată poeziilor lui Ion Zubaşcu începe
cu Omul, pomul şi fântâna (un  cântec al mamei) . Este
prima voce a poetului, a cantautorului  şi a
colindătorului. Este un bocet: „Măicuţă când m-ai
născut/Mai bine m-ai fi făcut/Două fântânele reci/ Între
două dealuri seci...”.Experienţa jurnalistică, vastă,
importantă, îl leagă de familie, de ţinutul natal;  cânecul
se rarefiază, rămâne „al părinţilor”. Mama a rostit

poezie, tatăl său „a scris”, înainte de execuţie, poezii,
lăsându-i un mesaj testamentar. Poezia trebuie să
recupereze istoria cea adevărată - istoria obsedantă a lui
Ion Zubaşcu. Imnul Maramureşului (dintr-un caiet
salvat al tatii) începe aşa: „Înalt  e locul şi adâncă-i
clipa/În Maramureş totul e frumos/ Pe văl cu holde urcă
sărbătorile la munte/Pe cer trec aisberguri cu vârfurile-n
gios// Coconii duc în palme o lumină nouă/ Feciori şi
fete cântă dincolo de cuvânt/ Cinstiţii munţi par colţuri
vechi de stele/Ce n-au intrat cu totul în pământ//Nu
doar la Summer a-nceput istoria/ Ci şi în Maramureş
într-un sat/ Arde-n colinde focul cel dintâi al lumii/ În
Maramureş Atlandida nu s-a scufundat”. În „caietul
uitat al tatii”  există poemul fiului – aşa cum ar fi putut
să-l scrie tatăl său. Tatăl său, cel ucis de securitate la
începutul anilor cincizeci.

Cea de a treia voce este a recuperărilor istorice.
Cum era să ajungă Maramureşul republică sovietică.
Balada primarului Strifundă din Borşa evocă gestul
unui erou al Maramureşului, cel care a salvat ţinutul de
ocupaţie. Există şi Corul istoricilor tineri: „întreaga
istorie a românilor/de la origini până în prezent/este o
singură generaţie/ singură fără bătrâneţe şi singură/
generaţia de sacrificiu/ continuu/ de neînvins”. Există şi
Corul martirilor fără morminte. Un „Surâs al
Hiroşimei” pluteşte peste poemele maramureşene ale lui
Ion Zubaşcu. Scriitorul/cantautorul se află în interiorul
literaturii, aşa că marea poezie – marea literatură a
suferinţei - face parte din moştenirea sa. El aparţine unei
familii înnobilate în secolul al XV-lea (3). Aşa că poate să
scrie, preluând un text – o idee a lui Cezar Ivănescu -
Tatăl meu Herta Muller. Singura fotografie care a rămas
de la tatăl lui, asasinat de securitate, „e în uniformă la
unguri”. Întâlnirea cu scriitoarea laureată a premiului
Nobel – cu fotografia ei - recuperează alte fotografii ale
tatălui: „.... şi dintr-o dată lângă chipul de clovn
îmbătrânit/ a proaspetei laureate a Premiului Nobel
Pentru Literatură/care şi-a sculat în cap toţi rezistenţii
prin cultură din timpul dictaturii/ imaginea ta a ieşit din
răceala substanţelor anorganice ale hârtiei/şi a devenit
în sfârşit tatăl meu tatăl meu cel viu şi adevărat/tatăl
meu dintotdeuna pentru totdeuna”.

Poetul îşi descoperă  boala care îi anunţă finalul,  un
cancer fatal,  iar ultimele sale volume vor fi  transcrieri
ale unei suferinţe fără scăpare. Întoarcerea la
Dumnezeu (1995), Omul disponibil (I)" (1999), Omul
disponibil (II)" (2009) , Moarte de om. O poveste de
viaţă (2010) sunt cărţi ale rugăciunilor omului
tradiţional. Şi ale mesajelor testamentare. „Antropo-
centrismul disperat” pe care Octavian Soviany îl
descoperă la Nichita Stănescu e vizibil mai ales în scrisul
câtorva poeţi  din Maramureş. Cărţile lui Ion Zubaşcu mi
se par a fi, în acest sens, cele mai expresive.
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Note
1) „Prin  1975, cred, mi s-a acordat Premiul anual de Poezie al revistei
„Flacăra” şi festivităţile de premiere s-au ţinut în Sala Palatului...Când
lua diploma, fiecare rostea câteva cuvinte eu am întrebat dacă n-aş
putea cânta ceva din Maramureş în locul cuvintelor formale, aşa se face
că am cântat „Scoală gazdă din pătuţ/Florile dalbe/Şi ne dă un
colăcuţ/ Florile, florile dalbe”, cu mii de oameni în faţă şi cu un succes
imens...” („Dacă m-a  adus Dumnezeu pe lume, a făcut-o doar să pot
depune mărturie cu viaţa mea despre cea mai mare tragedie pe care a
trăit-o poporul român” Ion Zubaşcu în dialog cu Adrian Alui
Gheorghe, în Conta, Nr. 6/2011, p.26. Revista propune, pe lângă
amplul interviu cu Ion Zubaşcu şi o selecţie din poemele sale.
2) Ibid. pp17-18
3) Alexandru Filipaşcu, Enciclopedia  familiilor nobile  din
Maramureş de origine română, ed. Dacia, 2006, p312

IX. Gheorghe Pârja
1. Deseşti.

nainte de a debuta în volum, Gheorghe Pârja
devenise cunoscut ca organizator al festivalurilor
literare de la Deseşti. Cei mai importanţi poeţi ai

literaturii române, dar şi invitaţi din Serbia (Iugoslavia),
Republica Moldova, Ucraina erau invitaţi  în  Maramureş
ca să se adune la Deseşti, unde erau găzduiţi de poet.
Unde erau primiţi de părinţii poetului, de celebrităţi ale
locului, de inşi care puteau exprima convingător ţinutul.

Ultima coperta a cărţii Livada cu prieteni  (Proema,
2011) găzduieşte cateva rânduri  ale lui Gheorghe
Grigurcu: “Daca centrul administrativ al Maramuresului
e Baia Mare, centrul său poetic il reprezinta neindoios
ograda lui Gheorghe Pârja de la Deseşti. Acolo, alături
de duioasa-i Mama Doca, celebrează an de an Poezia pe
care o poartă in sânge...”. Fără îndoială că aşa este,
putem descperi în cărţile întâlnirilor de la Deseşti
fotografiaţi zeci de poeţi, ziarişti, critici, printre cei mai
importanţi ai literaturii române. Deseşti a devenit, prin
harul organizatoric a lui Gheorghe Pârja un adevărat
centru  poetic al Maramureşului. Itinerarile celor sosiţi
aici  nu se opresc  la Deseşti, ci omagiază întreg ţinutul:
în prefaţa volumelor Dialoguri în centrul Europei
(dialoguri purtate cu cei invitaţi la cursurile de vară de
Fundaţia culturală română de pretutindeni)  Gheorghe
Pârja arată că în Maramureş  se află chiar centrul
Europei. În 1875 Societatea de Geografie de la  Viena
fixase centrul  Europei pe lângă Valea Vinului. Şi
jumătatea distanţei  dintre nordul extrem al Europei şi
sudul continentului, şi jumătatea distanţei dintre Urali şi
Atlantic   în Maramureş se află. (1). Poeţii trebuie să
cunoască  ţinutul şi să ia seamă: Maramureşul e centrul
Europei şi a lumii.  Două dintre cărţile lui Gheorghe
Pârja, Călătoria îngerului prin Nord. Nichita Stănescu
în Maramureş (cu o prefaţă de Ioan Groşan) si
Gheorghe Pârja în dialog deschis cu Adam Puslojic sub

podul lui Apolodor despre Nichita Stănescu şi alţi
poeţi din lume numesc şi un sfânt protector, care nu
poate fi decât Nichita Stănescu. Amfitrionul înregis-
trează rostirile invitaţilor, transcrie roadele literare ale
întâlnirii, dintre care cele mai preţioase sunt, desigur,  ale
marelui poet:

„Acele uşi domneşti din lemn mirositor/ se
deschideau în faţa norilor/ploua cu vulturi pe
pribvoare/ de din argintul lunii, mare/ ce răsare pe
lângă cerbi/când amândoi stateau sfiiţi/şi daci şi perşi şi
şi hittiţi/armeni şi slavi şi foarte greci/treci timpule,
odată, treci...”. (Maramureş (I)). În 1984. Serile de
poezie de la Deseşti vor primi numele Nichita Stănescu.
Întâlnirile erau patronate de Laurenţiu Ulici (2), fiu al
Maramureşului şi devotat prieteniilor maramureşene.
Participau Marin Sorescu, Ana Blandiana, Dinu
Flămând, Ion Mircea, Adrian Popescu, Ioan Groşan,
George Târnea,  Marius Tupan, Eugen Uricaru, Ioan Es.
Pop, Radu Săplăcan, Teohar Mihadaş, Marin Mincu,
Gellu Dorian, Arcadie Suceveanu, Vasile Tărâţeanu,
George Vulturescu, George Pruteanu, Matei Vişniec
Carolina Ilica, Ion Mureşan,  Ioan Moldovan şi alţii : unii
dintre participantii de odinioara  au rămas sau vor
rămâne  în istoria literaturii, alţii au devenit (şi) creatori
de festivaluri literare, poate după modelul celui realizat
de Gheorghe Pârja. Jurnalist excepţional, autorul
Călătoriei îngerului... cartografiază, cu talent, cu
inventivitate, cu  şi cu un devotament ieşit din serie, un
spaţiu cultural. Cartograme citabile realizează şi prietenii
lui străini,  ca francezul Gerard Bayo:

„Nu am avut, cât am călătorit în viaţa mea, , o
impresie atât de puternică ca în Maramureş.  Am fost în
Spania, în Polonia, Cehoslovacia. Spania ar fi trebuit să
mă atragă (tatăl poetului e spaniol, n.n.), dar
spiritualitatea din Maramureş m-a fascinat. Aici, în
Maramureş, spre deosebire de spiritul Spaniei religioase,
am întâlnit o credinţă nu atât mistică, cât umană. Am
găsit dimensiunea sacrală a Maramureşului. Sunt insule
de spiritualitate pe care le întâlneşti în viaţă şi îţi creează
o intmitate în care te simţi bine, în care descoperi”. (3)

2. În numele tatălui
n numele tatălui se numeşte primul volum de
poezii ale lui Gheorghe Pârja. Poetul nu descinde,
cum s-ar putea bănui, din cărţile pentru Nichita,

din necuvintele marelui poet, ci dintr-o tradiţie literară
bine însuşită şi orgolios afirmată. Scrie în numele tatălui,
a familiei, a locurilor în care s-a născut, a satului şi a
ţinutului, a „văilor sacre” pe care le poate identifica
omul religios care este. Matricialul e mereu sonor în
poeziile sale. O Mioritică (I) a volumului de debut arată
aşa: „Sunt, mamă, jumătate de pământ/ Sub ochii tăi mă
fac de vânt/Cutreier alte emisfere/Aud pământul cum
mă cere/Nu mă iartă, nu mă iartă/Că  am numit un loc
pe hartă/Am pomul meu crescut din noapte/Ca o
pedeapsă pentru moarte/În sărbători cu lume multă/ Mi

Î
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s-a petrece dulce nuntă/ Pe sub pământ cu apă lină/Şi
într-o linişte deplină”. Bocete corale, cântece în care apar
mama, familia, îngerii, locurile satului, călăreţii sau
domniţele venite din  legendele locului numesc o
apartenenţă – o gândire de poet tradiţional care se
întoarce mereu la semnificaţiile  unui „acasă” protector.
Dau disperat protector: „Peste văile prunciei pustieşte
aceeaşi iarbă/Somnul fetelor se zbate ca rotirea în
copaci/Hainele prea mici de-acum le-a pus vremea să le
fiarbă/ Mamă-s logodit cu luna, iară tu în umbră taci”.
Întoarcerile către Eminescu nu sunt puţine, aşa că un
întreg volum intitulat Poemele Ieronimei ritualizează pe
urmele eroticii din Cezara. Ieronima este femininul
exasperat – poate fi chiar „tentaţia poetică”.  Alt volum,
Cartea din Valea Mătrăgunii, trece dincolo de
topografiile tandre. Poemul inaugural al cărţii, Imagine,
trimite la reţeaua de simboluri prin care mătrăguna -
otrava, drogul - poate sluji Inspiraţia. „Nu-l huliţi,
oameni buni, omul beat/este luciditatea noastră
cotidiană/ Vinul face parte din setea zeilor/Precum
tinereţea din cucerirea Americii// Morţii nu se întorc la
casele lor”. Şi Ioan Mureşan şi Ioan Es. Pop vor prelungi,
în poeme memorabile, discursul despre „setea zeilor”.
Volumul Singurătate sonoră se va încheia cu În visul de
fosfor: „Bate-mă Doamne cu greşeala cuvântului/Şi
iubeşte-mă trist fără margini de mare/Chiar era să mă
uiţi dumneata Ieronima/ Te-ai retras în peisajul depărtat
de pe Iza/ Ca o virtuoasă a sângelui tulburat/ Cineva
răzuieşte chipul din icoana veche/Ce umbră uriaşă
apare/ Ce moarte inventează o altă viaţă/ Eşti singură în
cetatea asediată/Visezi un bal  rubrica sa din Cotidianul
din anii 1998-1999 de noapte ca în vremi de pace/ Să urle
sângele sub carapace/ În ochii tăi ce nu mai vor să vadă/
Să fiu lup tânăr sfâşietor de pradă/ Îţi scriu.../Să mă văd
apă de râu/ Apă de Mara şi sânge de înger/ Să se
prefacă printre degetele tale/.../Apele noastre se
revarsă/ În râul de fosfor ce luminează noaptea”.

Note
1. Laurenţiu Ulici ţinea să sublinieze că centrul Europei e în
Maramureş:”Undeva,  în apropiere de Sighetul Marmaţiei, dar într-o
altă ţară, stă înfiptă de vreo opt decenii o bornă care vesteşte
călătorului că se află în centrul geografic al Europei. De la această
bornă până la Atlantic  e tot atâta distanţă câtă e de la ea până la Urali.
Au pus-o acolo austriecii, nu noi, dar noi ar fi trebuit s-o băgăm de
seamă şi să ţinem cont de realitatea pe care ea, borna, o exprimă. Din
păcate, puţini români ştiu de existenţa ei şi mai puţini sunt dispuşi să o
ia ca argument geografic al situării noastre pe harta Europei”. (Text din
transmis ziarului Cotidianul în 3 august 1998: rubrica sa din acest ziar,
1998-1999 va purta titlul Europa, kilometru 0). Articolul e reprodus în
Mitică şi Hyperion, ediţie îngrijită de Aurelia Ulici, prefaţă de Doina
Uricariu, Ed. DU Style, Bucureşti, 2000, p.9
2)   Gheorghe Pârja a realizat împreună cu prietenii săi nu numai
întâlniri culturale importante, ci şi volume consacrate prietenilor săi.
Portret de grup cu Laurenţiu Ulici, realizat împreună cu Echim Vancea
şi Ioana Petreuş (Ed. Dacia, 2002) începe cu o mărturie auctorială”.
Această carte s-a alcătuit din tristeţe şi din datorie Plecarea bruscă şi
nefirească a criticului Laurenţiu Ulici, în acel noiembrie negru ... a
îndoliat cultura română.......Spirit harismatic, generos, oricând pregătit
să învingă, nepăsarea şi obtuzitatea celor care cred că omul trăieşte

doar cu pâine, mulţi autori (din acest volum, n.n.) au ţinut să
accentueze... izvoarele lui, descendenţa maramureşeană a lui Laurenţiu
Ulici”.
3) Gerard Bayo „Rădăcinile simbolice în Maramureş vin de dincolo
de memorie, în Gheorghe Pârja, Dialoguri cu ferestre spre nord, Ed.
Limes, 2005, p. 33

X. George Vulturescu

i se pare admirabil orgoliul de  „om al
locului”, de apartenenţă regională” a lui
George Vulturescu. El este un om al

Nordului, care scrie Poemele Nordului. El şi cu prietenii
lui scriitorii străbat ţinutul oprindu-se asupra locurilor
memorabile. Locuri despre care vorbeşte mereu în
interviurile, în eseurile, în poeziile sale. Scrie despre
trecerea magnificilor – Nicolae Breban, Augustin Buzura,
Dinu Flămând - pe acolo. E întotdeuna în preajma unui
scriitor (Vasile Sălăjan este din Tătăreştii de care aparţine
cătunul naşterii sale). Există şi o istorie a  „cătunului”, pe
care poetul o cercetează şi o excplică precum un
specialist: „Localitatea i-a revenit din secolul XV familiei
Drăgoşeştilor (Dragfi), lui Balc, ca posesiune aparţinând
Cetăţii Chioar. Mai departe e greu de „săpat”…”

E greu, dar poetul este pe teritoriul său, între
poemele locului, şi trebuie să „sape”:

„Mă provoci, aşadar, îi spune lui Dumitru Augustin
Doman, să mă aplec deasupra fântânii … Ştii că, deşi
sunt copil de fântânar, am emoţie puternică atunci când
stau aplecat peste draniţa de lemn (cele mai frumoase
din sat au la suprafaţă draniţe de stejar şi cumpene
încrustate): în zilele senine adâncul fântânii îmi părea un
ochi fascinant – nici până azi nu ştiu cine privea pe
cine…Asta faci acum, Dumitru Augustin Doman,
„colecţionar de melancolii” ce eşti, mă obligi să privesc
în trecut… Văd că ai reţinut acest toponimic din trei
vocale sparte, ştirbite între trei consoane precum cuţitul
între pietre – Tireac. Poate e de origine celtică – cu
străvechea rădăcină „tyr” –, sau e moştenit de la
costobocii din care mă trag”. Poetul vorbeşte pe larg
despre “semnele obârşiei”: „La 1411 regele Sigismund de
Luxemburg donează cneazului sârb Ştefan Lazarovici
domeniul şi posesiunile Cetăţii Sătmar. Locul provine
din defrişările pădurilor obştei (possessio Valahis pusta
Tyireak) de o mână de eretici – hoţi de cai din stăvile
Cetăţii Sătmarului care hălăduiau până-n Chioar,
cioplitori în lemn şi crescători de vite – cu nume pestriţe
în care se poate „citi” toată istoria creuzetului nord-
vestic: Cuha (bunicii dinspre mamă, întemeitorii
cătunului), Belbe, Terek, Erdeuş, Achim, Făt, Taloş,
Boitor, Micaş, Libotean, Tincău, Maier. Bunicii dinspre
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tată erau din neamul Pop-ilor (la 1635 este atestat un Pop
Simion „voievod de Tătăreşti”). Erau foarte mulţi Pop,
încât la primărie li s-a adăugat un cognomen, ca să-i
poată deosebi. Familia mea l-a primit pe acela de Silaghi
(în maghiară – căci eram sub austro-ungari –, e un
signum al obârşiei, înseamnă „sălăjan”, „din părţile
sălăjene”), aşadar numele meu adevărat este Pop Silaghi
Gheorghe. Tot „Silaghi” s-a numit familia prozatorului
peste 10 km de sat, prin pădure, spre păşunile dintre
satele Hrip şi Culciu Mare. Am ajuns la fântână şi m-am
aşezat obosit pe jgheaburile cu apă unde veneau, ziua,
turmele de oi, vacile şi caii. Fără nici o metaforă: era o
noapte „ca-n Eminescu” – o lună gălbuie, crengi aurii de
stele grele”.

În acelaşi interviu czu Dumitru Augustin Doman
scriitorul îşi  evocă anii copilăriei. Reţelele de simboluri
din poezia lui George Vulturescu pot fi identificate în
aceste mărturii:

« Da, am fost „fericit” acolo, Dumitru Augustin
Doman, am fost pe „o gură de rai”: am mai prins satul
necolectivizat, secerişul cu familia, treieratul, caii şi
pădurea, sărbătorile şi hora unde alături de alţi vlăjgani
costoboci am fost provocat să scot cuţitul pentru o fată.
Ştii ce mi-a zis tata atunci: „Dacă nu scoteai cuţitul te
omoram, iar dacă omorai cu el pe cineva te omoram cu
mâna mea”. Onoarea era cea mai mare avuţie în satul
meu. Tata era un zdravăn cioplitor în lemn – făcea şuri şi
era chemat să găsească locul de izvor pentru fântâni. Am
văzut nuiaua cum a tremurat în mâna lui şi a spus: „Aici
săpăm”. Da, am coborât şi eu alături de el şi unchii mei
în fântâni. La noi apa e adâncă sub luturi – între 15 şi 20
metri. E un ritual străvechi, o confrerie a săpătorilor
vechi de fântâni despre care am mai povestit”. George
Vulturescu lasă mereu impresia că fiecare răspuns al său
se învecinează cu un poem. Sau încearcă să definească
experienţele originare ale poetului:

“Cea mai fascinantă amintire a mea este când de sub
cazmaua mea a ţâşnit izvorul. Nu mai era timp să fiu
înlocuit aşa că m-au lăsat acolo, în fundul fântânii, să
aştept tuburile de beton care erau coborâte cu frânghii.
Eu trebuia să le potrivesc marginile, una peste alta, în
timp ce apa izvorului urca tot mai sus. Nu vezi decât o
gură de cer şi un tub de beton greoi care coboară spre
tine. (.............). Apoi, peste ani, ceva ciudat: pe patul de
spital, în Satu Mare, unde l-am adus pe tatăl meu, când
nu mai recunoştea pe nimeni din familie, vorbea doar de
cele 43 de fântâni pe care le-a săpat în Tătăreşti, Ruşeni,
Necopoi, Chilia, Homoroade. Ştia locul fiecăreia, dar pe
noi nu ne mai recunoştea. Şi mai ciudat: când i-am scos
sicriul din curtea casei a început să plouă deşi era o
vreme senină. Un om sub semnul apei…”.  (1)

Există în literatura lui George Vulturescu nu numai
fântânile roditoare, există şi o artă poetică numită
Fântână părăsită: “Lângă Pădurea sătească era o fântână

părăsită/ Cumpăna atârna în bătaia vântului legănând
o/ciutură cu doage uscate.O ocoleau toţi. În jur
creştea/doar podbal, frunze de brusturi, lăstăriş de/
răchită şi scaieţi.Uneori deasupra ghizdului ei/ se rotea
în jur un stol de păsări roşii şi Dumnezeu/ îngăduia să
zboare cu gântul tăiat”. În fântâna părăsită s-a înecat un
copil, mama ei îl veghează. Legendele se înfiripă pe
urmele istoriei locului. “Astfel îmi pare şi acum poemul
în noapte:/ o fântână părăsită./ Îoan a murit de câţiva
ani. Stau între cărţi şi/îngerul stă pe arabescurile literelor
precum pe bârnele/ fântânii.: are sânii Zenobiei/ Ceva
viu, cumplit de viu e să gravez sânii ei”. Zenobia e mama
băiatului care “alăpta fântâna”, Ioan e prietenul cu care
urmărea, dintre ierburi,  dezgolirea femeii. Fiecare dintre
amintirile poetului par a fi căi de înţelegere a poeziei
sale. Ca  şi istoriile locurilor pe care le pune în valoare
scriitorul:

“Nimic în viaţa mea n-a stat sub semnul „jocului”, ci
sub acela al rostului. Contemporaneitatea nu mai are nici
un canal de legătură cu divinitatea. Dar eu m-am născut
într-un sat de sub codru unde „jocul” e norocul, e rostul
fiecăruia, un dat esenţial. Eu mi-am „descoperit” rostul
(destinul – joc?) meu într-un accident, la vârsta de şase
ani, în curtea unui vecin, în care mi-am pierdut vederea
ochiului stâng. Am copilărit cu acest (în)semn printre
copii zdraveni şi frumoşi, în acel iureş al satului în care
unul pune mâna pe cuţit, altul pe mistrie, altul pe o
afacere. Un purtător de (în)semn – malefic sau benefic – e
privit întotdeauna cu rezervă, în jurul lui se face gol;
singurătatea îţi conferă o pecete, te obligă să alegi, s-au
deja te-a ales ea. Am început să evit copiii care de
departe mă strigau „orbul”. Când îi prindeam îi
snopeam în bătăi – eram destul de zdravăn între ei. Dar
am obosit să-i tot bat, mi-am dat seama de la o vreme că
nu mai pot schimba nimic: asta eram… M-am refugiat în
cărările prin păduri, eram un „rege” al celor mai
neumblate hăţişuri. Încet-încet, pe lângă nelipsitul cuţit
am început să iau câte o carte. Aveam o învăţătoare din
părţile Moldovei, Otto Aglaia, cu o voce melodioasă care
mă vrăjea, care mi-a deschis uşa către lumea poveştilor.
Am început să scriu primele texte, în paralel cu cele din
Abecedar, ca o reacţie la simplitatea lor, despre
primăvară şi iarnă, despre toamna care aurea pădurile
satului.
Asta a fost: accidentul m-a dezvăluit pe mine mie
însumi: ochiul închis înafară se deschide înlăuntru, prin
scris. Scrisul meu recâştiga şi devenea noul meu ochi.
Motivul acesta este prezent în toate cărţile mele, mai ales
în Tratat despre Ochiul Orb (Ed. Libra, 1996)”.

Dialogul cu Dumitru Augustin Doman se opreşte şi
asupra raportului dintre centru şi margine, atât de
prezent în articolele lui George Vulturescu:

« Nu ideea de „margine” este de luat în seamă, nu
distincţia dintre centru şi periferie, ci omisiunea dirijată
dinspre centru e neproductivă. Sau totala lipsă de interes
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pentru experimentul singular.  (....)Nu sufăr că sunt în
Nordul meu şi nu vreau alt loc pe o „listă” de la
Bucureşti, Braşov, Cluj. Mă simt dator acestui loc, ca şi
vechii dascăli ardeleni cred într-o misiune a scriitorului:
de a duce cartea, cultura, ca un foc, prometeic, la uşa
fiecărei colibe.

Mircea Eugen, Madievală

Despre un „centru” al generaţiei (un şef de
promoţie?) nu e de vorbit, decât în gândirea normativă a
unor cenacluri în care aburii sunt produşi doar de
membrii lor. Dacă Ion Mureşan scrie la Cluj – un centru e
în jurul lui, dacă N. Danilov scrie la Iaşi – un centru e în
jurul lui. Asta e, prieteni ». Cu prietenii mai vârstnici
cutreieră locurile. Scrie epopeeea lor, mereu îmboldit de
citate din Gunter Grass, Pascal, Hegel, e.e. cummings,
dar şi din Sorin Dumitrescu, « Bătrânii din Sălaj », Robert
Şerban. Poetul Vulturescu e împreună cum ei. Dar şi cu
Alexandru Pintescu, Ion Bledea, Tudor Daneş, Emil
Matei, Ion Băiaş – un omagiu postum e obligatoriu.
Unul dintre poemele volumului Aur şi iederă se
cheamă La Castrum Zathmar, printre cenuşi şi evocă
itinerariile celor care au fost, în  Cetatea oraşului său.
Ochiul orb, cel care stăpâneşte această lume e una dintre
metaforele – realităţile – definitorii ale poeziei lui
Geoprge Vulturescu. Poetul nu trans-figurează, el vede.
Scrisul reface, regăseşte, reinventează privirea

De fapt, trebuie scrisă epopeea Sătmarului şi poetul
vrea să o scrie. Nu  aventura poetică primează, ci vocaţia
de constructor. Realizează o revistă   consacrată

scriitorilor acestui spaţiu, dar şi literaturii contemporane,
tipăreşte Cultură şi literatură în ţinuturile Sătmarului.
Dicţionar 1700-2000 (Editura Muzeului Sătmărean,
2000), cu un Cuvânt înainte care  delimitează cultura
acestui loc de celelalte regiuni ale nordului românesc.
Importante ni se par accentele pe ideea de graniţă pe
care ţinutul Sătmarului o exprimă: „În ţinuturile
limitrofe,  unde sentimentul graniţei transcende celelalte
sentimente, sunt câteva lunii de forţă, câteva „principii
active”: credinţa şi limba. Totul se subordonează acestor
criterii. La graniţă nu stai dacă nu eşti în misiune, dacă
nu veghezi. Pentru că graniţa este un „spaţiu  al
aşteptării”, al nostalgiei, oscilând  mai mult către
conştiinţă păgână a părăsirii omului în pustiul propriei
aşteptări, despre care vorbea Pascal.(.......). Sau spre
„golul lăuntric” al lui Dino Buzatti din Deşertul
tătarilor.. Această nostalgie – proprie şi câmpiei de Nord
a Transilvaniei – are un freamăt lăuntric al unui timp al
latenţei (Borges)”. După aceste demersuri erudite,
orgoliul ofensiv al poetului renaşte, sub semnul unei
geografii mai mult sau mai puţin părtinitoare:

„Câmpia, ca şi marea, poate crea iluzii şi poate
popula orizontul din faţă, dar nu poate trăi în analogie
cu ludicul. Ironia nu poate păzi turnurile – şi ele au fost
aşezate întotdeuna pîn Transilvania şi pe Nistru, dar nu
şi spre fanarul balcanic”. Dacă există în jurnalistica
postdecembristă o înfruntare intermitentă („nord contra
sud”), opţiunea lui George  Vulturescu e clară: poetul
aparţine Nordului. „Pentru că ironia, taifasul şi
sporovăielile mărunte nu pot fi vecine cu orizontul. Ele
cer ambianţă, interior, grotă sau cloacă.. Un singur
cuvânt rezumă iremediabila contingenţă a graniţei -
istoria”. Mai există şi alte solidarizări: „ Altfel spus,
suntem în veghe. Pri-vegherile sunt, în fapt, o străveche
îndeletnicire a omului transilvan”.  George Vulturescu
subliniază în Cuvântul înainte că a cuprins în dicţionar şi
autorii români, dar şi autorii maghiari. Avea nevoie,
pentru cuprinderea celor maghiari, de specialişti. „Din
păcate nu am fost sfătuit şi încurajat nici de de autorii
români,nici de autorii maghiari”. Poetul şi-a asumat
riscul.  Dar  s-a putut sprijini pe aportul unor traducători
ca Dsuda Jeno, Fenyi Istvan Costa Carei („un împătimit
al traducerilor din Ady Endre”), Octavian Şireagu,  Livia
Bacâru (pentru importanţi prozatori maghiari, dar şi
pentru traspunerea în româneşte a primelor povestiri
scrise de Liviu Rebreanu în limba maghiară), Corneliu
Bala (traduceri din Aprily Lajos, din proza lui Szilagy
Istvan şi Szavai Geza). Există, observă George
Vulturescu, „interferenţe ale  scrisului şi ale vieţii
scriitorilor”. În dicţionar va acorda un loc amplu Otiliei
Cosmutza Boloni, lui  Markovits Rodion, lui Miko Ervin.
Şi dacă  răpeşte Maramureşului câţiva scriitori citabili
(George Achim, Ion Bledea, Vasile Sălăjan ş.a.)
dicţionarul  aşează la loc de cinste Icoane maramureşene
a lui G.M. Zamfirescu: „Este rervista care aduce „glorie”
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culturii oraşului nostru, prin venirea lui G. M.
Zamfirescu, animatorul teatrului românesc sătmărean,
căruia limba română îi datorează foarte mult. Revista,
care are pe coperta primului număr, figura lui Gheorghe
Lazăr îşi asumă „pe urmele lui” „activitatea de creştere a
limbii româneşti, a ridicării nivelului cultural  al
românilor din  provincie”.

Poetul a fost recomandat cititorilor de literatură de
Ştefan Aug. Doinaş – el a fost cel care l-a lansat pe
George Vulturescu. L-a lansat, adică l-a definit ca
scriitor. Aşa că  scriitorul vrea să-şi identifice, într-o
amplă teză de doctorat (fragmente au apărut prin presa
culturală, inclusiv în revista Poesis) părintele literar. (2) .

George Vulturescu este legat de un stil polemic mai
adânc - de solidarizări care sunt/devin polemice -, care
vor să  deplaseze cititorul către noutatea unei opere
decisive pentru cultura română. Deplasare pe care
autorul şi-o asumă într-un stil propriu, în numele unei
experienţe de constructor: a unui fel de a trăi literatura.
„În preliminariile cercetării noastre am conturat două
limburi   paradisiace – cu tiparele lor de energetică a
locului privilegiat - Aradul şi Sibiul  ca topos a spiritului
doinaşian ocultat de scriitura sa”. Şi adaugă poetul:

„Teza pe care o susţinem aici este următoarea:
tiparele eterne din poetica lui Doinaş sunt dintr-un areal
rural. Satul este adevăratul izvor de tipare a esenţelor, el
stă după sticla mată a intelectualului scorţos, fără
efuziuni, precum izvorul sub straturile de pământ.
Substanţialitatea adevăratului decor din poetica sa îşi are
corespondenţa într-o sorginte rurală a unor   semne
stabile, semne ale eternului: copacul, bufniţa, roua, roiul
de albine, cerbul, ghinda, luna, zmeurişul, caii,
mistreţul, frunzişul pădurii, grâul, cânepa, râul,
nămolul,  drumul, şarpele, furnicarul etc. etc.”

Experienţa de constructor îl leagă  de o geografie
literară importantă pentru înţelegerea lui Doinaş, dar şi a
poetului George Vulturescu. Dacă un capitol important
al tezei este legat de toposurile doinaşiene, altul, ultimul,
este legat de prezenţa scriitorului la Satu Mare. Viaţa
literaturii înseamnă ritualuri ale întâmpinării, ceremonii,
dialoguri, confesiuni. Scrie cu orgoliu, doctorandul, că la
Satu Mare a putut aduna mărturii inedite importante.
Doinaş a discutat despre literaturi şi culturi locale, care
îşi creează interferenţe naţionale şi globale. Importantă a
fost, aici, participarea la colocviul dedicat poetului
maghiar Szilagy Domokos. Rostirea lui Doinaş despre
mască, despre „poetul ca stimulator” rămân importante
pentru geografia literară pe care o schiţează şi o defineşte
poetul George Vulturescu.

O importanţă deosebită are Poetica orizontalităţii, în
care „punem pentru prima dată  în relaţie motivul
câmpiei şi al mării ca o consubstanţialitate predominantă
sub semnul orizontalităţii”. Şi continuă doctorandul:
„Câmpia arădeană („cosmicitatea e un dar al copilăriei
prime” zice Bachelard) i-a sugerat toposul unui spaţiu-

centru în care îşi au originea centrul, spirala”. Şi, în
contiunuare:

„Încă din spaţiul câmpiei – prin motivul izvoarelor,
al râului – se deschide un al doilea nivel de orizontalitate
la Doinaş: apa-marea.  ….Fascinat de chipul din undă
(râu, fântână, lacuri) el va fi întregit de transsubstan-
ţierea acvatică. Dualitatea pământ-apă este unică în
poezia românească în versuri precum…(s. aut.)”.
Exegetul, poetul, fiul neasemuitului fântânar poate trăi,
precum puţini, înţelegerea dualităţii pământ – apă în
literatura noastră.

Note
1) Argeş, 2, februarie  2009, p 3. Despre latenţele spaţiului originar, dar
şi despre colaborările cu vecinii maghiar sau ucraineni George
Vulturescu vorbeşte şi în interviul  cu Daniela Sitar- Tăut, din Nord
literar, nbr. 11-12, nov.-decembrie 2008, reprodus în volumul
Interviuri, I Ed. Risoprint, 2010, pp. 41-46 sub titlul La graniţă nu stai
dacă nu eşti în misiune, dacă nu veghezi.
2.) ibid., p4 : „ Provincia, fără cenacluri cu mentori canonizaţi, poate fi
precum un lac bâhlit. Am fost situat mereu în… întârziere faţă de
generaţia mea. Cine să-ţi dea sfaturi într-o familie în care eşti aşteptat
să-ţi alături braţele la munca câmpului? Dar au fost anii de liceu în Satu
Mare. În oraş erau trei reviste şcolare (cea de la liceul meu se numea
Poteci), am descoperit biblioteca, ziarele, revistele. Şt. Aug. Doinaş
îngrijea „poşta redacţiei” de la Familia. I-am trimis câteva poeme: în
scurt timp mi-a publicat un grupaj cu o prezentare intitulată Un
voluptuos al imaginii: George Vulturescu (nr. 1, ian., 1973). Aş spune
că rândurile sale mi-au „citit” matricea stilistică în eboşă: „Ca şi când ar
suporta, cu beatitudine, un fel de bombardare a retinei (în compensaţie,
pentru că, la vârsta de şase ani, şi-a pierdut ochiul stâng), George
Vulturescu mi se pare un voluptuos al imaginii. Poemele sale, toate
foarte lungi, sunt cascade de metafore, prăbuşindu-se vertiginos,
încifrând sentimentul până la limita decorativului: un decorativ de tip
baroc, în care fiecare element al realului se logodeşte cu altul şi cheamă
altele noi, cedându-le locul, revenind mereu, ca o linie şerpuitoare…
[…] Am bucuria de a saluta în George Vulturescu o voce lirică
interesantă, personală, de o mare prospeţime a expresiei”.
Cuvintele poetului Şt. Aug. Doinaş, corespondenţa, întâlnirile de mai
târziu cu el (la redacţia Secolul XX), mi-au luminat viaţa în provincie.
Poate şi din acest motiv lucrarea mea de doctorat se intitulează: Şt.
Aug. Doinaş şi Cercul Literar de la Sibiu…”

XI. Ioan Es. Pop
1. Personajele providenţiale.

ntensitatea neobişnuită a alienării este numită de
Ieudul fără ieşire, volumul de debut al  lui Ioan
Es. Pop, cu un titlu de o stranie  ambiguitate, dar

cu sugestii topografice inatacabile. Acesta este locul,
acestea sunt neşansele lui, dar şi ale celui identificat de
el. “Autobiografismul fabulos se continuă în volumul
Porcec, ce consemnează tribulaţiile unei umanităţi
“tarate”, a cărei existenţă letargică, somnolentă,
apropiată de gradul ei zero, constituie un hibrid
monstruos între viaţă şi moarte”, scrie Octavian Soviany
în sinteza sa consacrată poeziei actuale. Dacă  trecem
peste „hibridul monstruos între viaţă şi moarte” toate
volumele lui Ioan Es Pop sunt consacrate unei
„umanităţi letargice, somnolente,  apropiate de gradul ei

I



1064 vol. 22, 101-102| noiembrie-decembrie 2012

zero”. Şi putem vorbi, în toate cărţile  poetului, de o
perspectivă nihilocentrică „legată însă, poate nu tocmai
paradoxal de convingerea că, dusă până la ultimele ei
consecinţe, experienţa nimicului şi a nimicniciei ar putea
deveni o cale a reapropierii de sacru”.(1). Desigur,
experienţa nimicului şi a nimicniciei numesc un fel de a
regăsi spaţiul originar – de a găsii calea reapropierii de
sacru.

Perspectiva nihilocentrică poate fi descoperită
pornind chiar de la confesiunile scriitorului. Primul
element (oarecum) şocant este devotamentul  autorului
faţă de poezie. Faţă de literatură. Nu el este  în centrul
lumii, ci un apropiat care e important, care e mare, care îi
luminează drumul. Poate să i-l ilumineze fiindcă El, cel
din apropierea lui,  este Cineva.  Întâlnirea cu Scriitorul
este o experienţă despre care  vorbeşte pe larg într-un
dialog cu Daniel Cristea-Enache:”Care au fost, în ordine
cronologică, poeţii români sub a căror influenţă v-aţi
aflat în copilărie, adolescenţă şi tinereţe? Sunteţi în
continuare într-un raport dinamic cu vreuna dintre
aceste influenţe?” Răspunde  Ioan Es. Pop:

„Eram în liceu la Şomcuta Mare cînd doamnei
profesoare de limba şi literatura română Virginia
Pogăciaş i s-a părut că am talent (ehe, după ce îl
imitasem pe Eminescu, trecusem la Lucian Blaga) şi mi l-
a supravegheat îndeaproape. Nu, n-am ajuns poet în
liceu, dar mă mistuia dorinţa de a ajunge. Şi uite-aşa, în
liceu şi-apoi, o vreme, în facultate, am tot devenit George
Bacovia, Tudor Arghezi, Nicolae Labiş, Nichita Stănescu,
Marin Sorescu. Ştiam însă prea bine că nu, încă nu
dobîndisem voce proprie. Sau încă nu una suficient de a
mea”.

Primul itinerar ar fi de la Vărai, din satul Vărai, din
lumea arhaică a satului maramureşean, la Şomcuta Mare,
unde trece de  la Eminescu la poezia modernă, vegheat
(mărturiseşte) de doamna  Pogiaş. “N-am ajuns poet în
liceu, dar mă mistuia  dorinţa de a ajunge”. L-a împins
mai departe profesorul Ioan Chiş Şter.

Mă încurajau însă, acolo, la facultate şi nu numai,
oameni care m-au împins mai departe. Profesorul Ion
Chiş Şter, prozatorii Horia Ursu şi Marius Jucan (ambii
asistenţi universitari pe atunci)”. Nici unul dintre cei
care a fost alături de el nu rămâne fără cuvenitele
superlative: “Sclipitorul meu coleg de şcoală şi de revistă
Adrian Oţoiu, împreună cu care scriam poezii pe care le
semnam Adrian Popoţoi. Poetul Ioan Moldovan care, pe
vremea aceea, conducea în Baia Mare un cenaclu de
înaltă clasă. Şi mulţi, mulţi alţii”.

Cum se naşte Ieudul fără ieşire?  “... după ce am
absolvit şi am fost repartizat ca profesor de limba şi
literatura română în Ieud, am avut şansa acelui
eveniment organizat de poetul Petre Dunca şi
botezat Codicele de la Ieud, care aduna literaţi şi istorici
din judeţ şi din toată ţara şi despre care v-am vorbit
deja”. Cu alte cuvinte,  locul unde Ioan Es. Pop era
profesor are o substanţă culturală densă, o istorie a

scrisului strălucitoare. Poate circumscrie o parabolă sau
o istoruie personală.  O autobiografie “nesemnificativă »,
« mică », sub semnul unui timp care nu mai poate
conserva  valorile. Minimalismul lui Ioan Es. Pop este
definit chiar de autor:

“Dar lumea începea să îşi stingă luminile, iar poezia
mea, atîta câtă era, se îndrepta vertiginos spre burduful
gigantic cu beznă care devenea acea lume. În anii 1984-
85, scriam deja la ceea ce va deveni poemul din
deschiderea părţii a doua a ciclului ieudul fără ieşire.
Reiau cîteva acorduri pentru a vi-l aduce aminte în caz
că l-aţi parcurs: "tu chiar crezi că nu sîntem mai mult
decît sîntem aici/ la masă sau în gesturile noastre de
trezie sau în timp ce ne înghesuim/ dimineaţa în faţa
chioşcurilor de ziare sau în serile lungi de toamnă/ cînd
ne întoarcem acasă cu aceleaşi şi aceleaşi mişcări de-a/
lungul aceloraşi şi aceloraşi străzi?". I-am citit, cam tot pe
atunci, o variantă foarte apropiată de cea finală,
publicată în volumul din 1994, unui poet din Sighet
despre care se vorbea ca despre unul mai mult decît
special: Alexandru Dohi. Omul a zis ceva de genul "Uf!".
Multă vreme mi-a fost greu să cred că acel "Uf!" însemna
chiar "Uf", iar Dohi nu mă mai putea lămuri, pentru că
plecase în Suedia”.

Poetul din Sighet, Alexandru Dohi, trecuse dincolo
de notorietatea locală, dar poezia lui Ioan Es. Pop nu
făcea casă bună cu paginile autorilor maramureşeni.
Distanţa pe care şi-o ea tânărul Ioan Es. Pop nu e una
agresiv-dipreţuitoare, dimpotrivă: ei sunt cei mari,
eforturile sale sunt ale învăţăcelului. “Din nou "Uf!",
pentru că aici ar trebui să vorbesc despre ce comunitate
poetică redutabilă aveau Sighetul Marmaţiei, Vişeul de
Sus sau Borşa, despre "stranierii" care au frecventat
cenaclurile de acolo (Mircea Petean, Ioan Moldovan),
după cum ar fi trebuit să vorbesc anterior despre
redutabila comunitate de poeţi din Baia Mare, dar timpul
văd că îmi este tot mai ostil, aşa că amîn aceste poveşti
pentru o dată următoare. Apare şi personajul
providenţial:

“Trecînd încă o dată peste extraordinara realitate-
fantasmă a Festivalului de Poezie de la Sighet, peste
plecarea la Bucureşti, lucrul la Casa Poporului,
participarea la Cenaclul Universitas, mă opresc iarăşi în
faţa lui Laurenţiu Ulici, ca să spun că el a fost omul care
mi-a dat şi aici, la Bucureşti, destin. El m-a angajat în
1990 la revista "Luceafărul", al cărei director devenise. El
mi-a publicat, chiar înainte de a mă angaja, o PAGINĂ
de poezie în aceeaşi revistă. El mi-a făcut posibil
contactul cu nouăzeciştii. Pînă să devin eu, am fost şi o
parte din el”.

2. Lumea în camera 305.
carte care poate ilustra un timp al culturii şi o

geografie  a literaturii. E o carte compusă grijă -
un roman “iniţiatic”. Primul capitol din ieudul

fără ieşire se numeşte Olteţului, 15 camera 305. Este
O
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camera dintr-un cămin de nefamilişti care lucrează
(probabil) pe un şantier. Sunt refugiaţi aici. Şi trăiesc,  în
Camera 305 a căminului, reaşezarea în altă lume, după ce
au abandonat  lumea  lor. Procesul de alienare, prezent
în operele scriitorilor plecaţi de la ţară, care, după
euforia   scriscititului, au trăit întâlnirea cu  cu “celălalt
sistem de semne”, devine aici mai vizibil decât în alte
cărţi ale “dezrădăcinaţilor”. Decât oriunde altundeva:
“nenorocul  pluteşte peste căminele de nefamilişti/din
strada olteţului 15.//aici nu stau decât cei ca noi.
Aici/viaţa se bea şi moartea se uită//şi niciodată nu se
ştie cine pe cine, cine cu/cine şi când la ce./doar vântul
aduce uneori miros de fum şi zgomot de arme/din spre
câmpiile catalaunice”. Viaţa se bea şi moartea se uită e
refrenul care însoţeşte fiecare topogramă. Din acel acasă
pierdut, dar şi din literatură apar mesageri fantasmatici.
Prietenul Hans trăieşte aceste echivalenţe în pasărea
hans: “a venit o pasărea noaptea prin fereastră/şi am
fost sigur că e hans. Era pleşuvă ca el şi moartă de beată.
/Mă, a zis, ia 50 de lei, du-te peste drum, au un / rachiu
grozav, nevremore, i-am răsuns// zice: de când m-am
dus de la voi, zice, m-au/angajat paznic de noapte la
belu, am  un/girofar a-tâia, ziua dorm, lucrez cu,
/poliţia,am bani să vă-grop, sunt bufniţa/minervei.nu
deschid ochi decât la lăsarea serii //........//hansi, i-am
zis, nevremore”.Capitolul al II, partea doua a cărţii
începe “acasă” cu 1. la ieudul fără ieşire şi noi am fost
cândva. Reducţia  transfigurează locurile, oamenii,
istoriile. Copilăria „îşi mai aduce aminte”: „şi suntem
aici şi o să fim şi mâine poimâine şi/ în veci apa aceluiaşi
râu ne va scălda.// câte luni n-a fost decât doar zi şi
noapte/ câte luni nu l-a căuta peste tot?//trecătorule, fii
cu luare-aminte/ spaţiul acolo/ o coteşte brusc la stânga,
capul reptilei se/ rupe de trup, ghipsul grumazului
plesneşte şi crapă, acel cap/singur pluteşte acum”.

Segmente din basm complinesc memoria, se
adaugă, se interferează cu amintirile. Armonizează
istoriile rele. Pentru cel plecat de acasă, acestea ar fi.  Dar
locul, Ieud-ul? „zadarnic te vei zbate să afli  ieşirea
intrarea  ieşirea”, „nici o geografie n-a reuşit încă să
-la aproximeze/ nu l-a prevenit nici o aură./nici nu-l

urmează nici o coadă de cometă”. În dialogurile sale
explicative, citate mai înainte, poetul vorbea despre
tinereţea sa faascinată  de marii poeţi, de la Eminescu,
Bacovia, Blaga la Nichita Stănescu. Fiecare citat din cei
mari este, de fapt, o istiorie a neîntâlnirilor. Îl urmază pe
marele poet o coadă de comentă? Nici vorbă, îi răspunde
Ioan Es Pop lui Nichita Stănescu. Nihilocentrismul
continuă cu o „. compunere a elevei  ilea ioana din clasa
a V-a b., cu Banchetul şi, în final, cu aşa a fost mereu în
casa noastră. O casă care nu e, oprecum în poeziile
traduiţiei, ocrotitoare.

Scrie Dan C. Mihăilescu, pe coperta a patra a
volumului unelte de dormit:  „Este limpede că 1994,
1996 şi 1990 – Ieudul fără ieşire, Porcec şi Pantelimon
113 bis – configurează  o geografie hipnotică a morţii şi a

angoasei ca trăire substanţială. O hartă a suferinţei
expiatorii de unică forţă şi frumuseţe în poezia de după
1989. Mă întreb oare se poate merge mai departe? Unde?
Şi cum?”.

Ioan Es. Pop răspunde  că se poate merge mai
departe sub semnul îmblânzirii aceluiaşi nihilocentrism
din volumele anterioare. Prima indicaţie de călătorie prin
geografiile poeziei noului volum al lui ioan es pop,
unelte de dormit este: în caz că ţi se face somn mai
devreme, retrage-te în somn. Minimalismul pare a
triumfa, dar ne înşelăm: voinţa de a se face mic, de a se
retrage în fiinţa minusculă, apoi într-un cartof, înseamnă
a explora alte teritorii ale lui Nihil. A trăi spaimele şi
bucurile unui cartof poate însemna un omagiu adus lui
Arghezi, dar şi universului arhetipal aflat într-o stare de
uzură. Într-un ciclu de poezii scriitorul pare a relua
experienţa lui Mircea Cărtărescu din Levantul: pare că
încearcă să rescrie poezia celor mari sub  semnul unei
epopei eroicomice. Impresie falsă. Ioan Es Pop îşi iubeşte
cu asupra  de măsură modelele şi vrea să omagieze, din
apropiere, autorul tutelar, sub semnul aceluiaşi
nihilocentrism (temperat) pe care îl exersase în preajma
lui Nichita.

Note
1) Octavian Soviany, Autobiografiştii, în Cinci decenii de
experimentalism . Compendiu de poezie actuală. Volumul al II-lea.
Lirica  epocii postcomuniste. Casa de pariuri literare, 2011, p.11
Apropierea sau “reapropierea”  de sacru o putem descoperi în mai
multe confesiuni ale poetului. Vezi şi Poetul Ioan Es. Pop la
„Transilvania culturală”:”Poezia este fundamental un exerciţiu de
mântuire” în Caiete silvane, revistă de cultură Serie nouă, An VII, nr.
2(73) , februarie 2011, pp. 3-4

XII. Marian Ilea
rozatorul  Marian Ilea îi declară Danielei Sitar-
Tăut că i se pare relevant că a trăit la
interferenţa dintre culturi experienţe care l-au

marcat. După  experienţele literare din România a ajuns
– momentul 1989 a fost decisiv – în Anglia, unde a fost
alături de lorzi şi de  istoriile lor personale. A fost chiar
la vânătoare cu aristocraţi de seamă. În Franţa, unde a
publicat, a cunoscut autori de succes, a ajuns la concluzia
că trebuie să se întoarcă acasă. Experienţa acestui „acasă”
apare în topografiile scrisului său, legat de ţările/
culturile Europei centrale. “Am reuşit să mă apropii de
unguri, de ucraineni, de nemţi, considerându-i şi pe ei
tot un fel de români.  La un moment dat, din toatră
mixtura asta, am constatat că, din punct de vedere
cultural, eu trăiesc împreună cultural şi social. Eu cred că
asta înseamnă miza unei culturi de frontieră, miza pe
care o trâmbiţăm cu atâta patos în acea Mitteleuropa care
topeşte influenţele culturale şi le transformă în opere de
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artă”  Personajele sale cutreieră nordul românesc, dar şi
Slovacia, Ungaria: migrează. “Cred că fiecare carte pe
care o scrii e o trăire în oglindă a ceea ce trăieşti”. Cum
este locul în care trăieşte? Despre care scrie? ”Nu ştiu
limba maghiară, nu ştiu limba slovacă, nu ştiu limba
croată, nu ştiu nici măcar limba austriacă, limba
germană. Vorbesc în română, scriu în română, dar mă
simt foarte apropiat de vecinii mei veniţi de undeva, din
sudul Germaniei, s-au stabilit  în Medio Monte şi au
făcut minerit.(1)

Desiştea primei sale proze ar fi o combinaţie între
Deseşti şi Siliştea. Sau cum scrie Lucian Raicu:  “Desiştea
e o matrice în clocot, o provincie pitorească,”excesivă”,
cu deprinderi şi tradiţii violent “locale”, dar o provincie
a Lumii – a lumii mari, un spaţiu românesc  şi
neprevăzut, năstruşnic şi “cosmopolit” totodată, un
spaţiu transilvan al neuitatului imperiu,  un ţinut bizar-
european.. Marian Ilea îl face “al său”, o lume pe care ne
dă senzaţia că o ştie, o simte,o “vorbeşte”” pe de rost, cu
un soi de voluptate a “vechimii” cu o “beţie” - bine
strunită bine “condusă”, totuşi, a contopirii” (2) Fără
îndoială, Marian Ilea păstrează în cărţile sale sugestiile
literaturilor Europei centrale: Vacek beneficiază de un
amplu motto din Jaroslav Hasek. Cartea  începe
aşa:”Mare influenţă avea acel bărbat asupra locuitorilor
din Medio Monte. În casa lui nu intrase nimeni. Chemat
ori nechemat. Se născuse la Komarom. Din întâlnirea lui
Francisc Kollovitch cu Maria Lillin de Pollak. Un
comdandant de fortăreaţă cu o tânără femeie evlavioasă.
Un trup vânjos, cu mersul crăcănat din pricină de călărie,
o privire tăioasă şi poncişă de ochiul stâng şi o vorbă

răstită, aruncată asupra oamenilor precum un bolovan
dintr-o catapultă.”

Personajele imperiale coborând în lumea de jos a
„marginilor imperiului”, cu ofiţeri deterioraţi şi
funcţionari famelici.  Un imperiu nihilocentrist, în care
comedia este jucată de un scriitor care îşi respectă
meseria; tehnica scrisului; comedia elipselor, a
„revenirilor”, sintaxa ironică, itinerariile absurde
caligrafiază imaginea  ţinutului Medio Monte. Cei din
Desiştea cultivau cu grijă orgoliul local, cei din
Mediomonte vin dintr-o apropiere fluctuantă. Este un
spaţiu care ia locul Europei centrale, în proza unui autor
care vrea, totuşi, să rămână acasă.(3)

Note
1) “Am descoperit dreptul de a vorbi pornografic şi cam atât” în
Daniela Sitar Tăut, Interviuri, I Editura Risoprint, 2010, p. 211
2) Lucian Raicu, Vatra, nr 11, nov. 1991: merită a fi citată şi
întâmpinarea lui Mihai Dragolea din Steaua, nr. 9, sept. 1991: “În Ilea
Marian avem un autor ardelean subtil şi bun stăpân al umorului nobil,
care nu desfiinţează, ci e semnul unei iubiri exigente. Iar Desiştea,
debutul său,  savuroasa dovadă  a apariţiei unui prozator de excepţie”.
3)Ample comentarii asupra prozei lui Marian Ilea publică Daniela
Sitar Tăut în Nord literar, anul V, nr 6-7, mai 2007, comentarii reluate
în Daniela Sitar-Tăut, Valori şi prezenţe conjuncturale. Cronici
literare 2002-2008 pp. 321-326.  Să transcriem încheierea cronicii :
“Persoană şi personaj savuros a peisajului nordic, Marian Ilea
investighează, până la extincţia acestora, potenţele reverberante ale
vocabulelor indigene, valorificând stranietăţi, anomalii, clişee,
conservatorisme. Ipostazele de dramaturg, de analist politic şi prozator
ne sunt familiare de-acum. (......) Suntem curioşi dacă, în viitor,
paradigma scripturală va suferi mutaţii sau se va complace în fecunde
reiterări ale sinelui...

B.
Scriitori germani din Ardeal

1) Un an de referinţă în istoria literaturii de
limbă germană din România este 1955.

n 1955 apare la ESPLA Deutsche Erzahler der
RVR/ Povestitori germani din RPR, cu o prefaţă
în care ni se spune că respectiva culegere

reprezintă bilanţul creaţiei prozastice a scriitorilor  de
limbă germană din România "nouă". Pe lângă autori
cunoscuţi ca Franz Liebhard, Alfred Margul-Sperber,
Erwin Wittstock, Oskar Walter Cisek sunt aici şi
contribuţiile lui Georg Scherg, Hugo Hausl, Hans
Kehrer, Josephine Koch, Peter Andres, Paul Schuster,
Anton Breitenhofer,  Hans Bergel, Herta Ligeti, Herbert
Konrad. Această carte, se spune în prefaţă, apare la doi
ani după apariţia volumului consacrat poeţilor germani
din RPR şi arată participarea activă  a prozatorilor
germani din ţara noastră  "la construirea unei noi lumi
socialiste, în lupta pentru pace". Cei din prima serie,

vârstnicii, au biografii ieşite din comun: Franz Liebhard
a fost în perioada 1918-1926, la Budapesta şi la Viena,
unul dintre liderii avangardei maghiare. Sau europene.
Reaşezat la Timişoara în 1926, face jurnalistică de stânga.
Între 1945 şi 1949 este dus la munca de reconstrucţie din
URSS. Va scrie literatură oficială fără avântul lui Alfred
Margul Sperber şi fără ecoul şi  autoritatea acestuia.
După şiruri de şicane, Erwin Wittstock şi Oskar Walter
Cisek îşi păstrează locul în ierarhiile momentului. Sunt
scriitori importanţi, au ceva de spus în literatura din
România. Între cei mai tineri prezenţi în antologie, ar
trebui notate numele lui Georg Scherg,  Hans Bergel,
Paul Schuster. Sunt foarte activi, publică volume
comentate în publicaţiile oficiale (fiindcă altele nu sunt),
obţin premii. Dracul şi domnişoara de la mănăstire de
Paul Schuster ar avea, în contextele politice şi literare, un
rol notabil. În  prima pagină a cărţii, după ce subliniază
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că "în primii doi trei ani după răscolitoarele evenimente
din jurul zilei de 23 august n-a fost nicidecum o plăcere
să fii german în ţara românească" autorul atrage atenţia
cititorului că "Un simţământ de copleşitoare teamă se
aciuă în inimele bravilor saşi din orăşelul în care avea să
se petreacă acţiunea povestirii mele...". În centrul
romanului se află o şcoală în care "vechiul" – vechiul
director, Leiseman - repus în funcţie, respectuos cu
tradiţiile locului,  se confruntă cu "noul", cu spiritul
înnoitor al tinerilor. Sunt schiţate şi contexte locale:

".......liceul e una dintre cele mai vechi şi arătoase
clădiri ale oraşului – o construcţie masivă, legată de o
veche tradiţie. Ctitorul lui, un om ieşit din rândul
poporului şi ajuns mare dregător pe vremea Mariei
Tereza, a pus ca liceul să fie construit  în Piaţa Mare,
drept în faţa venerabilei biserici gotice, vrând să
simbolizeze în felul acesta, calitatea lui de politician
credincios bisericii, legătura istorică dintre biserică şi
şcoală".

Şi, desigur:
"Ceea ce e important: de la întemeiere, şcoala a fost

considerată  drept simbol şi centru al vieţii intelectuale
germane din oraş". Şcoala care a fost, lumea care a fost e
pusă sub semnul întrebării de tinerii saşi, de elevii care
vor juca, sub conducerea "noului profesor" o piesă de
Grabbe. Cum  e nevoie de o scenă adecvată, piesa e
jucată şi la mănăstire:

"Piesa jucată la mănăstire n-a fost numai pentru Bastl
un eveniment răscolitor. Ea a stârnit vâlvă şi în rândurile
bravilor saşi din orăşel Peste tot se vorbea despre
reprezentaţia cu comedia lui Grabbe". La Mănăstirea
Ursulinelor, dar şi în şcoală, confruntarea   continuă: un
elev, interpretul diavolului, se îndrăgosteşte  de o tânără
de la "mănăstire".  Scrisorile tinerei arată că iubirea e
reciprocă. Dragostea lui Barbel (tânăra care a evadat de
la Mănăstirea Ursulinelor) şi Bastl (interpretul
diavolului) învinge. Să remarcăm că în acelaşi an apar
cărţi ale liceenilor care "se despart de trecut": Străinul de
Titus Popovici e cartea confuntării dintre "vechi" şi "nou"
în proza tânără de limbă română. Romanul lui Paul
Schuster apare în româneşte în 1958 în traducerea lui
Emanuel Cerbu la Editura Tineretului. Citatele noastre
urmează versiunea românească a cărţii.

Cariera lui Paul Schuster (n. 1930) va continua cu
un roman de succes, Funf Liter Zuika (1961)  şi cu o
ascensiune citabilă în conducerea presei  de limbă
germană din România. Din 1972 trăieşte în Republica
Federală Germană, unde traduce, între altele, şi  cărţi de
Norman Manea. Moare în 2004 la Berlin.

Două personalităţi importante ale "tinerei literaturi"
sunt, în 1955, Georg Scherg şi Hans Bergel. Primul (n.
1917, Braşov, m.2002, Germania), părinţi decedaţi
timpuri, preluat  cu fraţii săi de orfelinatul evanghelic,
apoi înfiat de pielarul braşovean  Ernst Scherg. Între
1935-1937 urmează studii în Germania şi Franţa, între
1941 şi 1944, în Germania. Profesor de germană şi latină

în Germania între 1944 şi 45, în 1947 se întoarce la
Braşov. În 1954, Giordano Bruno , Der Keiner Herr und
Keiner Knecht, în 1957, Der Erzhaelungen des Peter
Merthes în  1958  par a-l aşeza de partea celor asigură
succes literaturii realist-socialiste. În 30 septembrie 1958
e arestat, condamnat la 20 de ani de muncă silnică,
eliberat în 1962. Numeroase romane, distincţii, funcţii
mai mult sau mai puţin onorifice traduceri din
Eminescu, Arghezi, Noica, Ivasiuc, Preda, Breban,
definesc o autoritate culturală reală.

2. Tinerii anului de graţie
ntre tinerii autori de limbă germană ai anilor 50,
un loc important ocupa Hans Bergel, nuvelist
promiţător şi exersat al dublului limbaj, interesat

de relaţia culturală,  dar şi de stilul "rebel", greu de
digerat de autorităţile comuniste. Va fi, alături de
Andreas Birkner, Wolf von Aichelburg, Georg Scherg,
Hans Bergel şi Harald  Sigmund vedetă a procesului de
la Braşov din 1959, "procesul scriitorilor germani". După
ani de detenţie şi după domiciliu forţat în Bărăgan e
eliberat şi poate pleca în Germania federală datorită
intervenţiei lui Guenther Grass. Aici scrie romane
(Dansând în lanţuri), eseuri, unde ţine conferinţe şi
participă la  mişcările anticomuniste…."Bergel rămâne
însă în primul rând un scriitor dotat cu o adevărată forţă
a admiraţiei", scrie în prefaţa volumului Întoarcerea lui
Ulise, Peter Motzan.(1)

Capacitatea de a admira a lui Hans Bergel se poate
studia pornind de la eseurile pe care  le dedică unor
autori români. E apropiat de Blaga şi de Cioran, în opera
cărora descoperă "naturi contrapunctice" : "Şi totuşi,
privind cu obiectivitate, în tot ce aceşti doi români au
lăsat în urma lor, este de recunoscut acea trăsătură
comună care poartă în sine contradicţia, care –
independent de toate acestea sau poate tocmai de aceea –
constituie o unitate în sens superior. Contrapunctul
aparţine complexităţii unei culturi. Şi astfel, Lucian
Blaga, cel liric şi duios, format şi însufleţit de forţele
peisajului său natal şi renegatul, rebelul furios Emil
Cioran  alcătuiesc capul de Ianus al unui cerc cultural
regional din sudestul Europei, sortit să fie sfâşiat
lăuntric ; cel românesc. Înghesuit cu forţa, ca "insulă de
limbă  latină" între naţiunile slave din nord, est şi sud,
blocat din punct de vedere geografic spre vest printr-o
naţie la fel de puţin iubită din familia fino-ugrică,
alimentat în etnogeneză de o mulţime de origini până la
cea slavă, levantină, preasiatică expus în istorie aproape
fără întrerupere diferitelor influenţe de cele mai multe
ori net superioare, spiritul românesc s-a dezvoltat într-un
grad mult mai mare decât vor să recunoască până în
zilele noastre şi reprezentanţii săi, din extreme spre
extreme." (2)
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Observaţiile lui Hans Bergel sunt noi, proaspete,
polemice şi ar putea avea consecinţe importante asupra
studiului celor doi autori :

" Acesta (Orizont pierdut de Lucian Blaga, n.n.)  este
un text asupra căruia Emil Cioran s-ar fi năpustit fără
nici o reţinere cu toată răceala arctică a raţiunii şi ironiei
sale de pe poziţia omului care a ars în urma sa toate
punţile. O expresie precum "şi cum se revarsă durerea în
tâlc mai înalt totdeuna" reprezintă întocmai atitudinea
anti-Cioran. Dar este totodată un text care în literatura
românească, ba chiar în întreaga spiritualitate
românească, articulează acele forţe pentru care  pentru
care înrădăcinarea în provincia naţională  este începutul
şi sfârşitul noţiunii de cultură" (3)

Vasile Alecsandri, Goga, Pillat s-ar număra s-ar
afla în opoziţie cu adevărurile exprimate de  Eminescu,
Arghezi,  Cioran. Ultimul exprimă un adevărat punct
culminant al unei serii pe care occidentalii o înţeleg mai
puţin.

Puţini dintre cei care au plecat în România păstrează
sentimentul unei geografii culturale/literare. Delta,
Carpaţii, au parte de "descrieri" , de înregistrări, de elogii
ale artistului care posedă o reală "ştiinţă a admiraţiei".
Dincolo de acestea, paginile despre Unitatea şi
diversitatea Europei sudestice strebuie citite ca
măprturia unui spirit refleciv, capabil să se detaşeze de
opiniile curente. Experienţa sa de om al locului pare
decisivă :

"Astfel, cine vrea să priceapă ce se petrece aici (în
sudestul european, n,.n.) trebuie să depăşească  faza
unui patriotism lozincard bombastic din literaturile lor.
Ea este, fără îndoială, o realitate, dar nu reprezintă decât
o ramificaţie a tonului, izvorât din neîndurătoarea
confruntare existenţială, care le-a fost impus cacestior
popoare mici în lupta pentru cruda supravieţuire colectiă
precum şi a groazei aproape apocaliptice în faţa
supremaţiei : strigăt de ajutor şi în acelaţşi timp jelirea
morţilor, demenţa rezistenţei şi în acelaşi timp admiterea
cu resemnare a lipsei de ieşire, patos naţional spre
îmbărbătare. Pe scurt, toate acestea sunt expresia stărilor
existenţiale care s-au dezvoltat istoric şi care, cu puţine
variaţii în formele de manifestare, sunt specifice tiutor
popoarelor din sudest."

Trebuie să selectăm şi aceste admirabile sublinieri:
"Cine nu vrea să priceapă această nuanţă, nu va înţelege
aceste popoare". Şi:

"Cine o ridiculizează de pe poziţia  pseudointelec-
tualui care  observă lumea, acela le va jigni până în
străfundurile autorespectului lor, deoarece pune la
îndoială experienţa lor istorică".

"Mitul şi legenda pline de făgăduinţă au fost în
existenţa lor de prea multe ori refugiu şi ultima sursă de
forţă încât să vrea să le lase pradă batjocurii ; ea a
devenit parte din personalitatea lor spirituală".

Mircea Eugen, Vechi zidiri

3. Prefaţă a procesului celor cinci scriitori
poate fi procesul de la Biserica Neagră.

n anul apariţiei versiunii româneşti a cărţii lui
Schuster, Diavolul şi domnişoara de la mănăstire
va avea loc Procesul Biserica Neagră.

Aşadar, Mockel G. Konrad, n. 1892, fost membru al
Grupului Etnic German. de profesie preot, Depner Horst
n. 1933, controlor tehnic, Volkmer Gunter, n. 1935,
contabil, Moldovan Teodor, n.1935, Dendorfer Karl, n.
1932, contabil, Malchior Gunter, n.1930, normator, Gross
Gerhard, n.1934, student Institutul Teologic Evanghelic
Lutheran,  Szegedi Riner, de la Facultatea de Teologie şi
alţii fac parte din primul grup de inculpaţi, acuzaţi "de
unelire împotriva statului nostru pentru a aduce
ocupaţie străină". Pe listă îl vom descoperi pe Schlattner
F. Kurt Felix, n. 1936, student, necăsătorit, ultimul
domiciliu în Cluj acuzat, ca şi Popescu Emil, Honig Ernst
Peter, Kutzko Oscar şi Pider Gert, "de a fi luat
cunoştiinţă de activitatea trădătoare a primului grup şi a
fi omis să denunţe aceasta  autorităţilor".   (4)

4. Cazul Eginald Schlattner.
chlattner F. Kurt Felix, condamnat în procesul
din 1958 este fratele lui Eginald Schlattner,
controversatul erou al procesului din 1959.  Un

loc aparte ar trebui acordat deci  lui Eginald Schlattner,
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scriitor „al realismului socialist” în anii 50, autor de care
s-au legat speranţele celor de la partid – ale oficialilor
scrisului până în 1957 ; apariţia şi succesul cărţii Cocoşul
decapitat în Austria şi Germania i-a făcut pe unii  să îşi
amintească de faptul că Eginald Schlattner fusese martor
împotriva colegilor săi scriitori în procesele de la Braşov
din septembrie 1959. Dacă romanul Cocoşul decapitat
fusese cartea  germanităţii celor de la Făgăraş, (cu pagini
de un excepţional interes documentar consacrate
Gemeinschaft-ului săsesc, marilor familii din Făgăraş,
Braşov sau Sibiu, dar şi Grupului etnic german care
propunea adolescenţilor un stil de viaţă) Mănuşile roşii
e cartea explicaţiilor ; cum a ajuns, prin urmare, Eginald
Schlattner să depună mărturie împotriva colegilor şi
prietenilor săi scriitori „care îi făcuseseră numai bine”.
Dacă  romanul de debut ar fi o carte a Provinciei, cu  un
23 august  (cartea se petrece de-a lungul unei zile) care
trage după el amintirea Grupului etnic german, dar şi
drama unei familii săseşti, Mănuşile roşii e o lungă şi
cumplită spovedanie. Tânărul fusese scriitor, succesele
alergau pe urmele lui. El exprima  lumea germană care
se desparte de nazism, hitlerism  etc. Organizează lecturi
publice cu texte care condamnă „vechea societate” ; la
prima, vine toată lumea din oraş, prieteni şi cunoştinţe
ale părinţilor, la  a doua nu mai vine nimeni. Participă la
şezători literară, colaborează la Neuer Weg, e un om de
încredere al noului regim. Înfiinţează un  cenaclu, e
student, e îndrăgostit. Prietenii săi literaţi îl înconjoară cu
iubire dar…nu sunt   credincioşi ai regimului democrat-
popular. Paginile lor se hrănesc dintr-o duplicitate pe
care  cenzorii regimului, securitatea, o descoperă. Şi îi
arestează pe „exponenţii complicităţilor anticomuniste”.

Nu putem să desprindem ideea de document de
ideea de confesiune. Şi de aceea  trebuie să citim cartea
ca un roman în care mărturia poate să fie supusă
regimului subiectiv.  Dincolo de acestea, demonstraţiile
naratorului pun în valoare mecanismele concentraţio-
nare : paginile pot  fi (şi trebuie) comparate cu cele scrise
de Steinhardt, de pildă.

În închisoare junele scriitor citeşte mereu oferta
gardienilor – cărţi care arată binefacerile socialismului.
Care arată cum scriitori aparţinând „burgheziei” devin
scriitori ai cauzei proletare. Ofiţerii îi arată pozele: Zoia
Kosmodemianskaia, în drum spre spânzurătoare.
Soldaţii germani au feţele imobile, faţa  Zoei arată altfel :
e o fiinţă umană. Tânărul pare pregătit să intre în dialog
cu torţionarii, fiindcă participase, în libertate, la
operaţiunile de propagandă. Credea în personajele
propuse de pedagogia regimului.

Se poate descoperi o altă faţetă a romanului,
neobişnuită pentru orgoliul german : aceea a vinei – a
trufiei extinse. Filmul lui Şerban Gabrea după Mânuşile
roşii înlocuieşte numele personajelor. Nu mai sunt cele
din romanul lui Eginald Schlattner.  Chiar ale
personajelor „frumoase”, mântuitoare.  Unora  chiar
romancierul le  le schimbase  numele şi itinerariile. Şi

dacă recitim antologia din 1955, în care unii dintre
autorii importanţi optează pentru pseudonim, putem
înţelege prudenţa scriitorilor în faţa documentelor. În
faţa paginii care rămâne. Nu ne-a oferit istoria
contemporană prea multe falsuri? Şi, sub semnul lor,
represaliile?

5. Cazul Wolf von Aichelburg.
e naşte la Pola,  în 3 ianuarie 1912, într-o vreme
în care Pola aparţinea Imperiului Austro-Ungar,
iar tatăl scriitorului aparţinea  aristocraţiei

imperiale. Era comandor, aşa că după dispariţia
imperiului vrea să rămână în marină şi se strămută la
Galaţi. Ar putea pune la punct marina noii ţări. Cum e
greu să fii căpitan de fregată la Galaţi, familia se
stabileşte în 1922  la Sibiu unde  tânărul  Wolf  face liceul,
apoi studiază estetica la Cluj. Publică în presa de limbă
germană din România eseruri, articole, poezii. . Vrea să
se stabilească la Berlin şi între 1935-1937 colindă
Germania, Franţa, Italia, Elveţia, Austria studiind pictura
şi muzica. Între 1941 şi 1944 lucrează în Bucureşti la
Ministerul Propagandei ca traducător şi scrie (publică)
un şir de studii, de eseuri privind  literaturile europene.
În 1945 se întoarce  la Sibiu. Sub pseudonimul Toma
Ralet, colaborează cu eseuri în Revista Cercului literar.
În 1947 e profesor la Gimnaziul evanghelic din Mediaş.

În 1948 e arestat fiindcă încearcă să plece din ţară, în
1956 se reîntoarce la Sibiu. În 1958 îi apare primul volum
de povestiri, Die Ratten von Hameln (Şobolanii din
Hameln). Fără îndoială că alianţele sale din timpul
războiului, articolele din Revista Fundaţiilor Regale, dar
şi cele din presa germană din România în care sunt citaţi
elogios scriitori plăcuţi oficialilor berlinezi cât, mai ales,
anii de închisoare îl aduc din nou în faţa judecătorilor în
septembrie 1959. E eliberat în 1964 şi, reabilitat în 1968,
publică volume de poezii, eseuri, traduceri din Bacovia,
Ion Barbu, Voiculescu, Blaga, Pillat,  Radu Stanca,
Doinaş şi alţii. Obţine premii ale Uniunii scriitorilor. În
1981 se stabileşte la Freiburg, în  1994,  la 24 august se
înneacă în Mediterană. Se sinucide, într-un gest ritual? A
fost, ca şi părinţii săi, dominat de obsesii mediteraniene:
e un spirit sudic, solar, muzical. Iată Măslinul: "Pom
surâzănd, mai ocrotit ca oricare,/când sub mâna ursitei
apăsate se frâng/ despicate din creştet, crengi care
plâng,/ doar se resfiră mai crunt cuprinzătoare//Peste
spărtura din încheieturi rămite/ s-nchide o mantie a
tonurilor pure,/ de panglici mătăsoase, frunzişuri clar-
obscure/ ce se-ncolăcesc în grile aurite//Mâini
întrtistate, întoarse spre glie/ cu degete frânte în avântul
curmat/ spre înalt, adieri parfumate străbat/niciodată
scăzând, coroana albăstrie// Cu totul din soare, dar nu
ucigaşe/ raze ce orbesc: un ecou revenind/ cu-aromate
vibraţii, lumini zămislind/ pe sandale de fruntze în hore
gingaşe". Altă autodefinire ar putea fi Păşi-voi ca un
rege: "Păşi-voi ca un rege,/ eu care-s cerşetor,/ aduc o
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nouă lege/ un sens izbăvitor// Voi fi încoronatul/ eu,
care plec învins,/ deasupra, mai înaltul,/în propriul meu
abis//...//Trăi-voi mai departe,/ un blând judecător./
Jertfit de voi fi în moarte/ rămân nemuritor".(5)   Cum
toate ale biografiei lui Wolf von Aichelburg păstrează
tulburătoare simetrii, viaţa şi poezia oglindindu-se
mereu, ar mai fi de citat din Curcubeul, probabil
ultimele versuri ale scriitorului: "Cununa-i tot crescând,
ca focul arse./ Crescu spre-al norilor cărunt hotar/ Până
ce-nvinse, îmbibat cu jar./Muri, şi-n moarte minunat
rămase".

Desigur, trebuie urmărite şi diferenţele între
studiile/articolele publicate înainte de 1944 şi cele de
după 1944. Wolf von Aichelburg este un scriitor prudent,
încercând să respecte linia oficială a momentului. În
articolele  din Revista Fundaţiilor Regale există  câteva
studii entuziaste, conspectând conştiincios presa
"corectitudinii politice" a vremii. Între Despre nuvela
contemporană germană, Paul Ernst şi renaşterea
tragediei în Germania, Franz Grillparzer, o întrupare a
vechiului spirit austriac, Opera poetică a lui Joseph
Weinheber din Revista Fundaţiilor Regale şi cele pe
care le publică, sub pseudonim, în Revista cercului
literar (Un maestru al criticii estetice), cele din Secolul
XX (consacrate lui Holderlin) sau cele din Transilvania
(Georg Scherg – Contrabas şi trestie, Ioachim
Wittstock) sau Euphorion (Despre postmodernism)
sunt diferenţe provocate de presiunea vremurilor şi a
regimurilor politice.  Cele din anii 1941- 1944 (R.F.R.) nu
ignoră contextele  naziste:  e şi cu scriitorii oficiali, care
pot atrage atenţia, şu valorile eterne ale literaturii.
Despre Josef Weinheber, la 50 de ani,  scrie  cu multe
superlative: "O primă privire ne lasă următoarea
impresie sumară: avem în faţa noastră o natură extrem
de viguroasă, simţim ceva din suflul unei puteri
elementare, intuim fecundiatea exuberantă a acestui
spirit incandescent, şi această primă impresie, în mod
sugestiv, ne reţine din prima clipă. Un alt moment este
ţinuta hotărâtă, ritmul poruncitor şi energic, care ţi se
imprimă înainte de de a intui înţelesul precis al
cuvintelor..". Există şi comparaţii frecvente în critica
literară de limbă germană de la începutul anilor 40:

"El este un spirit dramatic, care în chipul lui
Michelangelo, unui Richard Wagner, în chipul marilor
maeştri ai barocului, caută să transmită în mod direct
ceva din beţia-i creatoare, din mişcarea care l-a stăpânit".

În Revista Cerului literar, în 1945 (sub semnătura
Toma Ralet) Gundolf, un maestru al criticii estetice este,
scrie eseistul, "autenticizat sub o autoritate străină".
Gundolf se formase sub autoritatea lui Stefan George,
aşa că o autoritate formatoare nu este lucrul cel mai rău
cu putinţă. "Cazul lui  Gundolf ,  este un caz deosebit.
Aici, o personalitate formată în plină epocă a
individualismului şi cunoscând toate farmecele libertăţii
gândirii se supune de bună voie unei autorităţi
dogmatice exterioare, care determină sau prejudiciază în

ultimă analiză valorificările". Poate că "autoritatea
dogmatică exterioară" poate fi suportată: "Credem că
această determinare ideologică a  gândirii critice, care,
desigur, deschide poarta multor rezerve şi obiecţiuni,
are, în cazul nostru deosebit, şi părţile ei bune". In revista
Transilvania, după 1970, poate să scrie mai relaxat. E
drept, vremile s-au mai îmblânzit, se poate întoarce la
scriitori admiraţi odinioară.

O apropiere  aparte faţă de Blaga realizează Wolf
von Aichelburg ; nu doar traducerile din poezia lui
Blaga, ci şi traducerile din  folclorul selectat de Blaga
(Bei Săcel den Berg hinan. Rumaenische
Volksdichtung, Dacia 1975) exprimă  o încercare de
"identificare" cu  autorul Nebănuitelor trepte. Studiul
introductiv la versiunea germană a Celor mai frumoase
poezii conţine câteva rânduri citabile :

"Întâlnim mereu motivul morţii păgâne, opus celei
transcedentale creştine, motiv ce a răsunat atât de
mişcător pentru prima dată în Gorunul. Viziunea lui
Blaga este o viziune ctonică asupra lumii : lumea sa –
lume de morminte - este, deci, într-un sens mai adânc, o
lume pământească. (….) În izbăvirea de cuvânt, de
nume, de înfăţişare – de semnele individuării – se
închide cercul fiinţării integre, cercul monismului poetic
a lui Lucian Blaga./ În poemul Mirabila
sămânţă………..Blaga mărturiseşte a fi poetul
"încântării"  faţă de tot ce "sporeşte şi creşte-n izvorniţă".
Miraculoasa putere creatoare a seminţei nu este decât
aspectul complementar al somnului în lumea
mormintelor, al întoarcerii la surse…….". ( Wolf
Aichelburg, Lucian Blaga, poetul. Cuvânt înainte  la
volumul Lucian Blaga Poeme/Gedichte Ediţie bilingvă,
Versiune germană şi  cuvânt înainte : Wolf Aichelburg,
Ed. Albatros 1976, pp 9-10)

Cu George Scherg a fost în închisoare, dar poate să-l
omagieze. Măcar într-o recenzie: "Drumul parcurs de
scriitorul Georg Scherg de la primul său roman, Nimeni
rob şi nici stăpân, până la ultima carte, Contrabas şi
trestie, este lung şi sinuos....De la un realism puţin
reflectat, cu multe implicaţii autobiografice şi cu o
discursivitate eseistică cumva suprapusă, ajunge în
romanul prezent la un fel de maturitate de stil personal",
scrie Wolf von Aichelburg, recenzând romanul Bass un
Binsen /Contrabas şi trestie din 1973. După ce atrage
atenţia cititorului că "Profilul său de scriitor s-a rafinat"
urmează topografiile, frecvente în proza de limbă
germană din Transilvania aniilor 70:

"Oraşul fără nume, la Scherg, în care suntem tentaţi
să regăsim când burgul transilvănean, când un oraş
istoric din Europa Centrală, este în orice caz cu cadru
foarte pitoresc, neafectat de influenţele urbane
contemporane". Nu putea lipsi operaţiunea de susţinere,
cu superlativele de rigoare: "În unele momente, cartea
pare o salbă de măgăritare multicolore... ". Sau: "Asemeni
povestirilor fabuloase cu tâlc din opera luminilor..". Sau,
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către final, vin şi precizările necesare: "Meritul cel mai
mare al cărţii este, după părerea noastră, limba în care e
scrisă, o limbă bogată, inspirată, plină de surprize şi de
ascunzişuri.."

Va scrie mereu despre sibieni de limbă germană în
publicaţiile româneşti, sub semnul unei popularizări
necesare: "Doi poeţi de limbă germană au debutat anul
trecut cu câte un volum de versuri. Joachim Wittstock,
fiul cunoscutului scriitor Erwin Wittstock – spre
deosebire de tatăl său, un povestitor de vocaţie,
dezinvolt şi generos în expresie – este tipul
introvertitului  prudent şi scrupulos, modernist convins,
dar reţinut". Nu înseamnă că  Wolf von Aichelburg nu
rămâne un bun pedagog, stăpân pe spiritul critic necesar
întâlnirilor cu noile generaţii: "Poeziile nu sunt de o
egală valoare. Verbozitatea e pe alocuri excesivă,
încărcată. Străduinţa poetului de a evita şabloane
expresive şi, pe cât posibil, metafora poetică produce
aglomerări verbale stufoase, un desiş de linii, ce, prin
intenţia de a fi  cât mai precis şi veridic, cade în păcatul
contrar...".

Mircea Eugen, Catedrala

Mai entuziastă, cu precizări necesare, e recenzia la
volumul  lui Joachim Wittstock  consacrat tatălui său,
Das erzaehleriche  Werk (Erwin Wittstock, Opera sa
epică): Joachim Wittstock nu umple numai un gol în
istoriografia literară, ci concepe, cu un  preţios document

istoric, portretul unei epoci de care suntem legaţi prin
mii de fire şi care ne înleseneşte atât înţelegerea
prezentului, cât şi a tendinţelor de evoluţie".
Compozitor, muzicolog, poetul va fi solidar cu toţi
creatorii din preajmă. Trecerea în Germania şi în Italia
(unde se sinucide lângă insula Mallorca) nu reduce
ritmul de lucru şi nici nu imprimă agitaţie polemică
exilatului. Wolf von Aichelburg rămâne, prin atitudine,
scris,  ultimul mesager al ordinii imperiale.

Note
1) Radu Gyr şi melancolia eroică a sudestului/Odiseu de
Blaga/Întoarcerea lui Ulise de Hans Bergel – Întoarcerea lui Ulise
prefaţă de dr. Peter Motzan, traducere de Mariana Lăzărescu, Ed.
Arania, 1995, p. 32
2)  ibid, 33
3)ibid, 75-76
4)Corneliu Pintilescu, Procesul Biserica Neagră, 2008, eidusVerlag
Kronstadt. Arbietskreis fur Siebenburgische Landeskunde Heidelberg
5) Pentru excursul bio-bibliografic am  folosit Wolf von Aichelburg,
Criza  sufletului modern în poezie şi alte scrieri româneşti. Ediţie
îngrijită, note şi tabel cronologic de Dan Damaschin şi Ioan Milea,
Prefaţă de Dan Damaschin, EIKON, Cluj-Napoca, 2010. Poeziile lui
Wolf von Aichelburg, în traducerea lui Dan  Dănilă, au fost preluate
din Piaţa Aurarilor. Poeţi sibieni. O antologie gândită şi culeasă de
Ioan Radu Văcărescu. Editura Perenna, 2008

6. Interval. Anii 30: Adolf Meschendoerfer,
Erwin Wittstock
6.1..Microarmonia.

ş fi folosit pentru mai buna aşezare a scriitorului
Adolf Meschendoerfer, dar  şi a lui Erwin
Wittstock  între literaturile Europei Centrale

Microarmonia lui Virgil Nemoianu (Editura Polirom,
1996). Felul în care Nemoianu utilizează ideea de model
idilic, felul în care se opreşte asupra literaturii pastorale,
poate fi util şi studiului literaturii witstockiene. (Să
deschidem o paranteză: în ediţia a doua a Dicţionarului
său de literatură română contemporană, Editura
Albatros, 1977, Marian Popa traduce altfel titlurile
importante ale operei lui Erwin Wittstock. Astfel,
propune Târgul de vite din Valea viei, Înşelătorul vin
Malvasier, titluri pe care le aduce un pic mai aproape de
realităţile limbii şi ale literatruii române. În Târgul de vie
din Valea viei (Waengertsthuel) descripţia amănunţită a
cronicarului oferă sociografului un document viu: "Între
târgul nostru şi aşezările ce-l împresurau de departe,
deosebirea era izbitoare. Sătenilor totul – casele, ogrăzile,
grajdurile, ca şi fiecare om în parte – le părea limpede şi
lesne de cuprins cu ochiul şi cu mintea, în vreme ce în
orăşelul nostru totul era învăluit într-un abur subţire,
totul era incert, şovăielnic, nestatornic". Istoria e văzută
printr-un abur subţire: "Nu se ştia dacă cele trei case mai
arătoase din piaţă mai aparţineau vechilor proprietari
sau fuseseră deja preluate de creditori: după cum nu se
ştia cu siguranţă în privinţa anecdotelor de familie
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despre păcate secrete şi vicii ascunse, despre hărnicie şi
cinste, despre oameni dispăruţi fără urmă şi despre
morţi. Desigur, ziua soarele răspândea lumină şi, pe cât
putea, limpezea toate lucrurile, făcându-le să pară mai la
îndemână. Razele lui înseninau feţele oamenilor,
aduceau rânduială în tălăzuirea piscurilor abrupte, ce se
înălţau în spatele rândurilor de acoperişuri, şi tot ele
înfrumuseţau grăunţii de praf ce se depuneau peste tot
(...) De aceea cotloanele şi de sub contraforturile
fortăreţii, şi pereţii bisericii pe care erau zugrăvite
nenumărate chipuri, şi dalele de piatră de o lungime de
om care alcătuiau caldarâmul pieţii şi monumentele
funerare ale patricienilor stinşi din viaţă îşi aflau o
discretă prelungire în camera de lucru a tatălui meu şi în
dulapurile sale de cărţi...". E o importantă încercare de a
reţine imaginile lumii care a fost. Pentru o mai bună
contextualizare, aş fi apelat cu încredere la Modernitatea
conservatoare. Aspecte ale culturii Europei Centrale,
Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2009, în
care cel puţin Tradiţie, autonomie şi realizare de sine în
Die Stadt im Östen de Adolf Meschendörfer" (pp. 73-
81), merită o atenţie specială.

Întoarcerile înapoi, recuperatoare sau doar uşor
ironice ale "modernităţii conservatoare", pot fi vizibile
mai ales în Înşelătorul vin de Malvasier. Aici aş sugera
o comparaţie cu Vinul de viaţă lungă, cea mai coerentă
proză a lui N.D. Cocea. Ar fi de semnalat şi aici
topografiile memorabile: "În târguşorul Biertan, unde
mi-am petrecut o parte din copilărie, trăia un bătrân
dascăl cu apucături ciudate, domnul Traugott Bogner".
Traugott Bogner a compus în tinereţe Marşul primăverii,
pe care concetăţenii săi "obişnuiau să-l intoneze la ocazii
festive". Cum suntem în vremurile fericite (ar zice Ştefan
Zweig) ale lumii de ieri, Marşul primăverii era "o bucată
muzicală în genul marşurilor austro-ungare, cu
parafrazarea mai multor melodii ardeleneşti şi a
imnurilor celor trei semninţii care trăiau în Transilvania".
Înşelătorul vin de Malvasia vine din lumea de ieri, din
Grecia luptelor de la Missolonghi. Traugott Bogner, insul
bătrân şi uzat, îi face cadou o sticlă tatălui Wittstock. Pe
importantul cetăţean la Biertanului îl vizitează cinci
personalităţi importante: "Cinci la număr, din seminţii
diferite, erau însă cu toţii din cei mai aleşi din neamul
lor". Sunt un sas ilustru, un conte maghiar, un croat şi un
român. Vinul de Malvasia, înşelătorul vin, este un
diuretic puternic. Atunci când înalţii ofiţeri află de
asasinarea lui Franz-Ferdinand, trebuie să alerge la WC.
Vor muri toţi în primii ani ai războiului. Ne întrebăm şi
noi dacă aici este doar o parabolă a dărâmării ordinii
săseşti.

O carte importantă este "Erwin Wittstock şi Judecata
de apoi". În ediţia românească a lucrării (în româneşte de
Beatrice Staicu), Joachim Wittstock scrie o postfaţă în
care atrage atenţia că romanul n-a fost terminat. Scrisă în
anii '50, cartea testamentară a lui Erwin Wittstock poate
fi aşezată lângă alte romane ale unor mari scriitori

prizonieri ai lagărului comunist. Autori români care în
anii '30 au încercat să elaboreze proiectul unei literaturi a
pamântului natal nu-şi termină în anii '50 cărţile care
devin, ca şi Judecata de apoi a lui Erwin Wittstock,
depoziţii importante asupra lumii prin care au trecut.
Luntrea lui Caron a lui Lucian Blaga sau Zahei orbul a
lui Voiculescu încearcă să desprindă concluziile unui
timp al scrisului şi destinul spaţiului lor natal.

Sunt importante oglinzile interviurilor cu Hans
Bergel şi Joachim Wittstock. Poate că ar fi fost necesare
mai multe informaţii asupra lui Hans Bergel şi asupra
procesului de la Braşov din septembrie 1959. Hans
Bergel spune câteva lucruri pe care presa curentă le trece
sub tăcere. Primul e că scriitorii saşi ai anilor '30 au fost
legaţi de români aşa cum nu vor mai fi scriitorii de limbă
germană ai anilor '70. Şi mai interesante sunt observaţiile
lui Hans Bergel asupra felului în  care Germania a
sprijinit scriitorii de limbă germană din afara graniţelor.
Aici informaţii mai ample doctoranda putea descoperi în
Deutsche Literatur in Rumanien und das "Dritte
Reich", Vereinnahmung – Verstrickung – Ausgrenzung.
Herausgegeben von Michael Markel und Peter Motzan,
IKGS Verlag, Muenchen, 2003 şi în alte volume ale IKGS
Muenchen.   Sudostdeutsche viertelejahres Blaetter a fost
una dintre cele mai active, ca şi Literatur und Kritik de la
Viena.

Aş trece, în bibliografiile necesare (dar asta nu vrea
să minimalizeze excelenta operaţiune de bibliograf a
doctorandei) cărţile şi revistele publicate de Fundaţia A
Treia Europă din Timişoara. Nu ar fi fost rău să fie citate
şi consultate istorii ale literaturii române (din România)
care se ocupă şi de autorii de limbă germană, ca Istoria
literaturii de azi pe mâine a lui Marian Popa. Aş mai fi
semnalat Sudostdeutsches Vierteljahres Batter 19
Jarhgang, Muenchen, 1970, cu "Einiges uber deutsch-
rumaenischen Kulturbeziehungen zwischen den beiden
Weltkriegen von Oskar Wittstock", pp. 75-81.

6.2.. Heimatliteratur, dinspre  Braşov.
nul dintre primele  romane ale lui Adolf
Meschendoerfer  care încearcă a fixa imaginile
Braşovului este Eleonora. Eleonora este

publicată în foileton în Die Karpaten şi abia în 1922 în
volum. Un călător important ajunge la Braşov şi vrea să
cucerească o oarecare Kati care îl refuză. Strategiile
cuceritorului, scrisori semnate "L inconnu", "Cel mai
sincer adorator al tău" etc sunt menite  a atrage atenţia
junei. Există  şi un jurnal: "Azi am călcat cu piciorul într-
o groapă din pavajul acestui oraş; din fericire, am scăpat
numai cu o scrântitură. Cred că, până să iau o trăsură să
mă duc acasă, s-a strâns în jurul meu jumătate din
Braşov. Acum stau în cameră  şi-mi revizuiesc
cunoştinţele de limbă indiană". Noul Honigberger mai
rămâne: "Ce plictiseală, ce plictiseală, ce plictiseală de
moarte" e întreg capitolul al VI-lea, dar ajunge, chiar în
capitolul următor, la alte concluzii: "De altfel, oraşul

U
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acesta merită să fie studiat. Între zidurile lui trăiesc trei
popoare, care ar vrea să se înghită unul pe altul. Unul are
autoritatea, celălalt puterea şi cel de al treilea, tradiţia
Cel de-al treilea sunt Saşii transilvăneni; un mic popor pe
calea pieirei, interesant ca tot ce-a fost odată şi-acum
apune.

Îmi primut să scriu cărţi despre istoria Saşilor şi a
Românilor. Descopăr că românii de frunte manifestă o
cultură care în Europa nu se cunoaşte încă. O treaptă
minjlocie între Paris şi Constantinopol. Se observă între
ei profile de tăietură romană; în casă la miune e o
servitoare care l-ar fi putu inspira pe Feuerbach."..." (A.
Meschendorfer, Eleonora, Romanul unui naufragiat în
Transilvania. Traducere de Aurel C A fost la un bal
costumat, unde urmăreşte o horă:"Nici un ţopăit, nici o
săritură, nici un chiot sau ţipăt; totul cu tact, măsură şi
linişte, unite cu graţşia înnăscută a femeilor. Locusteanu,
Cultura Românească)

În anii 30, în Corona, Adolf Meschendoerfer reia
monografia opraşului cu observaţii care ar merita
transcrise: „Provincialul nu este nimic altceva decât un
om care vegetează într-o veşnică dormitare, a cărui nervi
şi simţuri funcţionează – şi atnci slab – numai cât îi cere
asimilarea şi dezasimilarea, şi pe care numai atunci îl
apucă mânia, dacă vreo noutate – aici orice noutate se
numeşte "secesiune" – îl tulbură din lenevia sa (pp. 21-
23) Există încercări repetate de definire a oraşului
Braşov:
"Este un oraş vechi, care îşi are romanul său, ca toate oraşele
vechi. Şi romanul acesta este aşa de bogat, de viforos şi de
sbuciumat, cum puţine oraşe au. Odinioraă stăpâniră primn
aceste locuri Dacii, până când romanbii îşi înfipseră acvilele pe
înălţimi; Pecenegii şi  Cumanii sălăşluiră aici, în codri
întunecaţi şi pe lângă mlaştini, până când Cavalerii Teutori îşi
durară pe colinele învecinate cetăţile şi castelele lor; oştiri
turceşti, româneşti şi ungureşti asaltară în multe rânduri
oraşul; molimă şi foamete, incndii care nimiciseră jumătate din
el sunt în mare număr însemnate în cronici" (24-25)
"Bătrâna "Biserică Neagră": Clădită din pietre cubice şi
gresie, se uită în jos, ca un uriaş din vremi străbune, la toate

casele şi căsuţele care s-au strâns în jurul lui, ca la o
mamă.Turnul, ridicat pesemne într-o vreme de criză de bani,
este prea mic, şi astfel ansamblul face impresia unui sicriu de
piatră..."(25) "Dacă pe aceşti saşi, care mai trăiesc, i-ai putea
împăia şi aşeza în costumele lor în aceste case, oraşul acesta ar
fi un muzeu ideal, în care ai putea să rămâi mai multă
vreme".(26) "Cel mai inalt munte de aici poartă numele
Bucegi"
„Strămoşul meu a fost paznicul unei porţi ma Braşovului în

1612, sub judele Michael Weiss. Numele lui figurează şi în
inscripţia latină de pe poarta Sfintei Ecaterina. Era poarta cea
mai însemnată”(17)
“Protopopul  era primul bărbat al oraşului. Din casa lui, aflată
vizavi de biserică, stăpânea la fel de intransigent destinele
comunităţii precum odinioară judele orăşenesc. El era
conducătorul de bună voie ales al bisericii, al şcolii şi al
tuturor treburilor politice. Fără el nici o pietricică nu se mişca
de la locul ei.(66)
“Dar nimeni nu s-a putut sustrage magnetismului Bisericii
Negre. Când priveam în jos, la pădurea de coloane, la scaunele
senatorilor şi presbiterilor, ale preoţilor, profesorilor şi
breslaşilor, când fiecare cap îl asculta pe celălalt, în aceeaşi
atitudine fermă, simţeam că aicea e ultimul loc de refugiu al
tuturor celor de sânge săsesc, fie ei credincioşi sau nu, că aici
se strângea neamul întreg. Cu puţin înainte de confirmaţie,
ateismul nostru atinsese punctrul său culminant şi se
manifestra tot mai agresiv ala orele de religie, dar nimănui nu
i-ar fi trecut prin minte să-şi asocieze îndoielile cu această
mare clădire naţională. Ea nu era biserica unei anume
confesiuni, era biserica tuturor saşilor.” (67)
“La ultima adunare protopopul a leşinat, dar stiaţi că domnii
maghiari  din Budapesta şi-au pus în gând să înalţe deasupra
oraşului, pe Tâmpa, o statuie a lui Arpad pentru sărbătoarea
mileniului lor...” (n.n. 1906 Braşov ul a avut statuie)p. 162

Ca să subliniem calitatea acestor observaţii, să
deschidem o paranteză lămuritoare cu privire la succesul
pe care romanul  şi Meschendorfer le-au avut în
Germania lui Hitler. Scrie, în onografía sa din 1937
despre Braşov, Octav Suluţiu:
„….fiindcă această naţie săsească este foarte muncitoare iar
Sas cu picior gol nu să va învrednici nimeni să vază. Mai
târziu, cu dispariţia corporatismului medieval şi cu invazia
autohtonilor, saşii s-au văzut nevoiţi să se refugieze într-o
comunitate bine închegată ca limbă şi cultură. Întradevăr ei
constituie azi încă un lagăr inexpugnabile…..Aşadar, Saşii
trăiesc numai între ei. Dar şi între ei se vizitează destul de rar
şi într-un chip destul de ciudat”. Adolf Meschendorfer
Corona. Roman Traducere şi prefaţă de Gabriel Gafiţa,
Editura Kriterion, 1982 Die Stadt im Osten, Verlag von
Krafft und Drotleff A. G. Hermannstradt Sibiu 1931
(Monografii sentimen-tale şi spirituale, GG)

(continuare în ediţia viitoare)

♣
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Geo VASILE

Din volumul
psycho@terra.pia

Precum Ierusalimul, albedo
Come Gerusalemme, albedo

scăpat din potopul
de la Santorini, obstinate rânduri, aceste

simetrii între cupele şi urnele sânilor
Himerei globulare, atât de

invocata copilăreasca luxurie e o glumă
psy dacă iei seama la pânza de păianjen

de pe ochi, la vertijuri, la pierderea
echilibrului când te apleci deasupra valului

să înlături semnele viselor necurate,
cearcănele somnului, acest rit al morţii

aparente, amfora sângelui ceresc
binecuvântat de securi, sub rasa monahală
luna ţi-a adus şi ţie mesajul de trecere de

pe un ţărm pe celălalt al fluviului
istoriei

haos, iad sau nigredo,
crezul tău abia acum, poate prea târziu,

în despovărarea
de timp,  starea de inocenţă recucerită

precum Ierusalimul, albedo

scampato al diluvio
di Santorini, caparbie righe, queste

simmetrie tra le coppe e le urne dei seni
della Chimera globulare, la tanto

invocata infantile libidine è uno scherzo psy
se pensi alla ragnatela sugli occhi, alle

vertigini, alla  perdita d’equilibrio quando
ti chini sull’onda per allontanare i segni dei
sogni impuri, le occhiaie del sonno, questo
rito di apparente morte, l’anfora del sangue

celeste benedetto da asce, la luna sotto
monacale tonaca portò il messaggio

anche a te di tragitto
da una sponda all’altra del torrente

della storia
caos, tartaro oppure nigredo,

il tuo credo appena ora un po’ troppo tardi
sfuggire al peso del tempo

lo stato d’innocenza riconquistata
come Gerusalemme, albedo
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Anadyomene
multitudinea haotică

a imaginilor, tu haos sub coasa
luciferiană

miriade de ateroame,
blestem al tatălui repudiat odinioară de fiu,
gata să te sminteşti surghiunit în gropniţa

paturilor de spital,
perfuzii, fire, fiole, ace, asistente,

closete murdare, heparină, chirurgul
explicându-le studenţilor uluiţi

evantaiul de grozăvii prin care treci
odinioară când era în flăcări castelul şi prin
florile timpului zburau păsări cu spade în

clonţ,
nu eşti tu cel ce trăieşte, ci Cristos

trăieşte-n tine, stranie senzaţie de sete
când te-ai trezit, ca după un chiolhan, chiar

anadyomene a venit să-ţi dea puţină apă
într-un pahar de plastic o picătură de

aqua paradisi,
renăscut în ciuda hienelor cu faţă umană,

a vrăjmaşilor tăi istorici...

Lumânări pe
mare

Se dedică poetei
Ruxandra Niculescu

intenţia acestor descărcări,
descrierea

umbrei tale, personaj reprimat,
cu mâinile pline de ore, aşa ai venit

şi ai spus, părul tău esta alb,
l-ai depus uşor pe cântarul durerii, era
mai greu decât tine, adesea un avatar

ivit din pământul străbunilor tăi animali,
din partea cea mai ocultă a tribului,

Anadyomene
la moltitudine caotica

delle immagini, tu caos sotto la falce
luciferica

miriadi d’ ateromi
maledizione del padre

ripudiato dal figlio, tu pronto a  impazzire,
tagliato fuori dal mondo seppelllito nella

fossa dei letti d’ospedali, infermiere,
gabinetti sporchi, perfusioni, profusione

di aghi, fili e fiale, eparina,
come quando

era in fiamme il castello e tra i fiori del tempo
volavano uccelli con spade nel becco, non sei
tu che vivi, ma è Cristo che vive in te, strana
sensazione di sete mentre ti svegliavi, come
dopo una baldòria anadyomene in persona
venne a farti bere in un bicchiere di plastica
monuso un goccio  di aqua paradisi, rinato

a dispetto delle iene dal volto umano,
dei tuoi storici amici nemici...

Candele sul
mare

l’ intento di questi discarichi,
la descrizione

della tua ombra, personaggio represso,
le mani ricolme di ore, così venisti a dire
i tuoi capelli sono bianchi, deposti sulla

bilancia del dolore, erano più pesanti di te,
spesse volte un’avatar venuto fuori dalla

terra dei tuoi avi animali, dalla parte
più occulta della tribù,
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conjuncţie şi separaţie totodată,
logodnă chimică

inimi căzute din cer prin iarba fragedă
precum macii uitării,

gura ce te sărută poate
chiar demonul  gata să-ţi reteze

firul vieţii, noaptea e pe sfârşite, luminile
dansează în zori ca nişte lumânări pe

mare, tu renăşteai adumbrit de
aceeaşi coasă luciferiană

Ştreang legat
de calorifer

Se dedică prozatorului Al. Văduva
autor al cărţii “Gândeşte-te la altceva”

cufundat în limpezi, proaspete, dulci ape
ale anesteziei, uitând de toate, decapitat

filmul vieţii, în fine dormi şi tu ca în pruncie,
cât pe-aci

să fi absorbit de o  cometă fără de privelişti,
fiorduri, flori, albine şi stupi,

erai doar cuante
de conştiinţă şi umbră,

mysterium tremens fascinans oglindă a ceea
ce ai fi vrut să nu afli nicicând despre sine

şi atunci noi laşii...
zidiţi în buncărul nostru

aseptic sau camera de-alături de la bloc,
nepăsându-ne de prietenul ce-şi lua viaţa

în celebrii săi pantofi de fier,
un scrâşnet al

ştreangului legat de calorifer,
să nu mai deranjeze pe nimeni,

el ne iubea pe toţi,
dar mai ales pe Marele Gatsby şi pe

Francis Scott Fitzgerald
chiar şi din cadranul lui nocturn

de melancolie...

congiunzione e separazione
simultanea,

sposalizio chimico
cuori cascati dal cielo nell’erba
frale come i papaveri dell’oblio

la bocca che ti bacia può essere
anche il demone  pronto a

schiantare il filo della tua vita,
la notte stava per finire, le luci ballavano

all’alba come candele sul mare,
rinascevi adombrato

dalla stessa luciferica falce

Corda legata al
termosifone

come immerso nelle chiare fresche e dolci
acque

ell’anestesia, dimenticando tutto, mozzato il
film

della vita, fai in fine la più bella dormita
del neonato, potevi  farti risucchiare da una
cometa priva di paesaggi, fiordi, fiori api  ed

alveari,
eri solo quanti di coscienza e ombra,
questo mysterium tremens fascinans,

specchio di ciò che non vorresti mai sapere su
di te,

e allora noi vili...
murati nel nostro bunker asettico

indifferenti all’uomo dell’altra stanza
che stava suicidandosi

nelle sue celebre ferree scarpe,
uno stridore della

corda legata al termosifone
per togliere il disturbo

anche se egli amava tutti noi,
soprattutto Il grande Gatsby
e  Francis Scott Fitzgerald

pure dal
suo quadrante notturno di malinconia...
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Basoreliefurile
iubitei

cu siguranţă fiinţa ta
nu este doar o arhivă

de respingătoare năravuri şi vicii absurde,
ai şi anume merite cum ar fi regretul de a nu fi

rescris evangheliilor începând cu
istoria firului de iarbă, a broaştei, a rănii

ontologice,
răul însă îşi face intrarea, iată-l pe acest

versant
al cunoaşterii mai curând ca travestire în

dialogul
cu olandezul zburător din vasul fantomă,

cine
n-ar zăbovi în moarte în faţa oglinzilor,
dar tu eşti încă în circulaţie, liber, viu

chiar şi acum
când se aşteaptă

furtuna solară ce va să măture lumea
în anul două mii doisprezece MMXII

prin piaţa Romană
străbaţi bulevardele Dacia, Elisabeta, Câmpia

Libertăţii din Bucureşti,
sucub al păgânei greşeli în ambalaj simbolic,

credinţa că poţi să învingi în chip arhaic,
adorând formele,

privire ta coboară spre basoreliefurile
iubitei,

e timpul
ca şi piatra să-nflorească...

I bassorilievi
dell’amata

sicuramente il tuo essere
non è solo un archivio

di repellenti vizi o vezzi assurdi, hai anche
certi meriti come sarebbe il rammarico di non
aver riscritto i vangeli a partire dalla  storia

del filo d’erba, della rana,
della ferita ontologica,

il male però fa la sua entrata su questo ripiano
della cognizione piuttosto come travisamento,
nel dialogo con l’olandese volante della nave

fantasma,
sei in giro ancora vivente e libero anche

adesso quando si spera con ardore
la grande tempesta solare che spazzi via la
terra

nell’anno due mila dodici MMXII
per piazza Romana, percorri i viali Dacia,
Elisabeta, Câmpia Libertăţii di Bucarest,

succubo del peccaminoso errore
in imballaggio simbolico,

la credenza di  vincere la vita in modo
arcaico,

adorando le forme,
il tuo sguardo scende giù

sui bassorilievi dell’amata, è tempo che  anche
il sasso impari a fiorire
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În barcă pe lac
întâlnire de taină: eleva

cu vene ermetice
(ai aşteptat-o la gara de nord din Akrotiri,

câtă zadarnică ingenuitate, câtă emoţie,
în loc să te fi apucat de rescris evangheliile,
să citeşti Faulkner sau cartea de confesiuni

a sf. Augustin),
plimbare în barcă

pe lacul verde murdar, ai dăruit frigidului tău
daimon spre a-l îmbuna un costum de baie
de culoarea ginestrei şi ceva velur pentru

o fustă, ai ratat încă o dată ocazia
să te îneci sub

zodia gemenilor, aţi sfârşit la filmul Giulietta
degli spiriti, fabuloasa înscenare a lui Fellini,

apoi vă priviţi, vă spuneţi  lucruri
inexplicabile

precum marea,
vă jucaţi de-a macii şi buburuzele,

dormiţi precum vinul
în cochiliile nereidelor...

Atât plinul cât
şi golul

nici măcar nu te-ai atins
de a ta înşelătoare Miriam,

îţi iubeşti capcana în care singur
te-ai vârât, jucând rolul  amantului baroc

descris de cavalerul Guarini,
ascunzându-ţi durerea, râvna săpată pe chip
te trăda, de ce să-i laşi o amintire sângeroasă,

In barca sul
lago

appuntamento con l’ allieva dalle
vene ermetiche,

l’hai attesa nella stazione nord di  Akrotiri
(quanta vana ingenuità, quanta emozione

invece di riscrivere i vangeli, leggere Faulkner,
oppure il libro delle confessioni di

sant’Agostino),
passeggiata in barca sul lago

verde sporco, hai regalato al tuo frigido
daimon

per rabbonirlo un costume da bagno giallo
ginestreo e un pezzo di velluto

per una gonna,
mancasti  ancora una volta l’occasione di

affogare sotto il segno dei gemelli, vi ritrovaste
al film Giulietta degli spiriti, favolosa messa in

scena di Fellini, full color,
poi vi guardate, dite parole inspiegabili

come il mare,
giocate ai papaveri e alle coccinelle, dormite

come il vino nelle
conchiglie delle nereidi...

Tanto il pieno
che il vuoto

non hai nemmeno toccato
la tua ingannevole

Miriam, amavi la trappola in cui
da solo ti eri cacciato, facendo la parte

dell’amante barocco
descritto dal cavalier Guarini,

sul volto ti tradiva, perché lasciarle un ricordo
sanguineo, certo, ti dicevi,
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sigur, cugetai tu, viaţa unei adolescente nu e
deloc  uşoară,

pulsiuni potrivnice, copilă, femeie,
v-aţi mai întâlnit întâmplător

o singură dată
la liceul  din dezolanta provincie universală
unde-ai predat limba franceză (ca Mario Luzi),

ai dus la gură atât plinul cât şi golul,
carafa n-a dat pe-afară
pe lungile mese-ale

timpului, potop, rafale de vânt siberian,
despărţire,

belşug de ateroame, stenoze de lumină…

Ne potolim
setea

bântuit de aceleaşi Himere globulare
precum eremitul

tu veriga cea mai slabă a tribului
ca şi cum te-ai răzbuna că ai  fost

de-atâtea ori repudiat de superfemela din
Vechiul Testament, Miriam,

capricioasa, a ta plină de vrajă
ficţiune rurală, penetrabilă

doar în virtutea unui cuvânt strict
secret pe care tu nu eşti în stare să-l afli,

te laşi înghesuit pe puntea
navei fantomatice a smintiţilor,

orbi  ca viciul pe care-l schimbă-ntre ei
sărutând istoria pe gură, podidită

de colţuroasa, clarvăzătoarea, nedesluşita
lacrimă, ochiul tău rătăceşte-ntr-al meu,

iţi ridic inima la buze,
îmi  ridici inima la buze,
ne potolim setea...

ignorando il malore, tuttavia
l’anelito scavato

la vita di  un’adolescente
non è per niente facile,  tra pulsioni

avverse di bambina e donna,
l’hai vista casualmente solo una volta

al liceo della squallida provincia universale
dove  insegnavi il francese (come Mario Luzi),

portasti alla bocca tanto il pieno che il vuoto
la brocca non traboccò

sulle lunghe tavole del tempo,
diluvio, raffiche di gelido vento,

separazione,
profusione d’ateromi, stenosi di luce

Ci alleviamo la
sete

invasato dalle stesse Chimere globulari
come l’eremita tu

l’anello più debole della tribù
t’illudi di farti vendetta per
i tanti rifiuti da parte della

superfemmina
del testamento antico, Miriam,

la tua mutevole, ammaliatrice fiction
agreste, penetrabile solo

in virtù di una parola segretissima
che tu non  possiedi,

ti stai accalcando
sul ponte della spettrale nave dei folli,
ciechi come il vizio che scambiano

tra di loro baciando la storia sulla bocca,
arroventata dalla  spigolosa, veggente,

incompresa lacrima,  il tuo
occhio vaga nel mio, sollevo il tuo cuore
alle labbra, sollevi il mio cuore alle tue:

ci alleviamo la sete...



1080 vol. 22, 101-102| noiembrie-decembrie 2012

Se înteţeşte
ninsoarea

spinul din inima fantasmei ce eşti,
de carne şi sânge

cu toate rănile deschise,
exhibându-ţi scheletul

somnambul căzut în laţul
himerelor globulare
vara subsuorile lor se
deschid precum florile

de acant,  ochii tăi
devoraţi de triumfala lor înaintare,
robiţi de monarhia lor absolută,

soră cu cea a morţii,
îmboldit de aceeaşi desfrânare-a tristeţii

îţi lipeai o secundă
buzele de coapsele lor lichide,

sub voalul valului mat,
băteai cărări iluzorii

ale grădinii deliciilor otrăvite
arătătoarele timpului
împietrite ceasuri în şir,

aşteptare şi pândă,
singura ta creaţie, îţi spuneai,
desfrânarea tristeţii şi a cuvântului,
după cum bate vântul ce te doboară,

în sicriul
pinului mereu verde se înteţeşte ninsoarea…

Si addensa la
neve

o, come punge la spina nel cuore
del fantasma che sei
di carne e sangue
con tutte le ferite aperte,

ischeletrito, sonnambulo, devastato
dalle stesse

chimere globulari
d’estate le loro ascelle si aprono

come i fiori
d’acanto, i tuoi occhi divorati

dal loro trionfale
incedere, schiavizzati dalla loro

monarchia
assoluta, simile a quella della morte,

spinto dalla stessa lussuria della tristezza
attaccavi per un seconodo le labbra

alle loro liquide cosce sotto il velo
torbido delle onde,

,               la tua sola creazione,
la lussuria della tristezza e della parola,

a seconda del vento che ti atterra,
dentro la bara del pino

sempre verde si addensa la neve...
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Între casă şi
casă

metamorfoza ta, ostatec
înăuntru şi-n afara unui straniu trup,

o fuziune la rece parcă
între Poseidon şi  Amfitrite,

permeabil,  osmoză epitelială,
faimosul sentiment oceanic,

dispar orice fruntarii,
înăuntru şi afară se prefac

într-un  unic coridor vasarian
al tuturor artelor,

nu mai eşti tu însuţi, pierdut
printre fărâmele de plasmă,

particulele migratoare
continuă să se descrie,

necontenit val expulzat spre ţărm,
te simţi stingher, peren, surghiunit,

fiinţă ce se naşte, trăieşte, moare, şi învie,
în sute, milioane,

în miliarde de înfăţişări, erupţie-a
primordiilor,

te regăseşti apoi în dezînsufleţitele
desene animate de neant

între cuget şi cuget
între casă şi casă

Tra casa e casa
la tua metamorfosi, captivo
dentro e fuori di un corpo

strano, quasi una fusione fredda
tra Nettuno e Anfitrite, permeabile,

osmosi epiteliale,
il famoso sentimento oceanico,

scompare ogni confine,
il dentro e il fuori diventano un corridoio

vasariano delle arti riunite,
non sei più te stesso

smarrito fra le briciole di plasma,
le particelle continuano a migrare,

a descriversi,
incessante

onda espulsa contro la riva, ti senti solo,
perenne, sconfinato, essere  che nasce, vive,
muore e risorge, in centinaia, milioni, miliardi

di cospetti, eruzione dei primordi,
ti ritrovi poi nei disumani cartoni

animati dal nulla
tra pensiero e pensiero

tra casa e casa
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Constantin DRAM

Un bâlci atât de mare!
bine, după ce citeşti prea multă literatură din

zilele noastre, să te întorci măcar din când în când
la câte un roman serios din secolele XVIII – XIX.

De exemplu, la acel Vanity fair, faimosul Bâlci al deşertă-
ciunilor, aşa cum l-a gândit Thackeray, despre care se poa-
te spune că ştia ce spune, atunci când afirma că scriitorul
e ca un Dumnezeu, care cunoaşte dinainte tot ce se va
întâmpla cu personajele sale. De aici se naşte o imensă
plăcere secretă, aproape de concupiscenţă: să ai în faţă
fire ale destinului, ce par extrem de încâlcite, dar tu să ştii
prea bine ce va fi cu fiecare dintre personajele tale,
punându-ţi cititorii la probe sofisticate de perspicacitate,
spre a bănui un sfârşit mai mult sau mai puţin previzibil.

Cam pe la mijlocul stufoasei naraţiuni, se află o scenă
care ar putea fi identificată ca acee zonă de mijloc a
lucrurilor, pe care o căutăm, de regulă, oriunde, din
motive de simetrii în care omul a crezut mereu şi încă mai
crede. Se întâlnesc în această scenă doi copii. Unul este al
personajului Rebecca, celălalt al prietenei sale Amelia. E o
scenă tristă, poate chiar foarte tristă într-un Bâlci al
deşertăciunilor asupra căruia naratorul demiurg nu uită
să ne atragă mereu atenţia. Copilul Ameliei este atent la
soldaţi şi bietul său bunic, aflat aproape de senilitate pre-
matură, provocată de insolvenţă, nu uită să îi amintească
şi să le spună celor din jur că tatăl bietului copil a căzut
pe front, de aici atenţia copilului faţă de toţi cei care poar-
tă haină militară; George Osborne, un personaj ce părea
să facă o îndelungată carieră narativă, soţul pentru puţine
luni al Ameliei, un hedonist fără scrupule, de altfel, cade
pe câmpul de luptă, la Waterloo, lăsând o femeie
neputincioasă şi un copil încă necunoscut. Şi aproape nici
un fel de avere, dezmoştenit fiind de tatăl său. De cealaltă
parte, un alt copil, al femeii Rebecca şi al căpitanului
ajuns colonel după Waterloo, Rawdon Crawley, un perso-
naj cu o moralitate dubioasă, ataşat însă de copilul aproa-
pe neglijat de mamă; un copil care e tot mai departe de
mama sa, rece şi cu alte calcule în viaţă, un copil care îşi
suplineşte marile carenţe afective prin grija miloasă a ser-
vitoarele şi prin unele mici atenţii oferite de necioplitul
său tată, cu o grosolănie de caracter ce arată, pe ascuns,
oaze de sentimentalism neaşteptat. Care mamă, prietena
cea mai bună a Ameliei, pe la început de roman, e adevă-
rată eroină (sau nu?) a unui roman plin de personaje mas-
culine, cum e şi epoca reală, de altfel. Roman ce afirmă,
ori de câte ori are ocazia, că mediul în care se mişcă, mai

abili sau mai pu-
ţini abili cei care
îl populează, e
un „vanity fair”
în care toţi îşi
dau silinţa să se
afirme.

Problematica
era cu totul alta,
pe la început. La
despărţirea de o
şcoală de fete, de
elită în felul ei,
Amelia părea să
aibă în faţă toate drumurile line şi fru-moase: o familie
bine aşezată, cu un tată ce stăpânea afa-ceri de succes, un
mariaj promiţător, cu acel George Osborne, la rândul său
destinat unei cariere militare de succes şi unei moşteniri
care să-i asigure o lungă viaţă lipsită de orice fel de griji
materiale. De cealaltă parte, prietena ei cea mai bună,
Rebecca, fată superioară prin pregătire şi, mai cu seamă
prin voinţă şi motivaţie, cu o origine socială incertă,
tolerată în şcoală pentru servicii didactice, destinată unei
cariere de guvernantă şi, eventual, unei căsătorii fără prea
multe pretenţii, care să o aşeze pe o linie de plutire. Dar
suntem în Bâlciul Deşertă-ciunilor! Şi rari au fost scriitorii
care să urmărească cu incitantă frenezie schimbări de
situaţie, arhitectura unor caractere ascunse, răsturnări de
situaţie, mobilul unic fi-ind cel al re-aşezării sociale într-
un „bâlci”, e drept, dar sin-gurul în care personajele pot
fiinţa. Dacă Amelia cunoaşte rapid marasmul şi mizeria
căderii, după ce tatăl ei îşi pierde poziţia în lumea
afacerilor, fiind repudiat mai cu seamă de cel care urma
să fie socrul fetei, adică Osborne senior, surprinzătoare
este mutarea făcută de fiu, de George, cel care se
căsătoreşte (pentru onoare, s-ar putea spune) cu fata
sărăcită şi tot mai puţin atractivă, din neşti-inţă şi
timiditate, pe planul comunicării sociale. Unde se arată
tot mai expertă (am putea spune şi perversă) buna ei
prietenă şi colegă, cea care alcătuieşte un cuplu de afa-
ceri oneroase cu soţul ei, ofiţer care supravieţuieşte luptei
de Waterloo. Amândoi par să arate o altă reţetă pentru
impunerea şi recunoaşterea în societatea de început de
secol XIX. Rămân cei doi copii, mângâiaţi puţin de joaca
alături de un ponei. Lângă ei, bâlciul.

Exerciţii de re-citire/ 777 de cuvinte

E
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Julieta Carmen PENDEFUNDA

Daskalikos
şi Rabbi

ecunosc că sunt dorită de cunoaştere. Lectura
îmi dăruieşte întotdeauna o cale pentru a
pătrunde în universul a ceea ce doresc să
cunosc. Nu ţin numaidecât să simt tumultul

acţiunii, poate nici frământarea neobosută a psihicului
uman în situaţii limită sau spiritul aflat în extaz. Dar cu
siguranţă savurez ceea ce rămâne în interiorul sufletului,
senzaţiile trezite în urma parcurgerii peginilor unei cărţi.

La fel mi s-a întâmplat studiind (nu am greşit
cuvântul !) povestirile hasidice despre minunile lui
Rabbi Israel1, părintele hasidismului care a trăit o vreme
în Carpaţii nordici. Mişcarea de gândire a reprezentat o
revoluţie în cadrul tradiţiei filosofice, încurajând
dragostea faţă de tot ce conţine un grăunte de
dumnezeire, detrminând o deschidere spre entuziasmul
credinţei în descoperirea divinităţii pretrutindeni în
lumea înconjurătoare. Vechiul model de dascăl, învăţat
care să aducă adeptul spre cercetarea şi pătrunderea
învăţăturii, este înlocuit nu printr-o reformă ci prin
părăsirea turnurilor de fildeş pe o multitudine de căi
personale şi diferite, pline de imaginaţie şi entuziasm, cu
acceptarea omniprezenţei divine, ochiul ce veghează
asupra tuturor. Renaşterea a avut în această parte a
Europei o latură iluministă, parte a literaturii şi culturii
spirituale a umanităţii.

O piatră preţioasă a căzut în gunoi. Mulţi au trecut peste
ea, mulţi au călcat-o în picioare, Buber a trecut pe acolo şi a
observat-o, s-a aplecat, a ridicat-o, a lustruit-o până a strălucit
în toată splendoarea ei. Şi pentru că a strălucit aşa de frumos a

1 Meyer Levin, Baal Shem Tov, Ed. Herald, 2010

fixat-o în coroana poeziei. Piatra preţioasă este Hasidismul.
Gunoiul este batjocura şi batjocoritorii Hasidismului.
Călcarea ei este ironia la adresa Hasidismului. A venit Buber
şi a pus-o la locul cuvenit.2 Legenda, umorul, muzica şi
dansul au însoţit viaţa adepţilor, fiind conştienţi că
prima limbă a lumii era o melodie, iar o compoziţie
muzicală putea cuprinde o bibliotecă întreagă. Sute de
istorioare vorbesc despre Rabi Israel, omul divin care a
transformat o obşte în pragul deznădejdii într-una care
cântă dansează şi glumeşte, Baal Shem Tov fiind unic,
nicio povestire nereuşind să-l arate în adevărata sa
măreţie3.

Revenind la cartea lui Levin, legenda spune că
înainte de a se fi născut Rabbi Israel, Ilie ar fi mers la
Dumnezeu şi i-ar fi cerut ca acesta să vină pe lume în
casa lui Rabbi Eliazar. Când Vrăjmaşul capătă putere pe
pământ şi întinde munţi şi nori negri între pământul omului
şi tăria cerului, când oamenii se înrăiesc şi ăşi pierd chipul
dumnezeiesc, atunci Atotputernicul urcă în cel mai înalt
dintre tărâmurile Sale şi scoate la iveală un suflet nevinovat.
El citează astfel că printre aceştia au fost Avraam, Isaac,
Iacob, Noe şi al celorlalţi mari profeţi ai Vechiului
Testament până la venirea lui Mesia. Minţi luminate şi
pline de harul divin s-au născut şi în mileniile timpurilor
noi, unul din sufletele nrvinovate izbăvite de păcatul din
Eden fiind şi cel care a ajuns să se nască în casa lui Rabbi
Eliazar. Ilie este prezentat asemenea zeilor din Olimp,
aranjând mântuirea pe pământ în faţa lui Dumnezeu.

2 Shmuel Yosef Agnon, Povestirile lui Baal Shem Tov, Martin Buber's
Jüdischer Verlag (Berlin)
3 Şlomo Leibovici Laiş, Între legendă şi realitate, Tel Aviv 1995
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Legendele Olimpului par a putea fi citite astfel printr-o
nouă cheie, urmând viaţa lui Baal Shem Tov şi minunile
realizate de acesta. Copilul era plin de bucurie, sprinten
ca o veveriţă, îşi încropise un loc acoperit cu muşchi într-
o peşteră şi dormea acolo sau în ramurile copacilor,
mânca boabe şi fructe, vorbea cu păsările şi se juca cu
animalele sălbatice ale pădurii. El ştia conform
învăţăturilor primite că va veni timpul unirii
elementelor primordiale cosmice, al Shekinei şi El în
cântul copiilor care-l urmau. Simţea că trebuie să se
apropie de începuturi, timpul de dinainte de a apărea
durerea pe care o considera a fi precedat timpul şi care
nu va putea dispărea nici după sfârşitul lumii. Levin
descrie imaginea întunericului când el se înfăţişează
copilului discipol: rotundă şi lucind ca o oglindă; toată
cunoaşterea şi toată dorinţa lumii erau trase în adâncurile ei
întunecate şi tot răul şi tot neadevărul din lume se reflectau în
afară de pe suprafaţa ei, cu o strălucire atât de neagră şi
universală a urii, încât numai dragostea lui Dumnezeu a
salvat băiatul de la orbire şi de a fi tras în oglindă ca să
devină parte a acesteia.

Alte povestiri relatează, cum băiatul primeşte cartea
sfântă a lui Adam în care stau înscrise marile mistere şi
Taina Tainelor. Nu oricine ar fi putut să posede şi să
înveţe din acea carte, după cum multora li se relevase
faptul că nu erau vasul predestinat, şi incapabilitatea lor i-
ar fi făcut să se sfărâme din pricina căldurii lichidului.
Timpul trecea pentru tânărul aflat în formare, adică era
încă un sfânt în taină. Totuşi el deţinea deja ceea ce
denumea puterea Cuvântului, putere cu care avea
posibilitatea să vindece, să ocrotească şi să învie morţii.
Nimeni nu-i cunoştea adevărale calităţi. Nu avea o
lampă pentru citit, dar o lumină puternică plutea în jurul
lui. Şi lumina creştea încă, lucea şi se făcea strălucitoare
ca o flacără mare. Şi Rabbi Israel stătea în mijlocul ei;
sufletul lui era scăldat de căldură în mijlocul focului
divin, sufletul îi era plin de extaz. Când lumea a înţeles
harul său, fiind mereu scăldat de lumina cerului, la
treizeci şi şase de ani s-a descoperit în faţa tuturor,
devenind pentru toţi Maestrul Numelui.

Judecător şi învăţat, Rabbi Israel împărţea
cunoaştere discipolilor săi. Daskalikos, în sensul elen al
cuvântului, primea respectul tuturor comunităţilor pe
care le vizita. Literatura care a luat naştere din gândurile
sale şi legendele care s-au ţesut în jurul modalităţii
hasidice de a cunoaşte şi vedea viaţa a înrâurit
popoarele, de la Valea Jidanului din România, cum i-a
rămas plin de respect numele, până în Polonia, Ucraina,
Basarabia, Lituania, Moldova, Maramureş, Galiţia,
Bucovina, Podolia şi Israel4. Aşadar, trebuie să trăim
neîncetat în cea mai mare bucurie, spunea Rabbi Israel, căci
tot ce facem este o jertfă adusă lui Dumnezeu. El punea un
mare accent pe înţelegerea hermeneutică a faptelor pe
care omul obişnuit le realizează în timpul vieţii,
insistând pe calitatea muncii îndeplinite. Şi toate acestea
nu sunt decât o rugăciune pentru Dumnezeu. Una dintre
cele mai interesante şi minunat redate legende din viaţa
lui Baal Shem Tov este cea în care reuşeşte să aducă o
mireasă înapoi de pe lumea cealaltă.

4 amestecând teritoriile cu vechile lor denumiri şi cele din timpurile
noastre.
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Nu ştiu dacă aş putea asemui intriga şi realizarea
stilistică a acestei proze ce ar putea sta alaturi de
celebrele romane ale literaturii, dar cu siguranţă ea
întrece ca naraţiune multe din cărţile ce constituie
maculatura demnă de indiferenţa criticii. Elementele
metafizice înnobilează personajele ce îşi desfăşoară
acţiunea în cadrul  unui timp şi al unui spaţiu a căror
caracterizare ne întoarce la obiceiurile şi gândirea
specifică vremii. Descrierile şi dialogul sunt adeseori
întrerupte de câte o pildă, cea care devine cu adevărat
un izvor de înţelepciune este cea a labirintului:

"A fost odată un rege foarte înţelept, care ridicase
pentru sine un palat ciudat şi minunat. În mijlocul
palatului era o cameră în care se afla tronul. O singură
uşă conducea în această cameră. Prin tot palatul erau
culoare, săli şi coridoare care se întorceau şi se răsuceau
pe-acolo şi duceau în toate direcţiile, erau pereţi
nesfârşiţi fără deschizături şi erau şi mai multe coridoare
şi culoare. Când palatul a fost gata, regele a trimis

poruncă ca toţi vasalii să i se înfăţişeze. A şezut pe
tronul său şi a aşteptat. Supuşii au venit în faţa palatului
şi s-au holbat uluiţi de încâlceala coridoarelor. Au spus:
«Nu este chip să se ajungă la rege!» Dar prinţul a deschis
uşa, zicând: «Iată că stă în faţa voastră! Toate drumurile
duc la rege!» Explicaţia maestrului a fost simplă pentru
discipolii săi, aceea că aşa îl putem găsi pe Dumnezeu.

De o ireală frumuseţe este sfârşitul unor bătrâni care
nu dresc să se dspartă nici în moarte, nici în viaţa în care
se vor reîncarna, alegând să-şi dea amândoi odată ultima
suflare. Reîntâlnirea le-a fost onorată de prezenţa
Maestrului care le-a destăinuit tinerilor ce duceau
sufletele îndrăgostiţilor de demult adevăratul lor trecut.
Toţi cei care se aflau în casă au simţit o bucurie dulce
ridicându-se înăuntrul lor şi s-au uitat în sus cu ochi care
păreau să salute hoinarii veşniciei, iar chipurile lor păreau
luminate de o singură flacără puternică care răsărise în cer.
Puterea învăţăturilor hasidismului devenea tot mai mare
şi mai extinsă. Au fost multe glasuri care s-au ridicat
împotriva lui, au fost mulţi care s-au împotrivit dar el
era înfrăţit cu animalele şi era sub ocrotirea Cuvântului.
Rabi Israel călătorea adesea în careta sa împreună cu
elevii săi şi le răspundea la întrebări, de multe ori
demonstrându-le faptic expunerea pe care le-o pregătea.
Am avut de multe ori îndrăzneala să văd în aceste
povestiri o adevărată evanghelie a timpurilor moderne.
Este aşa cum spune legenda. Ziua slujea fiinţelor vii, iar
noaptea se scutura de timp şi de spaţiu ca de două
lanţuri şi se ridica până la margini... Îşi încerca aripile. Şi
cerul îl primea. În cer nu există decât infinit şi veşnicie,
iar sufletul se afunda în acel adânc urmând calea cea vie.
Într-o noapte a întâlnit o barieră. Lumina din toate
stelele dispăruse, la fel şi căldura întregului cer. Acela
era hotarul, altarul lumii, natura şi misterul.
Înţelepciunea autorului conchide: până în acel punct se
întindea varietatea, dincolo de el începând unicitatea.
Într-o noapte strigătul mai iute decât spiritul stelelor, mai
iute decât îngerul morţii aajuns la capătul Căii pe care sufletul
trecuse atâtea nopţi... încercând să aducă Maestrul din
ultima sa călătorie spre Cer. Ultima încercare a acestuia
a fost să determine o a doua venire a lui Mesia pe
pământ înainte de împlinirea vremii, realizare care nici
lui nu îi fusese permisă. Toată puterea o avusese prin
cartea tainică primită în tinereţe. După o călătorie în
Ţara Sfântă a priceput că nu mai avea nevoie de acea
carte care îi fusese ca o inimă. Baal Shem Tov a suit în
munţi. A găsit o piatră mare care doar atinsă s-a
despicat. El a pus Cartea Înţelepciunii în piatră şi aceasta
s-a închis la loc. Scrisă alert, plină de tâlc, cartea a
constituit o adevărată Tora pentru cei interesaţi să o
parcurgă. Am fi mândri să putem fi elevi ai unor
discipoli ai unor mari profeţi pe care omenirea i-a avut,
mai ales dacă şi-au hrănit sufletul şi spiritul cu un mixt
de învăţătură a Torei şi înţelepciunii popoarelor din
această parte a Europei.



1086 vol. 22,  101-102| noiembrie-decembrie 2012



Toamna târzie 2012 | Contact international 1087

Valentin CIUCĂ

Repere biografice
şi artistice

ersonalitate proteică fecundă, interesată de
spectacolul vizual al realităţii imediate, dar şi al
propriei creativităţi, Elena Stoiciu s-a impus în

spaţiul cultural focşănean, îndeosebi prin apetitul
insaţiabil de a comunica prin mijlocirea bunurilor
simbolice şi de a eterniza ceea ce ţine de spiritualitate.
Un neastâmpăr vital şi sentimentul nevoii de dăruire
intelectuală o face să participe cu mijloacele artei la
spectacolul menit să înnobileze un oraş plin de vitalitate,
încărcat de istorie, amintind fiecărui român simbolicul
moment al Unirii Principatelor Române. Ceremoniile
anuale din ziua de 24 ianuarie au devenit punctele fixe
ale idealurilor româneşti şi de cinstire a primului domn
al Unirii, Alexandru Ioan Cuza.

Pasionată şi inventivă, pictoriţa s-a devotat slujirii
artei din altarele înalte ale unei ardente conştiinţe
naţionale, harul artistic cu care a fost dăruită definind un
spirit civic de excepţie, adăugă cu fiecare operă, cu
fiecare expoziţie personală, cu fiecare eveniment intern
sau internaţional, cu fiecare proiect ivit din nevoia de a
coagula energiile creative ale confraţilor spre satisfacţia
concitadinilor, valori simbolice perene. Elena Stoiciu
este, neîndoielnic, un catalizator hărăzit să lase urbei
sale urme distincte în memoria colectivă şi să sublinieze
identitatea unui loc memorabil şi să-l înveşnicească.

Câteva elemente din biografia şi cariera artistei sunt
edificatoare. Elena Stoiciu s-a născut în ziua de 12 mai
1947 la Focşani într-o familie de intelectuali, fapt menit
să releve accesul la educaţie al viitoarei pictoriţe. Tatăl
său, Virgil Stoiciu a fost absolvent al Şcolii Superioare de
Comerţ şi a continuat, astfel, tradiţia familiei. Vocaţia

comercială a tatălui a condus la definirea unui mod de
viaţă, unde educaţia şi accesul la cultură erau prioritare.
Mama viitoarei artiste, Ana, originară din Odobeşti a
avut de suferit din cauza statutului lor de chiaburi.
Chiar dacă nu a profesat la catedră, mama Elenei Stoiciu
fusese predestinată învăţământului primar, devenind, în
timp, funcţionar comercial aplicat şi tenace.

Sora pictoriţei, Virginia Stoiciu - Ciubuc, s-a orientat
către serviciile publice, fiind funcţionară în cadrul Poştei
Române. Mai multe elemente despre istoria familiei
Stoiciu se găsesc în cartea File din istoria comerţului din
perioada 1546 – 1948, realizată de Ştefan D. Neagu şi N.
Mazăre, publicată la Editura Rafet, în anul 2010.

Pe firul biografic şi cronologic al familiei Stoiciu,
aflăm că viitoarea pictoriţă şi profesoară Elena Stoiciu va
absolvi cursul primar în anul 1958, la Şcoala numărul 3
din Focşani. Trebuie spus că, viitoarea pictoriţă a
dovedit de timpuriu însuşiri muzicale, ceea ce a
determinat familia să opteze pentru viitoarea pictoriţă să
urmeze, mai întâi, studii particulare de muzică, după ce
mama artistei i-a fost primul îndrumător în taina notelor
muzicale.

Parcursul şcolar a continuat între anii 1958 – 1961 la
Şcoala nr.3 din Focşani. Lecţiile de pian au continuat şi
ele la Casa Pionierilor, cu profesorul R. Popescu. În
această perioadă s-a simţit atrasă şi de universul
culorilor, astfel încât a descoperit că armonia cromatică i
se potriveşte. Profesorii Dumitru Popa, pictor şi Eugenia
Ştefănescu o iniţiază în taina modelării formelor
tridimensionale.

P
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Remarcată de profesori pentru coloritul vital al
imaginilor şi modelarea formei plastice participă la
Galaţi la expoziţii locale şi regionale, fiind remarcată şi
recompensată cu diferite premii regionale. În anul 1958
primeşte Premiul şi Medalia de aur, la o expoziţie în
Bucureşti, iar mai târziu, obţine Premiul al II-lea şi
Medalia de argint, la un Festival al copiilor de la
Amsterdam - Olanda. În aceeaşi perioadă, talentul său
precoce este confirmat de o Menţiune acordată la un
concurs UNESCO de la Paris.

Opţiunea familiei şi a viitoarei artiste s-a dovedit
corectă. S-a înscris la Liceul Unirea din Focşani, secţia
Artă. A beneficiat de îndrumarea profesorilor Dumitru
Popa, Valeria Popescu. Destinul îşi urma cursul, studiile
superioare la Facultatea de Arte Plastice, Bucureşti, sub
privegherea unui artist şi profesor de excepţie – Marin
Gherasim. Sfaturi teoretice şi practice a primit, în aceeaşi
perioadă şi de la pictorul Stoica Rădvan. Rigoarea
desenului, esenţială, i-a permis în cariera sa didactică să
fie convingătoare şi îndrăgită de elevii săi.

Nevoia de a fi aproape de semeni prin creaţiile sale
se confirmă prin prezenţele convingătoare la expoziţiile
studenţeşti de la Casa de Cultură din Câmpina şi Casa
de Cultură a Studenţilor din Bucureşti. Timpul lucra în
favoarea sa, iar starea de frenezie creativă devenea un
mod de a fi între ceilalţi. În anul 1969 elaborează
lucrarea de diplomă şi primeşte repartizare
guvernamentală ca profesor la Focşani, oraşul natal.

Între anii 1969 şi 2008 s-a manifestat ca un om dăruit
profesiei şi a făcut din artă un destin împlinit. Intrarea în
labirintul existenţei a fost o provocare pe care pictoriţa a
acceptat-o cu seninătatea sentimentului că aparţine prin
vocaţie spaţiului artelor frumoase.

Nu întâmplător, opera doamnei Elena Stoiciu prin
umanismul ei profund, deschis comunicării în plan
simbolic cu semenii a impus-o prin generozitatea
intelectuală care s-a transformat într-o prezenţă dorită
între ceilalţi. A fost şi este un om de la care ai mereu
ceva de învăţat. Arta de a se devota unor proiecte de
anvergură o face iubită de mulţi şi apreciată de toţi.
Enciclopediile Un secol de arte frumoase în Moldova,
Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova-1800 -
2010, prezenţele sale cu cronici plastice în revista
focşăneană Pro – Saeculum, intervenţiile radio sau TV,
prestaţiile în cadrul Fundaţiei de cultură patriotică
Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz, articolele din presa locală şi
naţională definesc vocaţia unui om şi devoţiunea unui
artist devotat valorilor din Vrancea. Proiectele
internaţionale dedicate artei copiilor din anul 2003
încoace au generat parteneriate cu ţări ca Slovenia,
Portugalia, Suedia, Anglia, Italia, Spania, ş.a. Grupul
ţintă vizează cunoaşterea creatorilor şi trăsăturile
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culturilor respective în varietatea lor compoziţională şi
cromatică. Lucrările realizate de copiii participanţi la
proiect au condus la expoziţii comune, vizite
documentare, la şcoala Ion Basgan din Focşani, la
Ateneul Maior Gheorghe Pastia, Expoziţia, Omule, pomule,
care s-au finalizat cu un impact internaţional major.

Expoziţia Copacul, prietenul meu, precum şi cea
Salvaţi un suflet de copac, Salvaţi copacul, Salvaţi copacii au
generat o veritabilă emulaţie creatoare, un interes cu
impact memorabil.

În ceea ce priveşte parcursul individual al Doamnei
Elena Stoiciu, trebuie remarcat faptul că artista trăieşte
mistica numerelor mari. Expoziţiile personale din anii
1975, 1976, 1977, 1978, 1987, 1988, 2005, 2006 la Focşani,
Sibiu, au reţinut atenţia iubitorilor de artă prin viziunea
personalizată şi prin dimensiunea estetică a
interpretărilor grafice şi cromatice. Numeroasele
expoziţii de grup o fac remarcată la Focşani, Bacău, Iaşi,
Bucureşti, Galaţi, Sibiu, Botoşani, Târgovişte, Suceava,
Chişinău, la Saloanele Moldovei, Festivalul Voroneţiana,
Bienala Lascăr Vorel de la Piatra Neamţ. Între anii 1980 şi
1985 a participat constant la Festivalul Artelor Mioriţa,

de la Focşani. În anii următori, prezenţa sa artistică a fost
remarcată la Simpozioanele de pictură precum şi la
Expoziţiile Societăţii profesorilor. A expus, totodată
după anul 2005 în Spania, Italia, Slovenia, Suedia,
Portugalia, Anglia, ş.a.

Dincolo de preocuparea constantă faţă de arta de
şevalet s-a preocupat de arta monumentală, astfel încât,
în anul 1975 a realizat compoziţia amplasată pe faţada
principală a teatrului Mr. Gh. Pastia din Focşani. Tema
consacrată Unirii din 1859, realizată pe sticlă, gen vitralii,
69 metri pătraţi, a fost creată pornind de la tematica şi
istoria memorabilă a locului. O altă temă de artă
monumentală se referă la motivul istoric al Horei Unirii,
realizată în tehnica mozaicului, combinat cu marmură. O
altă compoziţie, Borna de hotar se află în reconstrucţie.

Demnă de tot interesul este şi o altă compoziţie,
Motive populare, de fapt intervenţii stilistic-decorative în
mozaic glazurat şi ţiglă colorată. Această operă a fost
aşezată pe acoperişul Prefecturii vechi din Focşani.
Trebuie menţionată şi compoziţia decorativă ştiinţa,
mozaic - Cesarom, amplasată la Colegiul Naţional Mihail
Kogălniceanu unde s-a folosit de varietatea motivelor
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populare din zonă. Totodată, s-a devotat pentru a decora
exteriorul Băncii Agricole din Vidra.

În ceea ce priveşte artele grafice, Elena Stoiciu  a
considerat că desenul este reperul esenţial, elementul ce
devoalează manualitatea subtilă şi expresivă a ductului
ce configurează universuri posibile. Desenul ca rigoare
şi fantezie, traseu plastic şi semn definitoriu, i-a permis
Doamnei Elena Stoiciu să treacă firesc de la compoziţia
grafică la caricatură, către simbolismul sintetic al graficii
de carte. Nu întâmplător a trecut la ilustraţia de carte.
Expoziţiile de grafică din anii 1970, 1975, 1993, 1995,
prezenţa la Saloanele de grafică, din perioada 1973- 1995
o definesc ca pe un grafician cu resurse expresive
multiple şi convingătoare ca idee şi traseu plastic.

Multe dintre compoziţiile sale grafice, elaborate
îndelung sau spontane  le aflăm în publicaţii jurnaliere
sau cărţi scrise de poeţii din Vrancea. Cărţile  pentru
copii, unele manuale şcolare fac mai prietenoasă lectura
şi mai accesibilă vârstei şcolare. Albumul Vrancea a
beneficiat de unele ilustraţii ale artistei, aşa cum revistele
Vitralii sau Gazeta de Vrancea ori manualele de muzică
pentru clasele primare beneficiază de semnele grafice
sugestive ale artistei. Ziarul Milcovul şi revista Milcovia,
Pro Saeculum din Focşani au în Elena Stoiciu un partener

fidel şi inspirat. Plasticitatea grafică a adus un spor de
frumuseţe subtilă Gazetei de Vrancea precum şi altor
tipărituri vrâncene...

Elena Stoiciu – Metafora credinţei,
bucuria cunoaşterii...

pirit artistic marcat de generozitatea
comunicării cu ceilalţi,  pictoriţa Elena Stoiciu
face din prezenţa sa în spaţiul cultural de la

Focşani un element de coeziune şi de emulaţie creatoare.
Nu întâmplător, consacră cronici de artă confraţilor,
analizele sale fiind, întotdeauna, aşezate sub semnul
prieteniei. A fi generos, a susţine valorile între care se
prenumără, pare un lucru firesc şi stimulator, astfel încât
breasla confraţilor a înregistrat constant o evidentă
emancipare a limbajului plastic şi o integrare axiologică
în plan naţional. Felul cum Elena Stoiciu se implică în
configurarea unei imagini optimiste şi creatoare la
nivelul breslei, denotă generozitate şi evaluare lucidă a
propriei participări în ansamblul din ce în ce mai elevat
al creativităţii focşănene.

S
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Vitalitatea artistei s-a împlinit mai întotdeauna sub
semnul generos al unei forme inechivoce de dăruire, de
renunţare la orice manifestare de orgoliu, de sentiment
al breslei şi prieteniei. Dinamismul omului face din
creativitate o bornă existenţială şi de împlinire în plan
valoric. Este suficientă o rapidă parcurgere a
palmaresului de autor, de cadru didactic, spre a
configura un portret auctorial marcat de dorinţa de a se
simţi un artist remarcabil raportat la tradiţia artistică a
locului şi de asumare a unui stil particular, definit prin
viziune inconfundabilă şi soluţii personalizate.

Pe fondul unei culturi umaniste asimilate în timp,
prin relaţia directă cu arta picturii, Elena Stoiciu şi-a
definit o amprentă stilistică inconfundabilă, cu trimitere
la zonele de reflecţie ale unui intelectual generos şi
disponibil permanent către confesiune şi dialog
intercultural. Acest sentiment stenic al nevoii de
mărturisire către divinitate şi către ceilalţi configurează
datele de fond ale unui om şi artist care nu trebuie să

strige gutural spre a fi remarcat. De fapt, Elena Stoiciu
deţine arta de a veni către celălalt şi a-l considera un
spirit afin. În imaginaţia sa, oraşul Focşani devine locul
ideal, oraşul Unirii şi al celestelor umbre care, uneori,
pot fi identificate în imaginaţia noastră retrospectivă.
Unele semne simbolice, risipite prin oraş devin în plan
simbolic ofranda unui creator care şi-a asumat o
identitate la care nu va renunţa vreodată.

Subtilitatea pictoriţei derivă din cultura emoţiei şi
fervoarea imaginaţiei creatoare, ciclurile realizate în
timp exprimând un rezervor imaginativ inepuizabil.
Unul dintre multiplele cicluri majore ale creaţiei, Omule,
Pomule mi se pare definitoriu pentru capacitatea creativă
a artistei, a folosirii fanteziei inepuizabile, a modului
cum, prin intermediul metaforei plastice, simbolice,
poate configura şi evoca, din perspectiva prezentului,
unele dintre miturile fundamentale. În spaţiul metafizic
creat prin trimiterea la Balada Mioriţei, Elena Stoiciu îşi
motivează opţiunea pentru mitul creaţiei ilustrat prin
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succesivele meditaţii plastice, pe ideea omului-pom.
Pornind de aici, de la un veritabil concept, acela al
creaţiei, exprimările sale trimit dincolo de figuraţia
formelor, la sensurile profunde ale cuplului Adam şi
Eva, cuplu izgonit din Rai tocmai pentru vina de a fi
îndrăznit să atingă zonele adânci ale cunoaşterii.

Ciclul Omule, Pomule trimite la ideea nevoii de
cunoaştere, inclusiv cunoaşterea de sine, astfel încât
personajele biblice să devină un fel de arhetipuri ale
păcatului originar şi libertăţii de a şti, ca destin uman
împlinit. Pictoriţa face din reflecţia personalizată o
dezbatere cu sine însuşi, astfel încât imaginea să trăiască
prin metaforă şi prin simbol. Intelectual rasat, artista
face din sugestia ansamblului plastic un spaţiu eterat,
unde dimensiunea primordialităţii să decodeze zonele
unui mister perpetuu. Pictând asemenea compoziţii
pictoriţa întreabă şi se întreabă lucid şi dramatic cine
suntem, de unde venim, încotro mergem... Înfrăţirea
aproape organică între silueta copacului cunoaşterii şi a
Omului, despletirea ramurilor arborelui vieţii, trimite la
numerologie şi la semnificaţia numărului 1.

În istoria românilor codrul, pădurea au semnificaţie
specială, reprezentând relaţia definitivă dintre om ţi
natură, etnomitologia fiind asociată cu o primă fază

mitică. În esenţiala lucrare Mitologia română, Romulus
Vulcănescu analizează cele trei categorii constituite din
plantele sacre, plantele consacrate, folosite îndeosebi la
sărbători – bradul fiind cel mai cunoscut – salcia de
Florii şi trandafirii de Rusalii. Busuiocul este nelipsit la
cununii şi la nuntă. În alt plan, arborii sacri, codrii şi
pădurile seculare sugerează un nivel subtil de dezvol-
tare mitică. Cultul arborilor face relaţia cu dendrolatria,
credinţa în arbori, în bradul considerat un brad cosmic.
Se presupune că Bradul, prin coroana, trunchiul şi
rădăcinile sale susţine întregul cosmos, fireşte infinit.
Arborele cosmic, arborele ceresc şi arborele vieţii sunt cele
trei stadii ale naşterii, vieţii şi morţii.

Mărul, copac sau fruct, are l-a rându-i semnificaţii
mitice. El este privit ca arbore al vieţii şi înţelepciunii şi
considerat arborele recompensei divine, deşi ideea de
fruct al păcatului este la fel de puternică. Alunul, la
rândul său, este inclus în categoria arborilor buni, gene-
roşi cu oamenii. Este util în practicile magico-mitologice
şi de obicei se spune că protejează casele.

O prezenţă foarte cunoscută în spaţiul mitologiei
româneşti este Muma Pădurii. În conştiinţa românilor
acest personaj mitic este perceput ca un simbol cu
expresie urâtă, hidoasă, respingătoare. Cu toate aceste
locuri comune, Muma Pădurii este tratată uneori ca o
semidivinitate, un geniu pozitiv. Evident că şi varianta
unei Mume a Pădurii bătrână şi urâtă s-a impus fiind un
personaj ostil, caricatural, în genere, dizgraţios, respin-
gător.

S-ar putea glosa abundent pe această temă pornind
de la strămoşul mitic şi ajungând la alte fantasme din
mitologia românească. Oricum, aceste semne ale
trecutului pătrund în conştiinţa timpului şi devin, prin
variate interpretări literare sau plastice opere de artă.

Opţiunea Doamnei Elena Stoiciu pentru compoziţi-
ile cu copacii, unde coroanele vegetale se despletesc prin
suflarea cosmică a unor nevăzuţi Eoli fac din mişcarea
coroanelor despletite un fapt cosmic. Relaţia dintre
pământ şi cer se produce prin fiinţa vie a copacului-om
sau a omului copac, chtonicul şi astralul fiind o relaţie
reversibilă. Materia este pământul, Geea, copacul - viaţa,
ceru - infinitul. Relaţia materie şi spirit se împlineşte în
compoziţiile pictoriţei sub semnul concomitent al
terestrului şi astralului. Din fiecare compoziţie se
desprinde ideea triadei apă, cer, pământ, exprimată prin
siluetele unor oameni-copaci  şi copaci transfiguraţi în
oameni. De altfel, întregul ciclu de interpretări pe
această temă – desigur cel mai consistent ideatic şi
plastic - trebuie privit şi cu ochii minţi deschişi spre
metaforele profunde ale existenţei umane dintotdeauna.
Omul motivează prin artă dumnezeirea...



Toamna târzie 2012 | Contact international 1093

Fiecare imagine din acest substanţial şi elocvent
ciclu, ansamblu marcat de reflecţii filozofice profunde,
beneficiază de un cromatism unde tuşele subtile ca
epura unui ideal, sugerează un permanent şi auroral
început al lumii. Fundalul acestor gracile compoziţii, vag
şi misterios, permite minunii să devină realitate sensibi-
lă. Copacul cu generoasa despletire a ramurilor crude
uneori sau bătrâne de vreme alteori, fac din Pomul
cunoaşterii o şansă pentru Om. Omul copac, de care amin-
team, scapă de povara materiei şi se metamorfozează
într-un vis auroral. Tensiunea dramatică a compoziţiilor
ţine de tema, de subiectul vag narativ al compoziţiei. De
aceea, trupurile fragile, nubile identificate în iluzia
arborelui pot fi privite şi ca ipoteze asupra frumuseţii
lumii. Fundalurile acestor compoziţii, vibrate cu
tandreţea subtilă a unei mângâieri, fac din jocul
perspectivei o formă de libertate. Tuşele fine ca o
respiraţie a copacilor primăvara, în anotimpul iubirii ţin
de armonia ideii şi a expresiei.

Elena Stoiciu vrea să redescopere lumea mitologiilor
de lângă noi, a adevărurilor mitice din illo tempore unde
evocă sunetele vagi ale unui cântec pierdut, spre a
ajunge la Iona şi Horev, Himera ierbii, Parabola florii de
mac, Pom, Himera Toamnei, Închinare, Omul din fereastră,
În asfinţit, Dans albastru, Himera copacului, Înălţarea,
Himera căutării, Calea iniţiatului, Copacul strâmb şi alte
compoziţii-metafore, reflecţii şi eresuri...

Potenţialul creator al pictoriţei, mobilitatea sa
artistică îi permite treceri fireşti de la o compoziţie la
alta, astfel încât impresia de ansamblu să sugereze o
exprimare plină de vervă imaginativă şi un potenţial
creator indubitabil. Dacă facem trimitere la unele
compoziţii cum ar fi Înserarea, Noaptea violet, Malul, Aura,
Mioriţa, Feţele tăcerii, Liniştea coloanelor, Însingurare,
Eclipsa, Parabola fântânii, Recviem, Bocet, Rugă, Focul,
Floarea de mac, Cântecul pierdut, O altă întoarcere şi multe
altele compoziţii din ciclurile Omule, pomule, Pomule,
Omule, Himere, Parabole, Arcade, Umbra copilăriei,
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Fereastra, sesizăm o fantezie inepuizabilă şi o rigoare
memorabilă.

În asfinţit, iată o altă reuşită prin compoziţie, unde
prim planul este destinat înfrăţirii organice dintre om şi
pomul veşniciei. Acest simbolic motiv, tratat din varii
perspective picturale trimite uneori la cuplul primordial
şi mitul adamic, la înserări paradisiace şi zori mereu
aurorali. Elena Stoiciu reinventează noaptea timpului
imemorial, colorează în nuanţe de violet, diafane ca un
poem de dragoste. La un moment dat, artista simte
nevoia de a se defini între ceilalţi, Autoportretul, definit
în acelaşi context primordial, are discreţia de a se aşeza
pe scara timpului implacabil în măsura în care arta
devine un eşafodaj pentru înălţare în propria ta fiinţă.

Seria Himerelor, a Arcadelor, a Parabolelor, ciclul
Ferestrelor se motivează prin reflecţie şi se împlinesc prin
calitatea compoziţională a acestor ideale catedrale
înălţate în propria ta fiinţă. Calea iniţiatului este, în
viziunea artistei, de fapt un drum al cunoaşterii şi, prin
credinţă, un drum al Mântuirii. Gradul de acces la
reflecţia profundă face din Elena Stoiciu, un mărturisitor
al minunilor revelate şi al Frumuseţii ca dar divin.
Creativitatea artistului, el însuşi atins de Graţii,
sugerează în alt plan parabola călătorului printre stele.
Plasticitatea formelor, tandreţea subtilă a culorilor,
claritatea concepţiei fac din aceste imagini-simbol
treptele unui parcurs iniţiatic. Plasarea artistului şi al
privitorului în perspectivă metafizică face ca simbolurile
să trimită la transcendenţă. Tuşa de culoare, eterată şi
pură, nu are consistenţa materiei, ci doar graţia unui vis.
Penelul devine, în acest caz, arcul voltaic ce uneşte
spiritul cu materia.

Ideea Arcadelor trimite la configurarea relaţiei
simbolice dintre aici şi dincolo, prezent şi trecut, clipă şi
veşnicie, fiind forma ideală a triumfului sau a despărţirii
celor două ipotetice variante: Grădina Raiului sau
întunericul Iadului. Avem însă şansa de a opta doar în
măsura în care pe talgere se va regăsi, mai numeroase,
faptele noastre bune. Aşadar, Binele, Frumosul, Adevărul
sunt singurele repere estetice şi morale ce pot face din
destin o viaţă şi din ea, prin act creator, un parcurs spre
lumină. Parabola valului, are suportul unei idei
excelente şi a unei viziuni plastice bazată pe sugestia
unei melancolice unduiri.

Alături de alte zeci de meditaţii solitare, de
exteriorizări ale unor forme grafice şi expresii cromatice
adecvate motivului pictural, Elena Stoiciu are
disponibilitatea, rară, a unei mereu convingătoare
sincronizări între concept şi expresie, prin arhitectura
formei şi culoare. Gândirea clară, selecţia motivelor,
apetitul pentru compoziţie, accesul la tandreţea culorilor
mereu armonizate cu contextul ideatic fac din Doamna

Elena Stoiciu un important creator de emoţii estetice, de
bucurii autentice şi durabile ale spiritului. Repet, poate,
dar susţin că, cine ştie a surâde celuilalt este indubitabil
un om frumos care, dăruind bucurie prin arta sa, va
deveni şi mai liber şi mai inspirat de divinitate...

Sentimentul dăruirii de sine...

redestinată să aibă acces la un evident
sentiment al dăruirii de sine în favoarea
celorlalţi, permanent jovială şi încărcată cu

energii pozitive, artista este agreată pentru fervoarea
creativităţii şi a generozităţii. Nu întâmplător artista a
devenit de timpuriu un om al cetăţii spirituale
focşănene. Oriunde se întâmplă ceva memorabil este
invitată sau participă prin proprie voinţă. S-a impus
chiar din primii ani de creaţie permanentă  prin
generozitatea abundentelor oferte cultural - artistice şi
calitatea de cetăţean ataşat valorilor istorice şi civice ale
acestui important oraş, unde s-a distins prin devoţiune şi
spirit întreprinzător.

În planul artei grafice, bazată pe un desen plin de
imaginaţie şi varietate tematică şi expresivă, Elena
Stoiciu valorifică o parte din desenele ei în revista
Saeculum sau în alte organe de presă din Focşani sau din
alte publicaţii din ţară. Verva imaginativă, dublată de un

P
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veritabil apetit către invenţia plastică a formei grafice,
constituie eşafodajul unor posibile proiecte de pictură.
Permanent comentează evenimentele artistice ale
confraţilor de breaslă şi, cu generozitate colegială,
identifică zonele de interes ale celor care aspiră la
consacrare. Acest comportament o face preţuită de cei
care o cunosc, cunoscută prin nenumăratele sale oferte
artistice destinate agrementării spaţiului citadin.

Cum a acordat mare parte din timp modelării
artistice a expresiilor grafice şi picturale datorate celor
tineri, rezultatele la expoziţii şi concursuri şcolare au
impus prin calitatea şi expresivitatea creaţiilor de care s-
a ocupat constant şi tenace. Am impresia că, uneori, se
bucură la fel de mult de reuşitele elevilor săi ca de
propriile reuşite. Are arta de a comunica cu cei pe care-i
formează, astfel încât s-a remarcat ca eficace şi
prestigios modelator de viitoare talente şi caractere.

Relaţiile cordiale cu universul artei poetice a
condus-o la elaborarea unor serii de ilustraţii alb-negru
prin mijlocirea cărora versul dobândeşte virtuţi
simbolice complementare. Vivacitatea acestor forme
imaginare amplifică sugestivitatea cuvântului şi face din
creaţia poetului un act artistic memorabil. Mişcarea
literară din Focşani a avut şi are în Elena Stoiciu un

partener mereu inspirat în dezvăluirea subtilităţii
poemelor.

Privită în perspectiva timpului creaţia picturală,
grafică, de ambient urban, ca şi aceea de eminent
profesor de arte vizuale şi cetăţean de onoare face din
luxurianta ei multiplicare a harurilor cu care a fost
dăruită un mod strălucit de a fi între ceilalţi.
Cordialitatea şi generozitatea artistului este semnul
zodiacal al norocului pe care l-a descoperit de timpuriu
în profunzimile fiinţei sale deopotrivă fizice şi eterice.
Printre operele sale încărcate de simboluri subtile şi
rafinate se poate ajunge în labirintul spiritului şi în
orizontul intimităţii unui gând şi expresiei indubitabile a
unei vocaţii împlinite.

Elena Stoiciu face din neastâmpărul creaţiei o
modalitate de a comunica cu ea însăşi şi cu ceilalţi spre
bucuria definitivă a celor care au înţeles cu adevărat că
Omul şi Pomul sunt expresiile Veşniciei...

Elena Stoiciu are menirea divină de a face din
increat creaţie şi din iubire un mod definitiv de a fi.
Fericit locul, neamul, unde Artiştii îşi durează din
proprie voinţă templele inefabile ale Binelui, Frumosului
şi Adevărului...
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Angelo SAGNELLI

Ut philosophia
poesis
Angelo Sagnelli ( n. 1945, Lendinara, Roma), şi-a publicat
primele două volume de poezie la Editura Pagine: Brividi del
tempo, Brividi d’amore. În 2005 i-a apărut al treilea volum
Ciottoli. S-a bucurat de numeroase recunoaşteri, conferindu-i-
se premii importante. În 2008 a publicat volumul Il vuoto
(Edizioni Lepisma, Roma, prefazione di Elio Pecora), din care
am ales şi tălmăcit în limba română poeziile de mai jos.
Despre poezia lui Sagnelli s-au pronunţat nume importante
ale literelor italiene, ca de pildă: Corrado Calabrò, Dante
Maffìa, Walter Mauro, Maria Luisa Spaziani etc. În 2009 i-a apărut La luce è il tempo (Edizioni Lietocolle). A fost chemat
în diverse ocazii  de RAI să citească şi să-şi promoveze producţia literară. A fost invitat de Universitatea „La
Sapienza” din Roma să ţină de-a lungul anilor 2006-2008 un ciclu de lecţii  asupra poeziei contemporane şi cu
deosebire asupra poeticii sale. A moderat  întâlniri ale unor poeţi reprezentativi la celebra Caffè Greco, preluate de
canale satelitare prin intermediul programului său “Lo specchio di Calliope”. Din octombrie 2011 promovează la
aceeaşi Caffé Greco cultura italiană în lume, intervievând cele mai semnificative personaje ale lumii academice,
literare şi artistice. Angelo Sagnelli, un adevărat vulcan de idei este un poet enciclopedic, interesat de ştiinţă, în special
de astrofizică şi de teoria cuantelor. Poezia lui, spune Maria Luisa Spaziani, este un mijloc de a ne întoarce „poate
inconştient la primordiile binomului parmenidian poezie-filosofie”.

Meraviglia
Minunea

Râde feciorul
în soarele ce acum moare.
Râde, râde, râde şi tot râde,
şi fiecare privire e un jet
spre roşu şi violet.

Nu există moarte
pentru cel ce n-o ştie,
nu există durere
pentru cel ce n-a îndurat-o;

minunea
este un fior de iubire,
mâna cea îndelungă
ce mângâie soarele.

Addio
Adio

Cea din urmă privire
a fost un tăiş de gheaţă.
Pătruns înăuntru
n-a mai găsit ieşirea.
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La vita che non
muore

Viaţa care nu
moare

Nu e doar soarele cel ce-ncălzeşte
ci şi puterea sângelui în vine,
în acea curgere a sa-n ropot dă căldură,
reînoindu-ţi veşnic răsuflarea.

Nodul vieţii are o mulţime de fire,
iar tu eşti acum parte a unui întreg;
tu eşti amprentă îndelungă-a cunoaşterii,
picior al istoriei ce-naintează.

Continuă să-ţi şlefuieşti gândirea
sau să meştereşti lucruri din degete:
tu eşti dăltiţa unei eterne vieţi
care pururi trăieşte  şi nu poate să moară.

Foto Internet

Futili certezze
Uşuratece
certitudini

Când vântul se va năpusti peste stejari
şi –aceştia se vor clătina bezmetici,
şi gândurile se vor roti spre pământ
contenite de răzoare şi crăpături.

Dar rădăcina e puternică  şi e înfiptă trainic
şi va lupta peste vremi să nu fie smulse.
Uşuratece certitudini sunt nişte pietre,
risipite acum pe câmpuri sau trotuoare.

Attrazioni
vuote
Atracţii goale
Mâna-ndelungă arde în transparenţă
priza  nu mai face legătura cu cerul;
şi orice atracţie se mistuie-n vid
dacă spaţiu nu e  care să nască timp.

Astfel toată materia nu are nicio noimă,
dincolo de cerul pe care negru îl vedem,
şi nici nu lasă dâre sau pulbere de stele,
fiind până la urmă sămânţă-ntr-un sertar.
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A mio padre
Tatălui meu

Când va fi să fie cea din urmă zi...
cea din urmă,
va să am în ochi asfinţitul,
un vis ce se risipeşte,
un strigăt ce conteneşte,

Atunci,
şi numai atunci am să-mi revăd tatăl
şi sustrăgând un cuvânt tăcerii mele
cu capul plecat îl voi striga pe nume.

Noi doi,
noi doi...picături din acelaşi izvor

Il sogno
Visul

Visul e-un gol ce nu acceptă plinul,
ce se creează si se transfigurează,
o urmă ce se leapădă de propriul semn,
abstractul ce nicicând în lume nu viază.

Şi totuşi prin puterea gândului se naşte,
atunci când pare s-aţipească uneori;
în har învăluindu-l îl derealzează,
despovărat  şi  nestânjenitor.

Sfârşind apoi să ţeasă pânza
dispare cum a apărut, ca fumul
fără a lăcrima sau a surâde-n van,
lăsându-ne în urma lui parfumul.

La luce è il
tempo

Lumina este
timpul

Cercul, se ştie, îşi dă ocol fără a conteni.
şi că-nălţimea în genune se preface uneori,
astfel că soarele rămâne un punct fix,
în timp ce-n beznă moare-o altă zi.

Lumina-a fost de când e lumea al nostru timp.
Iluminează, străbate spaţiile, cărarea;
ea întrupează viitorul ce şterge ce e peste
atât de-apropiat că-i simţi suflarea.

Prietene, zăvoreşte-o-ntr-un vis
şi din plin fiorii de foc trăieşte-i;
în orice privire ce ţi se deschide în  gol
claritatea-i un fruct ce se rumeneşte..

Prezentare şi versiune românescă
Geo VASILE
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Gheorghe Andrei NEAGU

Lacrimi violate

“… mergi deci înainte… caută-te, eşti lângă tine şi
stai prea aproape şi nu te găseşti, mărite Gabriel
Márquez García este omul aşa cum spui tu sau cum
spune  John Steinbeck”.

***

ilele trecute, directorul nostru s-a apucat să trimită
la un festival, formaţia noastră. Am auzit că a
făcut faţă cu bine.  A făcut “furori” zicem noi. În

orice caz, directorul a venit şi nu ne-a mai zis nimic, dacă
ne-a găsit în neregulă.

Pentru că aşa şi eram. Eu abia mă întorsesem de la o
plimbare nocturnă prin parc. Auzisem că iubita mea ar fi
cu nişte “fustangii” de prin oraş. M-am culcat liniştit şi
mulţumit. A doua zi am văzut-o ieşind de la spălător.
Cămăşuţa i se zbuciuma pe trupul tânăr, încercând să-i
acopere sfârcurile tari. Nu m-am putut stăpâni.

- Ileana!
Ea s-a oprit mirată, pe holul mare, de apariţia mea.
I-am oprit mirarea în ochii mei şi m-am apropiat. Cu

prosopul ud, stătea nemişcată aşteptând.
- Te-am visat!, am zis minţind.
- Nu te cred!, mi-a zis ea fără milă.
Săpunul îl ţinea sugrumat în prosopul ros de atâta

spălat cu maşina comună. Numai iniţialele numelui ei se
zvârcoleau roşii pe ţesătura pleoştită. N-am zis nimic.
Ştiam că avea dreptate. Numai dreptate. Dar ce era să
facă ea cu atâta dreptate? Am prins-o de mână. Nu s-a
zbătut, dar şi-a tras fiinţa mai aproape de partea mea. Să
aibă loc cei ce treceau pe lână noi. O rază de lumină se

chinuia să spargă întunericul dimineţii. Nu reuşea. Becul
chior,  muşte multe… I-am pus mâna pe umărul
plăpând. Semăna cu fruntea mielului tăiat de Paşti.

- Azi vii la mine?
Nu mi-a răspuns. Ochii doar s-au lăsat cuprinşi de

panică semănând spaima în sufletul meu. N-am înţeles-o
sau m-am făcut a nu înţelege încă.

- Ei, ce zici, vii?
- Dacă vrei tu!, reuşi ea să strivească în fluturarea

buzelor răspunsul dorit.
N-am mai zis nimic. Am mângâiat-o uşor pe umăr şi

m-am uitat lung în despicătura bluzei. Aveam de ce. Cei
doi motani, sânii dormitau în răsuflarea grăbită a
întâlnirii.

Am plecat la rându-mi spre spălător. Mirarea mă
însoţise până aici şi nu mă mai părăsise. Cum de
nimerisem tocmai aici? Era greu de spus. aveam în suflet
atâtea porniri iar niciodată un drum. Să-mi simt braţul
sprijinit pe un  drum sigur, să port la subţioară calea
mea… Nu. Niciodată n-am oprit. Necazurile năvăliseră
în mine, aşa cum se înstăpânea întunericul prin ferestrele
coridorului în dormitoare. Eram copil când încă nu ştiam
ce-i necazul, când m-a ars nedreptatea. Adevărul fusese
smuls de părintele meu, însemnat pe piele c-o nuia de
alun, “ca să nu uit”. Şi nu uitasem  niciodată. Pielea se
refăcuse dar sufletul meu rămăsese surghiunit în
nedreptatea copilăriei.

Mai târziu, am încăput în mâna acelor dascăli,
nedeprinşi cu truda cuvântului. Pentru că era trudă
adevărată cuvântul. Nici ei atunci, nici eu acum n-am
putut lămuri drumurile cuvintelor.

Z
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Şi atunci şi acum, vălmăşagul lor mă cuprinde
nevestit ca un stol de gravuri în iureş nestăvilit. Uneori
mă sufocă povara lor şi atunci o slobod ca pe un dor în
sânul hârtiei luciferice.

Apa rece din spălător îţi spală şi amintirile. Mă frec
cu prosopul până când năduşesc. Şi amintirile îmi revin
neprefăcute. Aşa se freca tata lângă fântâna căzută-n
pântecul pământului. El şi cu vecinii o aruncaseră acolo,
hrănindu-se cu truda răcoroasă a pietrelor înţepenite de
nu se mai ştie când acolo. De câte ori mă spăl îmi aduc
aminte de tata. Era voinic, tare voinic, tatăl meu. El puţin
aşa a crezut o vreme. Mai târziu, n-a mai crezut aşa. Îi
spusese mama altceva, plecând.

Şi el m-a lăsat atunci de capul meu. Nu-mi mai era
teamă.

Nici nu mi-a fost  greu să-l lovesc după aceea. Am
dat cu disperarea celui căruia i s-a luat tatăl. Dar m-am
oprit în pumnii lui, ca apa unui izvor limpede. Şi ochii
mi s-au tulburat de lacrimi şi de durere. Nu câştigasem
nimic dar pierdusem tatăl. Mai târziu mă luară şi pe
mine. Lui îi spusesem tată prima oară. Al doilea era
nenea şi nenea a rămas până a murit din cauza beţiei. Că
mult l-a mai iubit mama.

Şi aşa am ajuns să trec prin şcoală fără să desenez
măcar odată un morcov. Abia de am învăţat să număr, în
trei ani de trudă în clasa întâi. Mai târziu era prea târziu.
M-au dat la şcoala specială. Eu şi alţii ca mine. Ca nişte
lăstari izvorâţi din cioburi putregăite. Niciun copil nu se
juca cu noi. Noi eram asistaţi, ceilalţi copii aveau părinţi.

Mama venea pe la mine mai mult ca să plângă. Eu
nu puteam plânge. O priveam în tăcere cum plângea,
dorind să-i usuc lacrimile cu privirea-mi posomorâtă. Nu
reuşeam şi mă-ntristam. Limba mi se cimenta în gura
încleştată. După ce pleca ea, gura mi-era acră de atâta
muţenie. Când am pierdut-o şi pe ea, eram băiat mare.
Nicio povaţă nu mai venea să-mi tulbure visele.

Iar visele se prefăcuseră-n porniri. De aceea am ajuns
mai târziu, aici, în locul acesta unde nu-mi trebuia tabla
înmulţirii. Şi nicio împărţire. Aici nu trebuia să împart cu
nimeni, pentru că nu am ce împărţi. Doar să ne
înmulţim.

La asta nimeni nu se opunea. Doar comisia ne mai
scădea din realizări. Când se întrunea, dacă se întrunea,
hotăra că nu trebuie să avem urmaşi. Adică ce, noi nu
suntem buni. Oho, câţi oameni am văzut mai răi decât
noi. Că noi suntem asistaţi, nu oameni de ceilalţi. În rest,
era bine.

Aveam mâncare, aveam femei – eu nu le mai ştiu
numărul, aveam şi dans, film şi muzică. Dar ce n-
aveam!? Unii au cârje, alţii cărucioare, alţii picioare de
lemn, alţii nici atât. De mine-i mai bine. Eu am cap de
lemn. Cap pătrat. Când mi-au spus asta pentru prima
dată, m-am uitat în oglindă şi nu mi-a venit a crede că ei
mă minţiseră. Ştiam ce este un pătrat şi ceea ce vedeam
în oglindă nu semăna nici pe departe cu aşa ceva. Dar
cum n-aveam pe cine contrazice m-am bucurat că-l mai

am. Putea să fie mai rău. Prima dată când am ajuns aici,
mă lovisem de umbra paznicului ce moţăia la geamul
porţii, de vreme şi de timp. Apoi m-a luat în gheară
supraveghetorul de serviciu. Din ea am ajuns direct în
cabinet. Împunsături, sânge şi celelalte. Doctorul nu era.
Doctorii sunt de obicei la ceilalţi, nu la noi. Noi nu
aveam ce da. Suntem săraci cu duhul şi cu punga.
Aveam numai boli. A mea s-a dovedit până la urmă
incurabilă. Din cauza asta mi-am bătut tatăl.

Din cauza asta bat pe cine întâlnesc în cale. Nu mă
pot stăpâni. Şi ei m-ar bate dacă ar fi bolnavi. Dar ei nu
sunt şi ne bat cu altele. Pe mine m-au pus la muncă.
Cândva învăţasem să împletesc coşuri de nuiele. Acum
am învăţat altceva.

Fac lumânări. Şi put ca la mort. Aşa cum put morţii
noştri, mai ales că nu mai are cine să-i spele. Abia de-i
mai pot îngropa. Sicriele mici ne lasă genunchii uneori
pe afară. Noroc că înţepenim, altfel ne-ar îngropa
ghemuiţi. Sicriul lui Procust la noi e făcut numai într-un
singur fel. Niciodată mai mare.

Dar destul cu prostiile. Totul e bine.

***

Decât să fiu trist şi îngrijorat din cauza bolilor pe
care nu le pot învinge, mai bine nu le bag în seamă.
Poate aşa voi fi fericit.

***

ai, tu ăla care te joci în tratate aşa cum eu caut
tratament pentru SIDA. Nu vezi că mă calci cu
racheta? Mai lasă-ţi minciunile şi apucă-te de

tine însuţi, poate că vei reuşi să te găseşti!
Şi nu te speria dacă vei descoperi că nu semeni cu

tine cel care spui şi crezi că eşti tu. Nici eu n-am găsit
tratamentul cuvenit.

***

H
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n ochi îi flutura năframa nebuniei, împrăştiindu-le
limpezimea, tulburând totul în jur. Pe marginea
aleii, c-o urmă de bagaj sub braţ, femeia aluneca

sperios spre internat. Ochii curioşilor o bucăţeau şi o
scoteau în lumină. Avea un picior mai scurt, ce-i dădea o
slăbiciune firească. De parcă aşa i-ar fi stat ei bine. Din
fiecare pas furişat, umbra se prelingea în pietrele
caldarâmului, ca o durere înlăcrimată a neputinţei de a
zbura. Nu venise cu nimeni şi nimeni n-o aştepta. Avea o
năframă transparentă sub care îşi ascundea nasul cârn,
ca o sfidare adusă clătinării. Ceilalţi ştiau ce-o aşteaptă.
Ba nu. Mai fusese şi prin alte părţi, dar nu i se întâmplase
nimic rău. Încrederea o făcea  să păşească senin prin
umbra spartă de poarta deschisă. cei vechi râdeau. Erau
veseli. Aveau să afle lucruri noi despre lumea de dincolo.

Deodată ea s-a oprit. O speriase umbra sălciilor
pletoase, ce se aruncaseră fără veste în faţa ei, înnegrind
şi mai mult caldarâmul.

Poate că a vrut să ţipe. Poate nu. Oricum, ţipătul ar fi
fost mic şi trist, aşa cum numai ea putea să-l ducă
înlăuntrul tăcerilor ei. Luându-şi seama, salcia şi-a strâns
pletele-ntr-o mână de vânt şi a lăsat soarele să-şi sărute
nestingherit oaspeţii. Faţa ei s-a luminat. Cei vechi au
răsuflat parcă mai uşuraţi. “Hai, ce-a fost greu, a trecut”
părea să spună suspinul lor. Abia atunci ea şi-a ridicat
ochii spre dânşii. Erau negri şi trişti. Atât de negri, încât
soarele se topea în ei. Din colţul lor ei o priveau tăcuţi,
aşteptând-o. Aveau s-o primească cu braţele deschise.

- Cum te cheamă?
- Teodora!, le spuse ea fără nici o reţinere, de parcă

ar fi aşteptat întrebarea ca să fie prilej de bună ziua.
Şi atunci ei se îndepărtară tăcuţi. Fiecare zâmbea,

gândind că era vreme pentru stat de vorbă mai târziu.
Fiecare se străduia să-şi aducă aminte de clipa când

veniseră aici pentru prima dată.

***

Nu poţi fi cu adevărat liber, dacă nu respecţi
libertatea celor din jurul tău.

***

timaţi tovarăşi, v-am convocat pentru a ne
cunoaşte şi mai ales pentru a vă aduce la
cunoştinţă o seamă de lucruri care mă

nemulţumesc. În primul rând, constat că avem 18
persoane cu degerături pronunţate. Toate grupurile
sociale nu funcţionează. Centrala termică este la pământ.
Fisurile sunt mari. Spărturile şi mai mari. Niciun cazan
întreg. Vesela este distrusă. Chiar în biroul meu, cad
pereţii. În saloane, mizeria.

Iar dumneavoastră, stimaţi tovarăşi vă complaceţi în
situaţia aceasta. Vă înecaţi amarul în sticlele de băutură
şi în comportament imoral. Asistaţii vă acuză.
Neîmplinirile vă acuză. Starea unităţii vă acuză. Ce aveţi
de gând?, întrebă cu glas ferm şi hotărât, directorul.

Ceilalţi se foiră neliniştiţi. Din datele culese de ei,
băiatul acesta nu trebuie să le creeze probleme. Era
cunoscut ca un vesel, săritor şi mai ales “băiat de gaşcă”.
“Pesemne că am fost minţiţi!”, îşi spuseră ei cu nelinişte
crescândă. Neliniştea era cu atât mai mare cu cât trebuia
să dea un răspuns. Într-adevăr “ce-aveau de gând?”, nu-
şi puseseră niciodată întrebarea.

- Ca primul angajat în această unitate, ca om care a
fost încă de la proiectare, începu contabilul şef, pot să vă
spun că s-a muncit mult…

- Care mult tovarăşe contabil şef, care mult?, au
muncit cei de la şantiere, ne-au dat o clădire nouă şi mai
avem puţin şi o dărâmăm.

- Apoi nu-i chiar aşa! Dumneavoastră care abia aţi
venit, credeţi că numai bateţi din palme şi se rezolvă
totul?

- Fără asemenea afirmaţii calomnioase sau mai precis
injurioase!, îl întrerupse directorul.

Mic şi pătrat, cu gâtul scurt şi ceafa groasă, cu
fruntea mare şi pătrată, sprijinită pe o faţă brutală dar în
acelaşi timp mieroasă, contabilul şef nu lăsă prilejul ivit
pentru a mai întări ceva din prestigiul la care “ţâncul
ăsta” atenta fără nicio jenă. De fapt el nu definea astfel
lucrurile. Pentru el, lucrurile erau mai simple. Ori el ori
altul. Cale de mijloc nu era.

- Ce ştiţi dumneavoastră tovărăşele. Nu-i mai zicea
director. Noi am fost aici, aşa cum ne vedeţi şi nu ne-a
criticat nimeni până acum.

- Nu vă critic! Eu vă relatez fapte. Ce-aveţi de gând?
Este adevărat sau nu? Sunt degeraţi oamenii sau nu?

Vă place aşa? Asta vreau să ştiu! Ce zice secretarul de
partid?

- Tovarăşe director, eu sunt prea mic, zise el dând să
se ridice în picioare.

- Stai jos tovarăşe secretar. Dumneata eşti cel mai în
măsură ca factor politic decisiv să…

- A fost tovarăşe director!, se grăbi să pună lucrurile
la punct contabilul şef. Apoi văzând mirarea pe faţa lui,

Î
S



1102 vol. 22, 101-102| noiembrie-decembrie 2012

veni cu lămuriri. Trebuie să-l excludem din partid, este
condamnat şi graţiat.

Vestea îl uimi. Nu se aşteptase la aşa ceva. Avea să
afle după aceea că lucrurile stăteau chiar aşa, dar puţin
mai altfel.  O bună parte din vină o avea tot şeful
contabil. Numai că vechiul director fusese mai slab şi nu
făcuse nimic pentru a-şi justifica prezenţa…

Un bubuit puternic îi întrerupse gândurile. Toţi îşi
întrerupseră privirile spre uşa deschisă cu putere de un
asistat cu părul vâlvoi. Din palma mâinii stângi, sânge.
Urla. Şedinţa era compromisă.

La cabinetul medical nu era nimeni. Cele patru
asistente erau la cor. Se pregăteau pentru concurs.
Salvare nu era. L-au urcat în camionul unităţii şi l-au dus
urgent la spital cu ultimii litri de benzină. Camionul nu
s-a mai putut întoarce. Iar şedinţa n-a mai putut
continua. Nu mai aveau de ce. În fiecare clipă apăreau
probleme. Înjunghierea asistatului acela, vederea
sângelui, carnea zdrenţuită de pe degetele îngheţate,
fecalele de pe holul murdar, îl făcură mut pe noul
director. Trebuie acţionat, făcut ceva. Aşa nu se mai
putea.

***

Să-l ia cine vrea pe Dumnezeul tău, să-i pună biciul
în mână şi să-l pună să-şi biciuiască turmele de
necredincioşi.

***

Femeia intră brusc în cabinet. “Secretara asta nu ştie
să anunţe?” se întrebă în sinea lui directorul. O privi. De
statură mijlocie, tunsă scurt, cu sânii încă tari sub

decolteul suficient de răscroit, femeia intrase zâmbind
fără nicio reţinere.

- Am înţeles că m-aţi chemat? începu ea cu glasul
uşor tremurat.

- Nu. Cine sunteţi?
- Mă numesc Mariana. Meri, îmi zic prietenii. Aşa

îmi spunea şi fostul director. Sper că şi dumneavoastră
îmi veţi spune.

- Bine, bine!, mormăi încurcat directorul,
neridicându-şi ochii de pe hârtii, de parcă tocmai acum îl
apucase subit interesul  pentru ele.

- Şi dacă aveţi nevoie de ceva, vă stau la dispoziţie.
Oricând şi cu orice, adăugă ea lăsându-şi trupul să se
sprijine într-o mână, oferind noi unghiuri, noi
perspective anatomice.

- Bine, bine spuse directorul uşor amuzat,
descumpănind-o. Ea ieşi. Imediat secretara veni fără a fi
chemată.

- Păi gata?! îi zise ea râzând cu gura până la urechi.
- Adică ce gata?! îşi arătă el nedumerirea.
- Aţi expediat-o?
- Păi ce era să-i fac? zise el uşor iritat.
- Asta era metresa predecesorului dumneavoastră! A

fost trimisă în mod special. Şi dumneavoastră…
- Uite ce e, tovarăşă secretară, la mine nu se vine cu

astfel de lucruri. Şi nici pe dumneata nu te sfătuiesc!,
spuse el cu ton răspicat.

Femeia se schimbă la faţă. Mică, bondoacă, cu părul
albit în cea mai mare parte, poate din cauza văduviei
prelungite, poate din alte pricini, nu concepea să fie
redusă la tăcere astfel. Îl privi pe director cu semeţie,
vrând să-l atenţioneze parcă asupra acestui lucru.

El o privi tăios, dur, silind-o să-şi plece ochii şi să se
retragă.

Rămas singur, puse mâna pe telefonul negru, crăpat
şi demodat  cu gând să-i dea un telefon soţiei. Se
răzgândi. Din cabinetul mic şi igrasios, lambriurile îl
făcură să-şi simtă elanul inutil, tinereţea o povară iar
lipsa de experienţă o pedeapsă.

Oftă şi-şi aprinse o ţigară. Prima de când fusese
numit.

***

“Raportul dintre adevăr şi libertate: cât timp nu
suntem în posesia adevărului absolut, toţi indivizii
avem dreptul la libertatea creatoare de a-l cruţa, fiecare
în felul său”.

Mulţumesc domnule Lucian Blaga!

***

stăzi soarele mi-a bătut în geam cu atâta putere,
încât m-a trezit.

Am văzut cu uimire mugurii de primăvară,A
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zbătându-se sub mângâierea vântului, de parcă vroiau
ocrotirea, înainte de a se sparge în flori.

E primăvară? Nu ştiu încă. Iarna am fost dornic s-o
întâlnesc.

Iar acum mă bucur că nu m-a uitat. E primăvară, par
să spună mugurii. E primăvară!, stă să rostească salcia
din colţul biroului directorului. Numai eu nu ştiu încă de
unde vine atâta spaimă de trecut. Atâtea viscole mi-au
troienit paşii, încât mă tem. Primăvara a fost pentru mine
un vis şi nu vreau să visez mereu. Toată iarna m-am
străduit să visez căldură.

Degeaba. Am picioarele degerate.  La fiecare baie
cad bucăţele mici din carnea buretoasă. Nici în cărucior
nu mă mai pot sui fără ajutor. Orice mişcare îmi
provoacă dureri de nesuportat. Încă n-am început să
sângerez. M-aş duce la director. Dar el ce să facă? Nu-i
combustibil. Cu câteva găleţi pe zi nimeni nu se poate
încălzi. Asta-i cota şi n-ai ce-i face. Nici măcar el. M-am
dus acum câteva zile, aşa ca să-l cunosc. L-am întrebat:
“Asta-i viaţă?”.

Iar el s-a bâlbâit. Încercase poate să-mi dea curaj. Îmi
vorbise că totuşi viaţa e frumoasă. Dar când m-a văzut în
cărucior i-a venit greu să-mi mai spună ceva. Îl cred. E
prea tânăr pentru a le veni de hac celor mari. Ăia, habar
n-au de noi! Dar ne târâm zilele de la o perioadă la alta.
Cu cine voi fi, n-are rost să-mi fac clipe grele. Ea e în
cărucior, eu la fel. Când ne întâlnim parcă am fi orbi. Ne
descurcăm fără nicio teamă.

Ea are dreptul la chiuretaj, eu la viaţă.
Şi totuşi primăvara e frumoasă. Avem dreptul la ea.

Înflorim odată cu ea. Şi ne întristăm odată cu florile care
se aştern pe mica noastră alee. Dar gata. Trebuie să chem
balamutul meu să mă care în spinare până la closet. Am
şi asemenea probleme de rezolvat.

Baia în comun, atelierul la etaj, closetele la comun.
Noroc de balamuţii care ne cară docili şi zeloşi. Doar noi
le scriem scrisorile. Şi tot noi le citim. Ei nu ştiu aşa ceva
şi nu vor şti niciodată.

***

Mi-e plin, mi-e dor, mi-e somn şi mi-e sete de mine,
cel negăsit încă-n fiinţa mea. Unde pot fi oare? Ştiu. Şi
ori de câte ori îmi amintesc, mă cutremur.

Mă doare infinit mai mult regăsirea dorită decât
cea molcomă şi ternă a unei existenţe fireşti.

***

acarmul cuprinse, în câteva minute, întreaga
colectivitate. Bangău se bătea cu Belciug. Fiecare
cu o scândură în mână. Fiecare cu vânătăi şi răni

sângerânde. În jurul lor, numai îndemnuri belicoase.
Asistaţii năvăleau puhoi de peste tot. Rolurile deveniseră
neîncăpătoare. Urletele prietenilor şi neprietenilor

umpleau clădirea la toate patru etaje, cu tot ce putea fi
mai animalic cu putinţă.

Supraveghetorul privea impasibil, deznodământul
neaşteptat. Deodată, făcându-şi loc cu violenţă, veni
directorul. Toţi rămaseră pentru o clipă descumpăniţi.

- Dumneata stai şi te uiţi?!, zbieră de-a dreptul
acesta, supraveghetorului.

- Păi ce să le fac?
Intr-adevăr, ce să le facă? Ce să le fac eu?, se trezi

directorul, pus în faţa problemei. De parcă ar fi ghicit
dilema, Belciug îl lovi din nou pe Bangău peste mâna
înarmată cu bucata de scândură.

De durere, acesta urlă, repezindu-se cu mâinile goale
spre celălalt.

Directorul se băgă orbeşte. Cu orice risc. Opri
avântul unuia cu o palmă, răcni la celălalt, înjurând pe
supraveghetor; îl determină pe acesta să-i împrăştie.
Curând calmul se restabili. Bătăuşii erau duşi la cabine.
Supraveghetorul era vinovat. În nota explicativă luată
după tipicul legii, nu recunoscu nimic. Totuşi, directorul
emise decizia de sancţionare. Îl chemă pe secretarul de
partid. Mic, cu ochii sticlind de băutură, acesta se

V
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apropie jovial, încercând cu familiaritate să-l convingă că
totul e normal.

- Ascultă bă tovarăşe, eu nu ştiu cine te-a pus pe
dumneata secretar, dar află de la mine, că eu nu sunt pus
aici pentru a tolera violenţa. Iar dacă dumneata nu vrei
să mă sprijini, treaba dumitale! Eu sunt în acelaşi partid,
n-am alt partid şi am înţeles că nu trebuie să tolerez o
mulţime de lucruri de pe aici.

- Treaba dumneavoastră, tovarăşe director! Dar eu
vă dau un sfat. Nu începeţi aşa un război. Sunteţi prea
mic. Eu cu ce m-am ales? C-o condamnare. Vreţi să vă
sprijin? Nu. Nu mă voi gândi numai la mine. Şi pe
celălalt l-am sprijinit şi când am fost la înghesuială, m-a
lăsat singur în faţa tuturor. Fă, dragul meu, fă un scaun
pentru măcelar, ca să ne dea ceva carne pentru cantină,
fă-i un fotoliu directorului de la PECO pentru benzină,
du-i copiii la miliţie, să-i taie lemne, dă-i şi la consiliu
pentru dezăpezire, iar când au început cercetările tot eu
am căzut. Am făcut unuia şi altuia lucruri mai ieftine şi
am fost acuzat de furt. Acum încearcă toţi să mă
schimbe.

- Eu n-o să fac aşa ceva!
- Sunteţi prea mic, tovarăşe director! Şi vă rog să mă

scuzaţi că vă spun, nu aveţi nici proptele pentru aşa
ceva. Ăştia au de toate. O carne o fură de la cazan şi o
duc unde trebuie şi cui trebuie.  O scândură la fel şi
multe altele. Dacă nu curge, pică. Iar dumneavoastră cu
ce vreţi să le staţi în faţă? Cu dreptatea?  Mă faceţi să râd.

- Bine. Te las să te duci şi să râzi. Mulţumesc pentru
sprijin, adăugă el ironic.

- N-aveţi pentru ce, îşi arătă sarcasmul secretarul de
partid, părăsind cabinetul.

Rămas singur, directorul îşi petrecu degetele prin
hălăciuga de păr, vrând să-i dea oarecare rânduială.

“Nu. Nu era de loc un început vesel. Avea mult de
făcut”.

Cineva bătea la uşă.
- Da! strigă directorul din toate puterile.
Nu intră nimeni. Intrigat deschise uşa spre secretară.

Două salariate izbucniră în hohote de râs.
- V-aţi supărat dom’ director? îi spuse secretara

râzând.
El nu le răspunse. Ieşi furios.

***

“Dreptatea cere ca toţi să fie egali înaintea legii”
Mihail Kogălniceanu, Scrisori literare, istorice şi

politice

***

untrea ne poartă pe toţi între aceleaşi maluri iar
tu crezi că locul tău îţi aparţine în întregime şi
nu-i aşa, pentru că mâine nu vei mai fi, nici tu şi

nici malurile în acelaşi loc iar această plimbare ţi-e

hărăzită acum pentru a te mulţumi, cu dorinţa ta de
mişcare, iar mirarea te apropie tot mai mult de locul
unde toate curgerile se revarsă într-un loc unde toate par
să fie într-o adâncă nemişcare şi abia atunci vei avea
răspunsul că vezi cum a fost curgerea ta şi ce a însemnat
plimbarea ta între malurile dinainte hărăzite… Şi-am mai
putea continua.

***

entru fiecare om care moare, cade o stea. Aşa se
zice, dar nu este aşa. De cele mai multe ori
murim fără lumina unei stele. Se moare între

prieteni după cum te naşti. Atât la naştere cât şi la
moarte se ucid flori. Flori ucise pentru naşterea unui om.
Şi pentru florile ucise nimeni nu născoceşte viaţă de apoi.
Doar glastra mai prelungeşte frumuseţea florii. Tot aşa
doar amintirea mai prelungeşte viaţa celui dispărut.
Amintirea pentru oameni şi glastre pentru flori. Oamenii
sunt flori. Şi pentru fiecare e  nevoie de sămânţă.

Iar sămânţa e rodul frumuseţii. Din oameni hidoşi se
nasc de multe ori oameni minunaţi.

Pentru că sămânţa este aceea care poartă cu sine
frumuseţea nevăzută a vieţii. De aceea sunt nefericiţi
oamenii care văd că nu poartă în ei sămânţa vieţii.
Pentru aceştia nu se ucid niciodată florile pentru naştere.
Numai la dispoziţia lor, ca un gest inutil, ca un strigăt
violent al lumii animale în faţa vieţii vegetale. Deplângeţi
ucigaşii de flori care mor fără a fi cunoscut bucuria vieţii.

***

Libertatea liber consimţită naşte cu adevărat relaţii
de colaborare şi prietenie.

***

e pare că vom fi radioficaţi şi asta pe gratis. S-
aud zvonuri cum că directorul ăsta nou se luptă
pentru aşa ceva. Ce bine ar fi. Am mai asculta şi

noi puţină muzică. De multă, de foarte multă vreme n-
am mai ascultat muzică. Contabilul şef cântă odată
singur după ce se-mbată. Dar nouă nu ne place cum
cântă. Un aparat de radio e cu totul altceva. Unii dintre
noi au aşa ceva,  dar puţini. Noi, noi mulţi ne mulţumim
cu vocile noastre. Şi chiar că avem. Cântăm câte o
melodie uitată de lume, dar nu şi de noi. E bine că
suntem din toate colţurile ţării. Aşa şi cântecele noastre
sunt mai felurite.

Dar dacă directorul va pune radioficarea, atunci va fi
mai bine. O să asc ultăm şi muzică uşoară. Eu una mor
după ea. Şi fetele din salon abia aşteaptă. Dar vom
vedea. Am mai auzit noi tot felul de promisiuni.

Şi  cum au venit aşa le-au şi uitat.
(continuare în ediţia viitoare)L

P

S
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Adrian COPACINSCHI

nouvenitul

Bate o ploaie de lună cafenie
nouvenitul poartă o mulţime de cercuri,

de mere
şi de hârtie

acum a trecut cu ele-n veacul douăzeci și unu
poetul

înfăşurat în viitor

În glas se simte deopotrivă pământul
şi-o naţiune,

din toate-şi face trup şi ochii sunt ai lui
iar inima de ţară ţine.

Nouvenitul intră în lume
pe sub curcubeu

uitându-şi vârstele ca nişte dungi în ape,

Eu parcă nu-s, parcă sunt eu
căutându-mă în timpul care vine.
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act de
moştenire

Să improvizăm o
zi
care să fie marţi
noi, să ne
continuăm

în fii
mai tari şi mai înalţi
şi din iubire
să-ncheiem un act de moştenire
pentru graiul meu
şi pentru limba română;
vorbele de export să rămână,

undeva,
dincolo de ochi şi mână
și să-mputernicim eternitatea
pentru schimbul de valori

cu străinătatea.

galopul pe
inimă

De brad ştiam că-i drept,
ştiam de nuc

că iese-n univers prin trupul de
cuc,
de vântul de sud

aşezat colac pe
nisipul ud,
ştiam

să mângâi cornul ţării nou
din ram

şi cerbii cum vin galop la mine
ieşind din steme cu ochii plini de clipa

de mâine;
ştiam că va pleca un om

prin timpul des
lăsând în loc un pom de cules
şi fără contur
câtă patrie-i în mine, câtă patrie

în jur!

decis
Cinstit vorbind
după Tolstoi mă-ntind
şi Kafka e bun
că-i mai sus şi mai nebun
pe ultimul raft,

întors,
Stancu pe la colţuri ros
şi Guy de Cars capabil

să inspire
stă pe-o masă în neştire
şi totuşi
şi totuşi sunt la îndoială
un nume zace în cerneală
îmi iau capul în mâini
aici sunt mulţi stăpâni
şi-n toată biblioteca

numai eu
nu ştiu unde să-mi pun

numele meu
acum m-am decis:
voi rămâne tot timpul deschis.
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scara vieţii
Mă urmăreşte cineva
iată-1 cum vine

vine
vine

atunci mă dau după un cal
şi ies din mine;
în faţa mea: scara vieţii
în sus,

din fugă primul
picior

l-am
şi pus
şi urc, urc, urc...
mă trag cuvintele-napoi
paşi-i număr din doi în
doi
în urma mea pămîntul

e mic
mă strigă lumea de jos

de jos
nu mai spun nimic
sunt mult mai înţelept şi mai înalt
la capăt dau de neant
şi mă mai uit odată în mine
mi-am luat toata viaţa

văd bine
de bucurie mi-ntind mîinile în cer
ce mister!
şi dacă-mi fac istoria din mers
ieri eram pe maidan, acum

în univers.

el
El a murit de tânăr
tocmai când aplecat peste izvor
îi bea puţin câte puţin
din pietre veşnicia.
Intâi o lua în palme
și din palme o ducea încet pe lângă cer
mai aproape de gură.
Parcă se temea.
In timpul acesta inima s-a-nclinat mult
încât viaţa i-a curs pe margine ca dintr-un

ulcior.

El îşi umpluse mereu palmele fără să
observe

până ce pietrele s-au aşezat frumos pe nisip
ca nişte cuvinte-n cartea unui poet.
N-a avut decât o ţară
prin care-i plăcea sa treacă dimineaţa

cântând
când păsările mai dormeau cu ciocul în

rouă.
El mai avea o mamă
care-i punea liliac în odaie -
ceva obişnuit pe la noi -
de-aceea iubea mieii şi oamenii
şi ploile şi mânjii şi soarele şi iarba...
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oameni în
lumină

1.
Pe margine să fie timpul conjugat la viitor,
noi vom cunoaşte pietrele după lumină,

după cărare...
Să fii în ţară omul luminii
şi mâna să-ţi ardă în aer

trecând
nepăsător prin

moarte,
de câte ori ai plâns?
de cîte ori ai râs?
şi cine va veni după noi mai tânăr

să ne fie fiu
să ne fie patria
– fiu

2.
In Valhala dacă vii
eu umărul ros de şoimi,
cu bradul crescut pe braţe,
închină pământului un poem despre grâu

şi altul despre
mirese.

Omule,
de la tâmple universul scade –
suntem bogaţi şi-n moarte
şi oricum, vîntul bate

3 .
Nemulţumit de cuvinte
înroşeşti curcubeul sub frunte
şi ceri iarba coaptă de lună

pentru miei,

ceri iarba patriei
pentru poeme de iubire

Intoarce-te în tine suferind de lumină
şi scrie pe suflet.

4 .
Puterea de sine stă-n corola patriei

verticală,
de ce să nu cânţi
pentru flori
daca iarba a năpădit oglinzile cu chipuri de
femei
şi copilul s-aude în mamă?

Învaţă istoria poporului întinerind
la malurile sufletului

oricine trecând porţile Malvei
va pune aici un cais cu floarea bătută
sărutând ţărâna crudă aplecat peste străbuni

ca puiul de bivol în moarte

Mai pune apă de rouă-n veşnicie –
locul de somn al fântânilor noastre
şi alegând simbolul pâinii la vatra
pământurilor
trupul să-ţi naşti în timpul care vine.

De frumos în nemărginire să te-ntinzi
desfăcând corola lumii înţelept ca un popor.
Şi iată patria mai bună
şi iată patria mai dreaptă –
alături, omul luminii zidindu-se
în propria poveste de iubire.
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Emilian MIREA

potop

plouă continuu de vreo două
săptămâni
iar locuinţele lacustre
sunt  deja inundate
până la refuz

morţii curg la vale
ca într-o dramă
shakesperiană în care
otrava şi tăiatul capetelor
e la ordinea zilei

shakesperian şi tragic
cum sunt
aştept răsăritul de soare
care
ar putea fi ultimul

nimeni nu moare
m-am dus şi m-am întors
dintr-o depărtare în altă depărtare
iar un prieten de-al meu
îmi spunea că nimeni nu moare
decât câteodată când moartea
te ia direct din picioare

eu nu l-am crezut nici o clipă
pentru că viaţa mereu mi se strică –
ba mă iubesc prea multe femei
ba niciuna
şi atunci viaţa şi moartea
sunt totuna

aş vrea să te întâlnesc totuşi odată
că prea de mult te aştept
dar vreau să vii cu inima
legată bine de piept
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despre
prietenul meu
Emil

prietenul meu Emil este
un artist extraordinar
el poate face din ghips şi ciment
cele mai frumoase femei
chiar mai frumoase decât sunt
în realitate

însă cea mai mare teamă
pe care o am
în legătură cu el este că
s-ar putea
ca
la un moment dat
să-mi creeze nevasta perfectă şi
atunci
eu nu voi mai avea nici un motiv
să fug

Amarillo
sunt un fluture
Amarillo
cu sufletul plin de polen
şi nectar
toată ziua zbor din
floare în floare
iar seara mă întorc
în insectar

singurătăţi
ai spune că
o singurătate unită
cu o altă singurătate
ar putea forma un cuplu

e absolut greşit –
ele formează
doar
două singurătăţi

resemnare
metafizică

femeia din vitrină
cu un mamelon înfundat
e doar un manechin vechi
pe care nu l-a iubit nimeni
niciodată

am avut
pentru o clipă
iluzia că manechinul defect
eşti tu
într-un moment de revoltă
a trupului împotriva
spiritului şi de
resemnare metafizică şi
fără hormoni
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L-am împuşcat
pe Dumnezeu

într-o noapte
în vis
am tras cu un pistol
în sus
şi L-am împuşcat
pe Dumnezeu

au căzut
apoi
peste mine
toate istoriile lumilor
trecute şi viitoare
şi am fugit atunci
fără să mă mai uit
înapoi

suntem iarbă
am aflat că
după ce murim
creierul ni se lichefiază
şi devine un lichid verzui
ca iarba

acum îmi dau seama
cât de simplu e totul:
suntem iarbă
păscută de vite
apoi ne prefacem
în lapte şi
în copii
şi tot aşa
până când universul
se va sătura de noi şi
va scutura
puternic
preşul de la intrare

bluza
o bluză neagră
şi sinistră
aşteaptă într-o vitrină
să fie cumpărată de cineva

după cum arată
ar putea fi bluza pe care
o poţi îmbrăca în
ultima zi de viaţă

Tăcerea
m-am întâlnit cu Brâncuşi
la Masa Tăcerii
şi am tăcut îndelung şi
profund aşa cum se tace
la Masa Tăcerii

Tăcerea însăşi a tăcut
semnificativ şi grav
privind către universul
dimprejur împărăţit
de tăcere

apoi eu am plecat
Brâncuşi a rămas
la Masa Tăcerii lui
adunând toată tăcerea lumii
în punctul infinitezimal
din care a pornit
ancestrala Tăcere



1112 vol. 22, 101-102| noiembrie-decembrie 2012

Ioanid ROMANESCU
I N E D I T



Toamna târzie 2012 | Contact international 1113

Emanuela ILIE

De la
Omul din vis
la Glissando
sau
Despre cum
uneori filmul
bate cartea

trict literar vorbind, posteritatea nuvelei
Omul din vis de Cezar Petrescu este
departe de a fi una fericită. Ce-i drept, nici

receptarea sa imediată nu a fost prea diferită. În
fapt, spre deosebire de volumul anterior de proză
scurtă, Aranca, ştima lacurilor (publicat iniţial în
1924, iar ulterior, „în ediţie definitivă”, în 1943),
întreg volumul Omul din vis (editat în 1926,
respectiv în 1945)  nu a stârnit ecouri favorabile în
epocă, bucăţile incluse în el fiind considerate net
inferioare valoric, sau chiar eşecuri evidente.
Reticent, ba chiar uşor dispreţuitor faţă de cele trei
bucăţi incluse în tom a fost, de pildă, Pompiliu
Constantinescu, care le anula din start posibilităţile
de reuşită în dificilul traiect al nuvelei
cezarpetresciene pe teren fantastic: „Ultimul volum
al d-lui Petrescu prezintă în bloc şi evoluat la un
defect capital procedeul de care am vorbit (al
coincidenţelor fatale, n.n.). Fără un înalt accent
subiectiv, oscilând între obiectivitate epică şi
lirism, d. Petrescu, neatingând soliditatea
construcţiei caracterelor, reduce lirismul la
procedeul melodramatic al coincidenţelor fatale”1.

Nici bruioanele obsesionale ceva mai reuşite
din Păianjenul negru („obsesia enigmei
păianjenului negru – reminiscenţă dintr-un vers ce
a determinat cariera mizeră a actorului ambulant

1 Pompiliu Constantinescu, Cezar Petrescu: Omul din vis, în
Scrieri 4, Editura Minerva, 1970, p. 277;

Tărcuş – şi care se materializează cu o stăruinţă
stupidă şi totuşi tainică, tulbură, cu elementul ei
confuz, creaţia obiectivă”) nu îl conving pe critic
decât cel mult de faptul că „aci găsim însă indiciul
că d. Cezar Petrescu se îndreaptă spre nuvela
fantastică.”2 Concluzie cvasiunanimă în epocă: la
data publicării celei de-a doua cărţi de proză scurtă
fantastică, Cezar Petrescu este deja etichetat drept
un prozator realist prea puţin dispus să îşi
lărgească orizontul artistic, mai mult, cu o optică
sămănătoristă pronunţată. Inutilă i se va dovedi,
prin urmare, orice încercare de a-şi justifica
apetenţa pentru proza fantastică, racordând-o la
întregul unei creaţii proiectate balzacian. Notabilă
este, din această perspectivă, prefaţa la romanul
Plecat fără adresă (1932), în care scriitorul îşi
expune intenţia de a elabora o vastă „cronică
românească a veacului XX”, în care şi-ar găsi locul
şi „ciclul fantasticului interior”, alcătuit din nu mai
puţin de douăsprezece titluri de nuvele şi romane.
Într-un alt peritext cu funcţie similară, gândit şi
expus tot ca o autentică pledoarie pro domo, Cezar
Petrescu nu ezită să îşi circumscrie proza fantastică
aceleiaşi intenţii de sorginte balzaciană ce i-a
canalizat întreaga energie creatoare de-a lungul a
peste treizeci de ani (din 1922, anul debutului cu
Scrisorile unui răzeş, până în 1955, când îi apare
ultimul roman, Oameni de ieri, oameni de azi,

2 Ibidem;

S
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oameni de mâine): „Nu observi care e profesiunea
mea de credinţă? Înregistrez realitatea. O
înregistrez parcelat: articulez o realitate cu alta, o
problemă socială sau psihologică cu alta. Un roman
cu altul. Toate vor alcătui o frescă. O frescă a
epocii, cu problemele ei şi cu realităţile ei. Iar
fiindcă problemele şi realităţile ei sunt diverse,
diverse sunt şi subiectele mele, divers şi tonul,
diversă şi atmosfera, divers şi scrisul”.3

În ciuda acestei tentative de a-şi subsuma
fiecare parte a creaţiei atât de inegale unui proiect
artistic impresionant, bine articulat şi demn de
toată stima prin intenţia totalizatoare – într-un
cuvânt, unui întreg monumental –, Cezar Petrescu
nu-şi va convinge defel criticii de seriozitatea şi
semnificaţia demersului său scriptural. Şi cu atât
mai puţin de necesitatea abordării bucăţilor sale
fantastice de pe aceleaşi poziţii (ca intenţionalitate
ascunsă ori ca realizare efectivă) precum mult mai
cunoscutele segmente realiste, între care Întunecare
(1927-1928), Calea Victoriei (1930), Oraş patriarhal
(1932), La Paradis General (1930) sau Aurul negru
(1934). Până la capăt, cel puţin în critica vremii,
proza lui fantastică va fi redusă drastic la
observaţii generale, prea puţin favorabile, precum
aceea a lui E. Lovinescu: „…e de semnalat, totuşi,
în celelalte volume de nuvele predilecţia lui pentru
senzaţionalul de fapt divers şi pentru coincidenţa
melodramatică” 4. Ori, în cel mai bun caz,
interpretată drept încercarea (fireşte, eşuată) de
adaptare la un gen literar mult prea subtil pentru
un scriitor realist, autodeclarat şi certificat ca atare
în epocă:

„Paralel cu acest aspect de realism uşor
asimilabil în gustul public, d. Cezar Petrescu a
încercat o adaptare la o literatură mai subtilă,
aplicată pe cazuri de psihologie excepţională, de
evadare în fantastic… D. Cezar Petrescu face un
nou efort de adaptare, în zona marilor creatori de
mituri poetice, obsedat de febra rece a închipuirii
lui Edgar Allan Poe, de atmosfera metafizică a
povestirilor lui Villiers de L’Isle Adam şi de
romanul de aventură al lui Jack London. Lumea
fantomelor halucinante, visul absurd şi jocul
subconştientului îşi fac loc în preocuparea sa cu o
stăruinţă ce vrea să creeze o nouă categorie de
artă”.5

3 Prefaţă la Cezar Petrescu, Greta Garbo, desene de N. N.
Tonitza, Bucureşti, 1934;
4 E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane. 1900-
1937, Editura Minerva, Bucureşti, 1989, pp. 163-164;
5 Pompiliu Constantinescu, Cezar Petrescu: La Paradis
general; Aranca, ştima lacurilor; Comoara regelui
Dromichet; Plecat fără adresă (1900); Nepoata Hatmanului
Toma, în Scrieri 4, Editura Minerva, 1970, p. 285;

Nuvela Omul din vis are, într-adevăr, ca
pretext un motiv poesc: degradarea prin viciu a
unui (anti)erou care ajunge, întocmai ca William
Wilson, să confunde planul realităţii şi cel oniric.
Confuzie în care credem că rezidă chiar punctul de
rezistenţă al nuvelei (deşi nu puţini critici i-au
imputat tocmai acest „amestec incoerent de
realitate şi închipuire”, considerându-l drept
principală cauză a „eşecului” 6 cezarpetrescian).

Însăşi descrierea mediului citadin, cu care se
deschide nuvela, anticipează viitoarea degradare
prin eversiune a protagonistului; descindem în
acelaşi oraş provincial, similar cu cel din
Păianjenul negru sau Omul care şi-a găsit umbra.
Toate, peisaje citadine oferind variante ale unui
scenariu spaţial prin care autorul-regizor
intenţionează să restituie viziunea unei lumi fizice
în prăbuşire, care să anticipeze, prin dublare,
decăderea lumii psihice. Cezar Petrescu vede, şi
aici7, oraşul ca un hibrid monstruos, ca un spaţiu al
destrămării şi al solitudinii generalizate, expuse
fără mască: „… o vară întreagă în infernul de aici…
Tot timpul durase o secetă încropită, o arşiţă
uscată care dogorea din ziduri, încingea tabla
acoperişurilor, stăruia până spre miezul nopţii.
Tocurile se înfundau în asfaltul de gumă… într-o
vreme, tot oraşul păruse pustiu. Câţiva trecători,
furişaţi pe lângă ziduri, cu batistele în mână,
tamponându-şi frunţile cu batistele. Seara, nici un
cunoscut…”

Nici schimbarea decorului cu cel autumnal
(„Răsuflarea vântului scutură salcâmilor  de peste
zid frunze mici, îngălbenite, ovale. Era trist, umed,
frig”) nu aduce o modificare de perspectivă :
acelaşi mediu închis, sufocant, în care o
sensibilitate exacerbată nu poate traversa decât
stări dintr-o gamă monocordă, glisând aşadar între
nelinişte, anxietate, panică şi teroare. Exact gama
trăirilor protagonistului, tânărul dezabuzat Ion
Theodorescu, care nu îşi mai poate masca
disperarea de a trăi perpetuu la marginea vidului
existenţial, disperare derivată aparent dintr-o
acută percepţie a zădărniciei universale: „ceva

6 Opinia îi aparţine aceluiaşi Pompiliu Constantinescu,
care, după ce punctează defectele majore ale bucăţii (la
amestecul incoerent de realitate şi ficţiune adăugând
„lipsa de logică interioară a diferitelor părţi ce compun
nuvela “) conchide că Omul din vis este cea mai slabă
nuvelă din volum, Verdictul din finalul succintei
analize este necruţător: „Totodată, e dovada că
fantasticul nu este o regiune poetică firească talentului
său” (op. cit., p. 278);
7 Unul dintre ciclurile proiectate de scriitor s-ar fi numit
„Târgurile unde se moare”, iar altul „Capitala care ucide” (a se
vedea, pentru mai multe informaţii, monografia lui Ion Bălu).
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umilitor, cu neputinţă de mărturisit, mă paraliza
nemişcat, mă osândea la această chinuire tristă,
fără nici o îngăduială de evadare.” Se adaugă, ca o
complementaritate absolut necesară, o sumară
(deocamdată) sondare a psihologiei
protagonistului, care să explice dorinţa unei
tentative de evadare. Din acest punct de vedere,
interesează cele câteva chei de interpretare în cheie
psihanalitică a datelor sale comportamentale şi
atitudinale, chei strecurate abil în câteva secvenţe
confesive. Mai întâi, în mărturia despre
imposibilitatea de a mai visa, premisă, după cum
ştim, a nebuniei sau a prăbuşirii inerente8: „Nu mai
am nici o fantezie de cheltuit în visuri. Am rămas
cu cele de copil”. Ulterior, episodul narării viselor
infantile, făcută unui posibil alter ego, identificat
deocamdată în persoana lui Alexandru, prietenul
care îi înţelege drama şi îi sugerează o şansă de
evadare, invocă aceleaşi premise ale viitoarei
decăderi. Astfel, atât visele din copilărie,
construite pe schema tentativei eşuate de zbor,
soldate cu o cădere în abis, cât şi cele
adolescentine, centrate pe ideea posibilului eşec la
examene, sunt ca tipologie vise profetice, deci
avertismente mai mult sau mai puţin deghizate
asupra unor evenimente ulterioare. Ca structură şi
sens, visele protagonistului configurează, aşadar, o
„mitologie personalizată”9, însă una a prăbuşirii, a
zborului frânt şi a eşecului. Deşi impresia
protagonistului este una cu totul contrară. Căci Ion
Theodorescu şi-a dezvoltat, încă de la debutul
aventurilor onirice, deci din copilărie, obsesia unui
potenţial salvator: cea a unui straniu om în cenuşiu
(poate un ecou din Chamisso), aici confident şi
misterios protector ce îi însoţeşte paşii prin
teritoriile halucinante visate, ca un alter ego
credincios: „îndată ce ai închis ochii, te aşteaptă
personagii care apar numai în vis; cu care devii
oarecum cunoştinţă veche. Nu le-ai văzut niciodată
aievea! Nici nu există în carne şi oase! Dar apar în
somn, iau parte la evenimente, dispar o bucată de
vreme, apoi apar iarăşi; şi prin vis, îţi aduci aminte
că le cunoşti din alt vis… Aşa, apare în visele mele
un personagiu providenţial. El mă salvează din
cele mai grozave primejdii, îmi întinde mâna când
alunec într-o prăpastie, se aruncă înot să mă scoată
de la înec… E un domn cu haine cenuşii, un bătrân
cu mustăţile cărunte, tunse scurt, cu o figură foarte
tristă şi obosită, cu o cravată îngustă şi neagră,

8 Jean Chevalier o recunoaşte fără echivoc: „Fiind alternativ
relaxare şi tensiune a psihismului, visul îndeplineşte o funcţie
vitală: moartea sau nebunia pot fi consecinţa unei absenţe
totale a viselor” (Dicţionar de simboluri, vol. 3, Editura
Aramis, 2002, p. 457);
9 ibid;

strânsă pe-un guler tare, din care se vede vârful de
metal al butonului. E întovărăşit întotdeauna de un
căţel cafeniu, cu picioarele scurte şi răsucite în
afară, ca labele de crocodil; un basset cu botul
ascuţit şi cu urechile pleoştite. Aş şti să spun şi
cum îl cheamă: Soliman!... Are o pată albă pe piept,
ochii roşii, fără gene şi zgardă cărămizie, cu
cataramă nichelată. Din visurile de copil, de când
au apărut întâi, nu s-au schimbat niciodată, n-au
îmbătrânit, îmi apar tot aşa de familiari ca oamenii
întâlniţi în viaţa cea adevărată”.

Interesant e faptul că acum, la vârsta adultului,
protagonistul nu se mai poate nici în vis salva de
iminenta prăbuşire, în fine mărturisită. Ion
Theodorescu este un cartofor înrăit, împovărat de
datorii, conştient de propriul viciu care îl macină
fără putinţă de scăpare: „o năruire înceată şi fără
scăpare, o împotmolire ce avea să mă înghită în
curând, pentru totdeauna, în mişuneala aceea de
declasaţi şi trişori, de chibiţi şi bufoni, din jurul
tripourilor.” Încercarea de evadare pe care i-o oferă
Alexandru este inutilă. Deşi răspunde, fără să ezite
prea mult, soluţiei taumaturgice oferite de
prietenul său („Cincisprezece zile de linişte, la aer
după o vară întreagă în infernul de-aici are să-ţi
facă mai bine decât toate calmantele”),
protagonistul îşi dă foarte repede seama de
ineficienţa acesteia: la ţară, pe moşia acestuia,
departe de forfota oraşului monstruos, care înghite
lacom viaţa locuitorilor „vulnerabili”, certitudinea
propriei căderi e încă şi mai vie.

Mai mult, obsesia onirică se rezolvă, nefericit,
în senzaţional, adâncind neliniştea premonitorie a
jucătorului avid de succes, favorizându-i deplina
alunecare într-un spaţiu halucinant, al tensiunii
extreme, al angoasei: însoţindu-l pe Alexandru pe
domeniul unui moşier decăzut, care şi-a pierdut
cea mai mare parte din avere la cărţi şi acum îşi
lichidează restul, naratorul îl identifică în persoana
acestuia pe omul din vis, însoţit de acelaşi nelipsit
câine cafeniu: „nu mai putea fi nici o îndoială: era
fără nici o schimbare omul din vis. Figura lui cu
linii subţiri si obosite, ochii albaştri – şterşi sub
sprâncenele sure, ticul cu care-şi smulgea vorbind
mustaţa căruntă, cravata îngustă înnodată pe
gulerul înalt şi tare, de unde se vedea vârful
metalic al butonului, hainele acelea demodate, dar
periate până la ultimul fir de praf, toate îmi erau
cunoscute până la cel mai mic amănunt”.

De aici, începe, aşadar, întrepătrunderea dintre
oniric şi real, dintre vedenie şi adevăr, prin care
tânărul intră într-o ţesătură complicată de stări
confuze, delirante, vecine cu nebunia. La nici una
dintre interogaţiile ce încep să îl macine („Ce
înseamnă asta?”; „De unde ieşea vedenia?”; „Cum
pătrunsese omul din vis în viaţa cea adevărată?”
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etc.) nu poate da un răspuns raţional mulţumitor,
de aceea conchide, el însuşi, că s-a întâmplat ceva
îngrozitor, că a început să-şi piardă conştiinţa de
sine, într-un prim pas spre pierderea totală a
simţurilor: „Desigur, aşa începe nebunia –îmi
spuneam şi îmi fu deodată o groaznică şi
nestăvilită frică de mine însumi.” Nu de puţine ori,
are chiar senzaţia că realitatea onirică devine cu
mult mai palpabilă şi mai intensă ca cealaltă –
reiterează situaţiile din vis, evident însoţit, de
fiecare dată, de acelaşi personaj ambivalent,
împărţit acum între cele două planuri. Este motivul
pentru care încearcă, disperat, o nouă, la fel de
inutilă tentativă de evadare din această realitate
alterată, constituită din aliajul extrem de puternic
de real şi oniric, de fapt. Fuga de pe moşia
campestră şi revenirea în spaţiul citadin, regăsit la
fel de sumbru ca odinioară, nu face altceva decât
să-i ofere o iluzorie senzaţie că a scăpat de obsesie.
Mai mult, se readânceşte în viciul pe care îl vede,
iarăşi, ca pe o metodă eficace de uitare, de
cufundare într-un astfel binefăcător, deşi
halucinant, joc al destinului: „Scos din viaţa
firească, mă mişcam ca un somnambul în afară de
club. Toate îmi erau indiferente; din furnicarea
străzilor, nu deosebeam decât tovarăşii mistuiţi de
acelaşi rău, atraşi unul către celălalt de o tainică
asociaţie. Numai între noi găseam ce ne vorbi,
prelungind dincolo de zidurile clubului halucinaţia
jocului”.

Prăbuşirea protagonistului devine certă abia
când realul, acest real al voluptoasei adânciri în
viciu, se contopeşte total, în ochii halucinaţi ai
tânărului, cu visul în care i se prelungesc angoasele
şi habitudinile. Într-o obişnuită seară la club, îl
revede pe omul din vis, însoţit de acelaşi câine care
îl fixează halucinant. Pretextul folosit de acesta –
ştiindu-l bibliofil pasionat, ar vrea să îi arate
singurul rest de avere, colecţia de cărţi rare de care
încă nu s-a despărţi – este suficient pentru ca între
ei să se lege un raport straniu, în care predomină
mai întâi o conştiinţă similară a viciului devenit o a
doua, dar mai puternică natură. În momentul în
care, în camera închiriată de Ordeanu,
protagonistul găseşte o fotografie a unei
misterioase femei de o frumuseţe tulburătoare, pe
care o părăsise pentru aceeaşi patimă devoratoare a
jocului de cărţi, Theodorescu intuieşte însă că, de
fapt, îi uneşte şi altceva, un ceva de dincolo de
înţelegere: „Ce legătură era între omul acela şi
Agata? Ce ascundea privirea cenuşie, fără sclipire
de viaţă, opacă? Ce reţea nevăzută de întâmplări
risipite în viaţa mea, fără nici o legătură aparentă,
îşi lămureau apropieri tainice, se strângeau acum
tot mai aproape, ca sforile unei curse pentru
sălbăticiunile pădurii, în jurul meu şi al acestui om,

strigoiul din visurile copilăriei? Şi pentru care
sfârşit aceasta?”

O stranie dorinţă de a triumfa asupra
posibilului rival în dragoste pune stăpânire pe
(ceea ce a mai rămas din) conştiinţa
protagonistului. El nu intuieşte adevărata natură a
amestecului de fascinaţie şi ură obscură cu care
începe să îl vadă pe Ordeanu: moşierul scăpătat nu
este doar un dublu încarnat al omului din vis, ci şi o
copie fidelă, premonitorie, a propriului viitor, o
încarnare perfectă a inerentei sale prăbuşiri. Simte
doar o pornire de neoprit de a-l învinge, pentru a
alunga toate fantasmele trecutului, într-o singură,
încrâncenată partidă de cărţi cu celălalt, în acelaşi
spaţiu de joc al sufletelor, clubul în care se
materializează malefica viaţă nocturnă: „între mine
şi Iorgu Ordeanu s-ar fi părut că e o luptă fără
iertare, tăcută şi strânsă, aşa cum va fi fost între
oamenii peşterilor, când se  sugrumau bâjbâindu-se
în întuneric să-şi smulgă un vânat sau o femeie”.

Târziu, dimineaţa, simte gustul amar al
victoriei, dar nu îl poate savura nici măcar după
plecarea unui Ordeanu copleşit de pierderea
ultimelor resurse ale uriaşei sale averi. Îngrozit de
singurătate, obosit de un somn „chinuit de
vedenii” (între care cea mai intensă rămâne, şi
după trezire, cea a sinuciderii lângă Agata),
Theodorescu decide să îl mai vadă odată pe
Ordeanu. Află că acesta s-a sinucis, prelungind
într-un act viu, real, actul similar consumat de
personajul-narator în vis. O ultimă glisare, aşadar,
a celui din urmă între cele două planuri de atâtea
ori întrepătrunse ca într-un sumbru joc al
destinului perfid, inexpugnabil. Rămas singur cu
Soliman, care îl urmăreşte ca un martor mut al
prăbuşirii celuilalt şi al decăderii proprii,
protagonistului nu-i mai rămâne decât o soluţie
posibilă, de această dată conştientizată cu
indiferenţă: să repete gestul de eliberare al omului
din vis. E sensul dublei interogaţii din final („am
să cumpăr într-o dimineaţă un praf de stricnină.
Pentru el? Pentru mine? Unul singur ajunge pentru
amândoi”), ce unifică astfel pe deplin realitatea şi
visul, cele două realităţi la fel de halucinante între
care a pendulat permanent, fără vreo putinţă de
scăpare. Căci jocul cu oniricul, cu un dincolo
periculos prin trădarea realului (doar în vis s-a
putut, practic, realiza protagonistul încă din
adolescenţă, transformând realitatea într-o eboşă
imperfectă a acestuia), prelungit într-un şi mai
periculos joc cu alteritatea reprezentată de
Ordeanu, şi-a cerut tributul.

Fireşte că această istorie – în fond previzibilă –
articulată pe tiparul glisării între real şi oniric nu a
stârnit decât interesul teoreticienilor genului
fantastic românesc. În special Sergiu Pavel Dan îi
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acordă câteva paragrafe mai mult decât
binevoitoare, în care observă atuurile acestui text
tocmai prin raportare la specificitatea
genului:”Înregistrăm astfel, odată mai mult,
interesul lui Cezar Petrescu pentru pânzele freatice
de mari adâncimi ale sufletului […] Niciodată însă
desenul în tuş al acestor anxietăţi copleşitoare n-a
primit într-un chip mai pregnant sigiliul
miraculosului ca în această compunere apărută în
1926”10.

Oricât ar fi fost de justificată de respectarea
criteriilor generice, o astfel de exaltare a virtuţilor
nuvelei nu a avut, fireşte, un efect considerabil în
istoria imediată a receptării Omului din vis. Cu
atât mai mult în istoria literară recentă, Cezar
Petrescu pare a fi fost definitiv etichetat ca un
prozator de raft secund, a cărui creaţie şi aşa
inegală trebuie să plătească tribut erorilor sale
conjuncturale. O secţiune atât de curajoasă ca
formulă şi intenţii, dar atât de puţin specifică unui
romancier agreat de regimul comunist, precum cea
a „fantasticului interior”, a fost împinsă prin
urmare într-un nemeritat con de umbră.

În aceste condiţii, ecranizarea nuvelei,
convertită de talentatul regizor Mircea Daneliuc
într-o ficţiune cinematografică
subversivă,semnificativ intitulată Glissando,  a
putut constitui, în felul ei, o revanşă. Din păcate,
însă, puţinii comentatori de astăzi care se referă la
calităţile ori, dimpotrivă, limitele acestei pelicule,
acordă atenţie acestui detaliu semnificativ pentru
dialectica raportului dintre ficţiunea literară şi
transfigurarea ei cinematografică: Glissando este,
finalmente, (şi) o ecranizare a unei nuvele
cezarpetresciene. În cel mai bun caz, specialiştii în
cinematografia românească îl recomandă drept
„ecranizarea unui roman de epocă” –confuzia
nuvelă-roman o regăsim, spre exemplu, în singura
referire11 a lui Valerian Sava, autorul unei cărţi ce
se vrea O istorie subiectivă a tranziţiei filmice. Al
Patrulea Val, restauraţia mediocrată şi reformarea
cinemaului românesc. 1, la filmul din 1984. În

10 Sergiu Pavel Dan, Proza fantastică românească, Editura
Minerva,  Bucureşti, 1975, p. 197;
11 „Noul performer al productivităţii, Mircea Daneliuc,
continuă deriva spre filmul – parabolă, esopic, alegoric, la
care-l constrânsese vechiul regim, împotriva cursului iniţial,
realistic şi la timpul prezent, al operei sale, de la Cursa (1975)
la Croaziera (1987), curs întrerupt odată cu ecranizarea unui
roman de epocă, Glissando din 1984” (în cap. „În trena
« Deceniului Satanic », din O istorie subiectivă a tranziţiei
filmice. Al Patrulea Val, restauraţia mediocrată şi
reformarea cinemaului românesc. 1,Editura Paralela 45,
2011, p. 27).

general, aspectul este eludat cu totul. A se vedea,
din această perspectivă, nu numai analiza lui
Cristian Tudor Popescu din Filmul surd în România
mută. Politică şi propagandă în filmul românesc de
ficţiune, ci şi notaţia mai mult decât lapidară
despre Glissando dintr-O scurtă istorie a filmului
românesc. A short history of Romanian Cinema ;
autorul acesteia, Marian Ţuţui, exilează filmul care
ne interesează la capătul unei enumerări despre
notele definitorii ale stilului regizoral Mircea
Daneliuc: „Regizori ca Dan Piţa şi Mircea Daneliuc
abordează cu succes mai multe genuri, însă nota
specifică a fost reprezentată de filme realizate în
cheie parabolică, cum ar fi Concurs (1984),
respectiv Croaziera (1981). Pentru primul mai
adăugăm fascinaţia clarobscurului şi a atmosferei
(1973, Nunta de piatră, alături de Mircea Veroiu,
1978, Tănase Scatiu, 1986, Pas în doi), iar la cel de-
al doilea se mai pot observa obsesia autenticităţii
(1978, Cursa, 1980, Proba de microfon, 1988, Iacob)
şi sarcasmul (1984, Glissando)”12.

În varianta în care alege să ignore această
etichetă de-a dreptul  injustă, un pasionat de
ficţiuni cinematografice autohtone poate descoperi,
în acest Glissando din 1984, cu mult mai mult
decât „ecranizarea” unui text „de epocă”.
Scenaristul, nimeni altul decât regizorul Mircea
Daneliuc, recunoaşte de altfel de la început faptul
că şi-a asumat extrem de multe libertăţi faţă de
text, din moment ce îşi avertizează ab initio
spectatorul că filmul este realizat „după o idee din
nuvela Omul din vis de Cezar Petrescu”. În fapt,
scenaristul păstrează suficiente elemente din
schema narativă de bază a nuvelei, ba chiar şi
replici întregi din textul cezarpetrescian.
Protagonistul (excelent interpretat de Ştefan
Iordache), numit tot Ion Teodorescu, are aceleaşi
obsesii maladive pentru jocul de cărţi, femeile de o
frumuseţe rece şi misterioasă şi visele
premonitorii, în care îl bântuie tot un cuplu
(câinele din Omul din vis este substituit, însă, de
un copil bolnăvicios şi întunecat); una dintre
consecinţele neaşteptate ale vizitei la ţară, pe
domeniul prietenului Alexandru, este întâlnirea cu
Ordeanu, moşierul scăpătat, dar încă rafinat, în
care Theodorescu este convins că se încarnează
straniul salvator din vis; materializarea cuplului
oniric şi în special relaţia bizară cu Ordeanu îi
provoacă dramatice şi din ce în ce mai frecvente
treceri dincolo de graniţa realului; în fine, la fel ca
în nuvelă, partida de cărţi în care Theodorescu îl
atrage pe moşier se încheie cu falimentul şi

12 Marian Ţuţui, O scurtă istorie a filmului românesc. A
short history of Romanian Cinema,ediţia 2-a, revăzută,
Noi Media Print, 2011, pp. 48-50;
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sinuciderea acestuia din urmă. Cu excepţia acestor
„urme” ale tramei alcătuite de Cezar Petrescu în
1925 şi a secvenţelor dialogate aproape identice
(„Teodorescule, arăţi rău, du-te la ţară”, „O să-ţi
facă mai bine decât toate calmantele tale!”, „Ce-i cu
copilul acesta? Se uită de un sfert de ceas la tine!”),
Mircea Daneliuc nu preia însă – şi bine face! –
nimic din atmosfera, construcţia şi intenţiile
auctoriale ale prozatorului pretins model. Nici
măcar obsesiile vizibile ori camuflate ale acestuia
(viciul, kitch-ul, culpa, visul, erosul thanatic) nu
sunt altceva decât cel mult simple pretexte pentru
parodierea reţetei interbelice a literaturii de
consum, dar şi a entuziasmului mitologizant fără
egal cu care ideologia comunistă s-a înfruptat
dintr-o serie întreagă de texte teziste – inferioare
estetic, considerate însă net superioare axiologic.

Chiar şi în prima parte din Glissando, acolo
unde pretextul literar pare încă destul de prezent,
povestea iniţială din Omul din vis este  de altfel
complicată cu personaje noi şi istorii colaterale
celei de fond. A se vedea, spre exemplu: ambigua
relaţie a lui Theodorescu cu soţia lui Alexandru şi
fiicele acesteia; inutila încercare a lui Alexandru de
a-l determina să aibă o relaţie adulterină cu
propria soţie, relaţie care să îi faciliteze un divorţ
bănos; în fine, debutul în fond poetic al straniei
pasiuni erotice a lui Theodorescu pentru
guvernanta atrăgător-parşivă a copiilor lui
Alexandru, alături de care protagonistul va
experimenta, ceva mai târziu, şi gustul amar al
eşecului matrimonial.

Încă din debutul părţii a doua a filmului,
spectatorul care îşi mai propune să identifice în
ficţiunea lui Daneliuc reminiscenţele lecturii din
Cezar Petrescu trebuie să se recunoască, practic,
învins. Pe scheletul epic din Omul din vis regizorul
articulează un spectacol cinematografic fără nici un
precedent românesc, care stă, indiscutabil, sub
semnul alunecării insinuante, demonice înspre o
moarte care nu dovedeşte practic nimic. Căci în
Glissando totul curge, într-adevăr, conform
principiului enunţat, discret, de protagonist
(„Lucrurile alunecă, domnule Ordeanu!”), totul
glisează între realul terifiant şi oniricul nu mai
puţin coşmaresc, între o viaţă asfixiantă şi o moarte
egal sufocantă, în sfârşit, între o istorie agonică şi o
alta, identic delirantă. Dintre comentatorii recenţi
ai filmului, doar Cristian Tudor Popescu a
observat, destul de exact, finalitatea acestui
perpetuu glissando: „Sensul filmului nu poate să
stea în povestea plină de clişee a tribulaţiilor
sentimentale şi pieirii unui trişor de cazinou,
narată neataşant pentru spectator. În prima parte,
s-ar putea spune că Daneliuc încearcă un tablou al
existenţei burghezo-moşiereşti interbelice, roasă de

setea de avere şi minată de crimă. Dar partea a
doua a filmului abandonează studiul de moravuri
şi livrează o serie de tablouri vivante ale unei
dictaturi abstracte”13.

Într-adevăr, fiecare detaliere a cronotopului
excelent ales (un fel de sanatoriu-închisoare,
amintind în special de spaţiul torturant din Zbor
deasupra unui cuib de cuci, dar şi de diverse
exploatări literare ale spaţiilor demonice
anatemizate în Vechiul Testament), fiecare metaforă-
simbol ce polarizează atenţia privitorilor
(fotografia şi portretul, nu atât ca depozitare ale
memoriei într-un Timp necruţător, cât ca ipostaze
ale unei alterităţi neliniştitoare; fereastra şi oglinda
ca spaţii de trecere înspre un dincolo ambiguu, ce
poate fi deopotrivă taumaturgic şi funest; apa ca
vehicul al păcatelor individuale şi al morţii
colective; cartea veche şi rară, cu simbolistică
ocultă; corpul ca ilustrare a descompunerii
generalizate; uniforma ca semn al anonimizării, al
efasării oricărei forme de identitate individuală
într-un sistem totalitar etc.) amplifică fericit
aceeaşi impresie generală a spectatorilor: aceea că
se află în faţa unei parabole pe tema alterării, a
puterii şi a nebuniei, care într-o istorie „în delir”
capătă, într-adevăr, forme delirante.

Pentru această capodoperă ieşită din aceeaşi
canava ca şi Oul de şarpe al lui Ingmar Bergman,
Căinţa lui Tenghiz Abuladze sau, de ce nu,
Călăuza lui Andrei Tarkovski, Mircea Daneliuc nu
avea nevoie de nicio legitimare estetică
românească. Ci doar de un pretext literar care să
primească imediat acordul cenzurii. Or, nuvela
unuia dintre prozatorii agreaţi de regimul
comunist părea a reprezenta, din această
perspectivă, o soluţie ideală. Suma de clişee
specifice recuzitei fantastice pe care i-a oferit-o
Omul din vis (imixtiunea visului în viaţă, cuplul
straniu, dublul ca materializare a Sinelui şcl.) i-a
oferit, finalmente, regizorului exact pasta narativă
care îi trebuia.

Şi, din fericire pentru Cezar Petrescu, prin
excepţionalul său Glissando Mircea Daneliuc i-a
întors cu asupra de măsură serviciul. Omul din vis
mai trăieşte, astăzi, în primul rând datorită
indelebilei sale „ecranizări”. Căci raportul
axiologic cu totul inechitabil dintre Glissando şi
Omul din vis ilustrează, la rigoare, situaţia atât de
rară în care filmul bate cartea, şi nu invers…

♣

13 Cristian Tudor Popescu, Filmul surd în România mută.
Politică şi propagandă în filmul românesc de ficţiune ,
Editura Polirom, Iaşi, 2011, p. 253;
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George BĂDĂRĂU

Haiku

În lipsa lunii
un felinar cu ţurţuri…
şi eu rezemat

*
Un alt bătrânel
în azilul de noapte…
aducând iarna

*
Mă trece luna
cu barca neagră pe lac –
pleosc! o lăcustă

*
Cu gluga trasă
două umbre prin viscol…
şi felinarul

*
Două lebede
şi nămeţii cât casa
ies dintr-un tablou

*
Faţă cu pudră –
regatul nămeţilor
cât vezi cu ochii

*
Gură în gură
pe-o bancă solitară –
încă o iarnă

*

Privind în apă
trecem râul dincolo…
şi nicio barcă

*
Aşteptând ploaia…
două fire de iarbă
şi o umbrelă

*
Fire de iarbă –
ţinându-se de mână
omul şi ploaia

*
La miezul nopţii
un căţel pe faleză…
sau umbra lunii
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*
Noapte adâncă –
luna în cuib de vreascuri
încă o vreme

*
Doar macii roşii
printre şine, în gară –
canton părăsit

*
În întuneric
două bărbi se apleacă –
sus, un pescăruş

*
Altă ninsoare –
puzderie de fluturi
traversând râul

*
Biata pasăre!
Pe pervazul ferestrei
doar licuricii

*
Încă o floare
lângă halba cu bere –
Poate un fluture

*
Greierul poznaş
pe-o scândură în apă
sub luna trecând

*
Prin ploaia deasă
bastonul trece strada –
Orbul nicăieri

*
Pe geamul umed
o muscă alunecând
la toaletă

*
Pisica neagră
însoţeşte soarele
tăindu-i calea

*
Balta cea mare –
Mestecenii îşi leapădă
ultima frunză

*
Ploaia în burlan –
Umbrele copacilor
căutând luna

*
Prietenoasă
într-o parte şi-n alta
sperietoarea

*
Pe săniuţă
e-un ţurţur în gură –
Copilăria

*
Trece la vecin
umbra cireşului meu
cu tot cu lună

*
Pui de vrabie
la streaşină lăcrimând
un alt ţurţur

*
Un parc luminat
de-o stea căzătoare –
doar o secundă

*
Mărul sălbatic
mi-i vecin toată noaptea…
Cu luna în vârf

*
Vara la munte
cu luna pe potecă
umbra maicilor
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*
Umbra păsării
în curmezişul apei
şi eu în barcă

*
În noaptea albă
explozie în stradă –
Castana căzând

*
Limba roşie –
Un câine îşi caută
Umbră sub garduri

*
Câteodată
toamna îmi ţine locul
la masa de scris

*
Bătaia lunii
şi două mâini scotocind
în containere

*
Pe-un ram veşted
melcul în excursie
cu tot cu rucsac

*
Iar caniculă –
Furnicile traversând
strada, sub talpă

*
Ce toropeală!
Amurg de ouă roşii
pe-o farfurie

*
Fulger de august –
în frunzişul abundent
o veveriţă!

*
După ploaie,
două perechi de coarne:
luna şi melcul

*
În strada goală
Umbra pelerinului
nu-şi află casa

*
Goliţi de frunze
vişinii din cimitir
sprijină cerul

*
Pe o străduţă
Două umbrele, noaptea,
una în alta

*
Doar un greieraş
cu luna-ntr-un boschet
şi câtă ceartă!
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Roberto MUSSAPI
(Cuneo, 1952)

upă examenul de diplomă, se stabileşte
la Milano. Poet, prozator, este şi autorul
unor eseuri, ca de pildă, „L’avventura

della poesia”( Jaka Book, 2002), “Inferni, mari,
isole: storie di viaggi nella letteratura” (Bruno
Mondadori, 2002) sau “La paglia di Van Gogh:
la poesia e altri incantesimi, Marietti, 2008. Toate
textele sale dramatice au fost publicate de
Editura Jaka Book, la care îngrijeşte colecţia de
poezie.

Roberto Mussapi este şi un asiduu
traducător şi îngrijitor de ediţii de autori clasici
şi contemporani, de la Melville la Beckett, de la S.Taylor Coleridge, Keats şi Byron la Dylan
Thomas, de la R.W. Emerson şi R.L. Stevenson la Yves Bonnefoy, de la Villon la Ion Barbu şi
Walt Withmann, la Seamus Heaney, de la Irwin Shaw şi Arturo Onofri la Mircea Eliade, Tagore,
Börn Larsson.

Mussapi este editorialistul ziarlui “Avvenire” şi profesor de dramaturgie la Universitatea
Catolică. Este autor şi realizator de programe culturale la Radio Rai.

Prezentare şi traducere de Geo VASILE

Buddha piange
Io non ti avevo mai visto piangere,
Ma forse è l’illusione di una goccia
Di quella pioggia imprevista nel giardino.
Ora sei dentro e l’illusione di una lampada
Ora mi fa sentire mio fratello.
Se anche tu piangi, o mi illudi
Di piangere anche tu, dio
Dal volto tornito di laziale apollineo,
Io posso fermare il mio e l’altrui pianto,
Lasciare che piova, fuori,
Non scrivere.

Budda plânge
Nu te-am văzut niciodată plângând,
Dar poate că e iluzia unei picături
Din acea ploaie pe nepusă masa în grădină.
Acum te afli înlăuntru şi iluzia unei lămpi
Acum mă face să mă simt prorpiul frate.
Dacă şi tu plângi, să mă faci să cred
Că şi tu plângi, zeu
Cu chipul strunjit precum al unui apolinicdin

Laţium,
Pot să m-opresc din plânsul meu şi-al celuilalt,
Mai bine să plouă, afară,
Să nu scriu.

D
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L’ortensia
Questa era la mia camera e il mio studio,
Fino a vent’anni fa, quando sono partito:
La grande libreria si è presto svuotata,
I miei amici d’infanzia mi hanno seguito,
Robinson Crusoe, Ulisse, il Comandante

Achab,
Jim, che partì per l’Isola del Tesori.
Mio padre li ha sostituiti con coppe e diplomi,
I suoi ricordi, album, radioline.
Ma ora al centro vedo un’ortensia, accanto a

due foto,
Suo padre, in piedi, e il volto di sua madre.
„La pianta era di mamma, me l’ha lasciata,”
Dice mentre la bagna e la guarda nel cuore,
Globo che include in una mille vite,
Di chi sarà, chi è, e di chi è stato.
Là, dove bruciava il fuoco di Platone,
Solo la gloria spoglia di quel fiore.
E non ci sono più Ulisse, e Don Chisciotte,

E Dante, e d’Artagnan, e i Moschetttieri,

Andati, via,
Bruciati dalla poesia.

Hortensia
Aici era camera mea şi biroul
Până la douăzeci de ani, când am plecat:
Marea bibliotecă s-a golit pe nesimţite,
Prietenii mei din copilărie au venit după mine,
Robinson Crusoe, Ulise, Comandantul Ahab,
Jim, care-a plecat să caute Insula Comorilor,
Tatăl meu i-a înlocuit  cu cupe şi diplome,
Cu amintirile sale, albume, mici radiouri.
Dar acum în mijloc văd o hortensie, alături

două
fotografii,

Tatăl lui, în picioare, şi chipul mamei lui.
„Planta era a mamei, mi-a lăsat-o mie,”
Spune în timp ce o udă şi-o păstrează în

inimă,
Glob  ce cuprinde într-una o mie de vieţi,
A celui ce va fi, ce este, şi-a celui ce-a fost.
Acolo, unde ardea focul lui Platon,
Doar gloria stingheră a acelei flori.
Şi nici vorbă de Ulise, de Don Quijote,
Şi de Dante,  de d’Artagnan, de Muşchetari,

Plecaţi care-ncotro,
Arşi de poezie.
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La casa
Ho abitato più di una casa
E di ognuna niente è perduto:
La prima in Corso Dante, quando ero bambino,
E i pini crescevano sotto masse di neve,
Poi Viale degli Angeli, sull’argine del fiume:
di lì mia madre mi vide partire
in automobile, guardando dal balcone
La Terra di Nessuno che mi rapiva,

E poi Valdieri, e nella luce radiosa
Via delle Palme, in Liguria, sul mare
E Via Marsili 11, a Bologna,
Dove ho salito infinite scale,
E ora cui, a Milano, in via Mameli.
Di tutte ricordo le voci, i volti, le persone,
L’impercettibile respiro respirato
E trasfomato in forma di pensiero
Nella memoria che mi tiene in vita.

Ma solo per poco ognuno di loro
È stata veramente la mia casa,
Nel breve tempo in cui mi era straniera,
prima che entrasse in me, con le sue vite.
Io non ho mai davvero abitato una casa,
io sono la casa di ogni casa con loro,
con tutti quelli che la fecero mia,
così presenti che non sono più io,
unico esule in me,
sfrattato dal mio cuore.

Casa

Am locuit în mai multe case,
Şi port cu mine amintirea fiecăreia :
Prima pe Corso Dante, pe când eram copil
Şi pinii creşteau sub grămezi de zăpadă,

Apoi Viale degli Angeli, la marginea râului:
De-aici m-a văzut maică-mea plecând
În automobil, privind de la balcon
Pământul Nimănui ce mă răpea,

Şi-apoi Valdieri, iar în lumina radioasă
Via delle Palme, în Liguria, la târmul mării,
Şi Via Marsilli 11 la Bologna
Unde am urcat scări fără sfârşit,

Şi-acum aici, la Milano,  pe Via Mameli.
Îmi aduc aminte vocile tuturor, chipurile,

persoanele,
Imperceptibila răsuflare exalată
Şi preschimbată-n form unui gând
În memoria ce mă ţine în viaţă.

Dar prea puţin fiecare din ele
A fost cu adevărat casa mea.
În scurtul timp în care îmi era străină,

Înainte ca vieţile ei să  fi intrat în mine.
Eu de fapt n-am locuit nicicând într-o casă,
Eu sunt casa oricărei case cu ei,

Cu toţi cei care m-au făcut s-o stăpânesc,
Atât de nelipsiţi că eu nu mai sunt,
Singur pribeag în mine însumi,
Evacuat din propria inimă.
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Michele DE LUCA

Poet
suprarealist,
pictor non -
figurativ

ichele de Luca s-a născut
în localitatea Pitelli (La
Spezia) în 1954. Artist

plastic şi poet, a studiat la Accademia
di Belle Arti din Florenţa şi a lucrat
ca scenograf de teatru şi cinema. Ca
pictor este autor al unei originale linii
de cercetare abstractă ce face din
lumină o paradigmă ( o fantasmă
estetică fără chip, culori ce par a fi
gata să se autodestrame) de

statornică referinţă. A expus în spaţii
publice şi private din Italia şi din
străinătate. Locuieşte şi lucrează în
Liguria şi la Roma unde predă la
Accademia di Belle Arti. A publicat
poezii în numeroase reviste literare.
Cartea din care traducem, Altre realtà
(Roma 2008, Edizioni Quasar), este o
antologie de autor a textelor  poetice
scrise între 1982 şi 2007. Volumul are
un dublu privilegiu: 12 desene ale

autorului şi prefaţa cunoscutului
critic Stefano Giovanardi care scrie:
„Dacă e adevărat că poezia lui De
Luca poate fi citită ca o poetică
explicită a picturii sale, la fel de
adevărat este că ea îşi cucereşte în
domeniu o profundă autonomie, o
voce inconfundabilă care ar putea
face excepţie cu totul de pictură”.

Traducere şi prezentare de Geo VASILE

Castello*
Sentiment catalogat
imagine prin periscop
Nevoia albinelor
intervine în nepăsare
Căscat
multiplu al sunetului
prismă multiplicată
în fază de plecare

Sentiment succint
zone de judecată
Există un turn
pe răbojul trecutului
năpădit de buruieni
ruinat
de câmpul gemând după el
Mersesem
sâmbure de primăvară
seară celebră
de diamant şi simetrie.

* castel medieval în Lunigiana, dar şi numele unei mici localităţi
aproape de Apeninii toscani

M
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Pareti del
tempo

Pereţi ai timpului
A merge în lumină
umbră din două părţi
răscruce a imaginii
vlăguit aflux de conştiinţă
În aştepare nerodnică
perpetuu ocol
în aforismul soarelui
neviolat de tămâie
de fantasmă si elegie
Pe cărerea indulgenţei
mersul său pieziş
pe meandrele lumii
în sensul fiinţării
al dăinuirii şi amânării.

Cuore di
velluto

Inimă de catifea
Dacă inima ta de catifea
naufragiază hoinară
printre ascuţişuri de lene
zori dauriţi
scări grosiere de soare

În clipa în care spui
nu sunt singurul
nu suntem singurii
şi ouăle zilei
cad încă silnic
pe podeaua de marmură
este chiar clipa de vrajă
deblocarea sistemelor

Michele De Luca, Eminescu alta risoluzione

A încerca să renaşti
pe timp de noapte executat
dincolo de clipa precisă
virgula şi punctul
viitorul şi trecutul

A te răzgândi de acord
înseamnă  să crezi
măcar încă odată
în prezentul
sincer silnică prevestire.

Quadri
Tablouri

Înţelegere
condiţie
viziune de esenţă
nelegitimă odraslă înotare
Vioriu la vedere
fază solară
harfă maltratată spre-a amâna
reliefarea farmecului
Împingi spre suprafaţă
dar îndrăgeşti adâncul luxurios
cântec funebru travertin ambră înnegurată
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În suspinele tale de marmură
se-aude vânătoarea de păsări a anotimpului
nepăsarea de arhetip
lucida scandare a trecerii
molcoma descărcare laterală

Grandine
sottile in via
Manin

Grindină acută în via
Manin

Şterpeleşte volumul asimetric
perturbând perimetrul sunetului
în marmura proximă
şi-impunătoarea scără a bazilicii
Privind pe sub glugă
goana liniei orăşeneşti
valul acoperişului de gară
într-o zi întrecând orice măsură
de flăcări şi de frig
prin pocnete-ale gheţii
peste maşini lăturalnice la umbra
obeliscului uluit

Cose
Lucruri

Calibru imperfect
orice clipă orice pat nupţial
orice licurici cloncănitor matinal
Faună onirică
condiţie râvnitoare
tragică substanţă

a unei miriade de tulpini exagerate
Există sfârşit şi durată
a lucrului
asfinţitul balnear
medicamentul oftalmic
trecutul uşor al capricornului
câlduţa amara
sete
ce se-ntâmplă
în graiurile
nostalgiei

Per alcuni
ritratti
all’Erminia

Unor portrete pentru
Erminia

Executarea semnelor de pe bătrână
e un fapt împlinit
sinteză ciobită a gesturilor
îmbibare a hârtiei în
dimineţile de la Pitello ce  mi se năzare
Coagulare-a timpului
din rănile patimii
Să-ţi sărut ridurile
va să zică să fie nisip
în a noastră clepsidră
punctuală şi-avară
pe scurtătura sticlei.
Ţi-am pipăit pomeţii
ca să-mi afund din nou mâinile-n argilă
ţi-am adulmecat părul
ca să mă scufund în povestirile tale
te-am săpat de o sută de ori
ca să te recreez de două ori mamă..
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Michele De Luca, Itaca 2012
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Ioan HOLBAN

Rezervaţia de
îngeri din
dulapul
îndrăgostit

ncă de la debutul cu Versuri, în 1970, poezia lui
Emil Brumaru a surprins prin universul ei
special care părea departe de marea

problematică, de temele, structura paradigmelor literare
şi de sensibilitate pregătindu-se să intre în
postmodernitate; iată primul poem al acelui volum: „O,
vechi şi dragi bucătării de vară,/ Simt iar în gură gust
suav de-amiază/ Şi în tris-teţea care mă-nconjoară/ Din
nou copilăria mea visea-ză:/ Ienibahar, piper prăjit pe
plită,/ Peşti groşi ce-au adormit în sos cu lapte,/
Curcani păstraţi în zeama lor o noapte/ Spre o delicateţe
infinită,/ Ciuperci cât cana-peaua, în dantele,/ Icre cu
bob bălos ce ochiu-şi cască,/ Aluaturi tapisate, crescând
grele/ Într-o dobitocie înge-rească,/ Moi miezuri de
ficaţi în butoiaşe/ De ou de melc, înlăcrămate dulce,/
Mujdeiuri ireale, şunci gin-gaşe/ Când sufletu-n muştar
vrea să se culce,/ Şi-n ceainice vădindu-şi eminenţa/
Prin fast de irizări şi toar-te fine/ Ceaiuri scăzute până la
esenţa/ Trandafirie-a lucrului în sine!“ (Elegie). Elegiile
pentru lucrurile şi fiinţele „mici“ au trimis câţiva poeţi
între „minori“; Emil Gârleanu{ XE "Gârleanu, Emil" },
Elena Farago{ XE "Farago, Elena" }, apoi, G. Topârceanu{
XE "Topârceanu, George" } şi Ion Minulescu{ XE
"Minulescu, Ion" } sunt printre minorii remarcaţi ai
istoriei literaturii noastre. În fapt, modernismul târziu
din anii ’70 recupera, între altele, şi aceste zone
considerate dacă nu lipsite de poezie, atunci, cu
siguranţă, în afara terito-riilor poeziei „mari“. Visarea şi
lenea lumii patriarhale, dobitocia îngerească, cu
mujdeiuri ireale şi ceaiuri având esenţa lucrului în sine
(nu era loc de ironie, aici, la celebra formulare kantiană)
dau contur unei lumi, în fond, foarte grave – o lume în
sine –, conexă celeilalte sau, poate, chiar miezul ei; Emil
Brumaru e singurul stăpân al acestui univers şi nu-l
împarte cu nimeni în poezia noastră contemporană.

Lumea lui Emil Brumaru din prima carte, apoi, şi
din Detectivul Arthur (1970), Julien Ospitalierul (1974),
Cântece naive (1976), Adio, Robinson Crusoe (1978) are
un aer de burg medieval, împrejmuit de ape adânci „cu
lustru-ntunecat“ şi bântuit de vedenii, unde poetul e
când un trubadur care cutreieră „spre-a spune lumii cât
îi de frumoasă“ cea care alunecă suav printre supuşi şi
găteşte ciuperci umplute cu greieri, când un senior
purtat în caleşti ori asistând la războaiele dintre „guelfi
şi ghibelini“. Deseori, lumea lui Emil Brumaru pare a se
închide în spaţii sufocante; dulapul, una dintre „figurile“
lirice structurale ale poeziei, magazia, bucătăria de vară,
odaia sau ecranul protector al ploii bacoviene reprezintă
locurile unde pare a se refugia poetul şi fantasmele sale;
„Afară plouă laic şi-ai vrea să fii aici,/ Să tac, să taci,
tăcerea la fleacuri să ne-mbie,/ Să lâncezim pe paturi ca
două mari pisici/ După ce-au lins smântâna (slup-slup!)
din farfurie./ Ţi-aş spune-ncet: Dă-mi mâna… şi poate
că mi-ai da-o/ Cu sufletu-n ruină ca-n vechi foiletoane/
În care-n moi fotolii leşină dulci cucoane/ Vărsând pe
sâni ceşcuţe de lapte cu cacao./ Ţi-aş da deoparte părul
cu gura de pe gât,/ Cu gura ţi-aş desface nasturii mici de
bluză/ Şi ţi-aş şopti-n urechea ta fleaţă şi confu-
ză:/«Afară plouă laic şi-s trist şi mi-i urât…»“ (Cântec
naiv). Numai că dulapul, obscur ori sacru, e plin de
poeticitate întrucât, iată, închide în el un univers unde,
adesea, „arde-un înger“; Emil Brumaru scrie despre
îngeri, înaintea lui Andrei Pleşu{ XE "Pleşu, Andrei" },
adăpostindu-i în dulapul său: „Culcarea lucrurilor un
heruv/ Sfâşietor o cântă dintr-un tub,/ Aeru-i strâns cu
grijă în dulap/ Împăturit de cel mai blând seraf,/ O,
prin unghere înge-rii fac liberi/ Deschideri moi de aripi
şi închideri,/ Pen-tru-adorare, din uleiuri scoşi,/ Pe

Î
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crucea geamurilor zac Hristoşi“ (În magazie). La fel, în
odaia poeziei, aştep-tarea se sparge în ţăndări, aici e ca
într-un burg asediat unde poetul trage cu arbaleta în
păuni şi cu bombarde în ziduri. În fond, lumea din
dulap, din odaie, din magazie sau din spatele perdelelor
de apă ale ploii laice şi triste este Edenul pierdut, surpat
uneori în lenea somniei, trezit, altădată, în răcoarea
brumei, în „pieptarul stră-veziei promoroace“ ori în
lumina „lacurilor clare“.

Prima vârstă a liricii lui Emil Brumaru, aceea din
Versuri, Detectivul Arthur, Julien Ospitalerul, Cântece
naive şi Adio, Robinson Crusoe se structurează prin
ceea ce aş numi o poetică a departelui; semnele sale cele
mai pregnante sunt, în dinamica interioară a poemelor,
„personajele“ (Glycera, Reparata, iubita cu trei sâni,
detectivul Arthur şi Julien Ospitalierul), lenea şi somnia;
iată, chiar de la primele poeme ale cărţii de debut:
„Fecioarele se încurcau în gene,/ Motanii se frecau de
damigene/ Şi ne era la toţi atât de lene…/ Torceau
femei de agora în pat!/ Şi-ncet sufletul nostru-a căpătat/
Ape adânci cu lustru-ntunecat“ (Cântec naiv). Când
intra în literatură, Emil Brumaru părea că şi-a construit
totul, universul său liric era deja compact, funcţional în
toate mecanismele şi detaliile sale, astfel încât, cu fiecare
volum nou, nu face altceva decât să adauge nuanţe, să
exploreze cotloane ascunse, să deschidă alte dulapuri şi
să intre în alte odăi unde, în fond, să descopere primele
lucruri, fiinţe, sentimente, senzaţii, stări, în ipostazieri
care multiplică esenţele dintâi. Un imperiu vast de lene
calmă e poezia lui Emil Brumaru, cum însuşi o defineşte
în poemul Prezentare din primul volum. În poezia
anilor ’70, trei erau „leneşii“: Adi Cusin{ XE "Cusin, Adi"
}, Vasile Petre Fati{ XE "Fati, Vasile Petre" } şi Emil
Brumaru. Într-un interviu cu Vasile Petre Fati{ XE "Fati,
Vasile Petre" }, lângă întrebarea retorică „dar ce naiba
facem cu această lehamite?“, Adi Cusin{ XE "Cusin, Adi"
} mărturiseşte savoarea lenei aduse la rang de principiu
estetic, axiologic: „Eu scriu din copilărie, scrisul fiind cea
mai dragă meserie de pe Pământ, singura justificare a
existenţei. Nu ştiu în ce măsură am fost ingrat cu această
meserie, dar la mine s-a împletit cu savoarea lenei aduse
la rang de principiu estetic, axiologic… Eu am o
elaborare mai lentă, care vine din lene, nu din exigenţă“.
Lenea lui Adi Cusin{ XE "Cusin, Adi" }, Vasile Petre Fati{
XE "Fati, Vasile Petre" } şi, mai ales, aceea a lui Emil
Brumaru, cu saltelele sale de lene sub suflet, cum spune
în Detectivul Arthur, este a omului balcanic, extrasă
parcă din tipologia descrisă de Panait Istrati{ XE "Istrati,
Panait" } în Trecut şi viitor (1925); omul balcanic e,
pentru autorul Chirei Chiralina, golanul grec şi român:
„Imprevizibil în tandreţe, neobosit în flecăreala de una,
de alta, băutor pătimaş care nu «trişează» o clipă, visător
cu mintea înţesată de opţiuni şi tânăr, în ciuda vârstei pe
care şi-o ascunde ca o femeie. Astea sunt calităţile
golanului“. Golanul român este un sentimental prin
excelenţă, spune Panait Istrati{ XE "Istrati, Panait" }:

trăsături care se găsesc, toate, în poezia şi viaţa lui Emil
Brumaru: lenea balcanică astfel în Exclamaţie: „Ce bine-i
să trăieşti în cărămida/ Care se sfarmă moale printre
spini,/ Să-ţi fie gândul dulce ca uleiul/ Dovlecilor la
care te închini,/ Şi sufletul să ţi-l împaci cu sticle,/ Cu
piersici şi cu trenuri timpurii./ O, adormind în dosul
unei case/ De melc suav, ce bine-i să nu scrii!“.Somnia şi
lenea sunt stările poeziei, fixând durata spiritului în
maximă alertă; lenea, somnia, setea eminesciană de
repaos identifică, înainte de toate, eresul, apropierea
Glycerei, „risipită“ în leneşul dulce al portocalei şi
piersicii: „Tu în cămări, ferită de Austru,/ Cu puf de
gâscă sânilor dai lustru/ Şi ca să-ţi cadă chipul în
paloare/ Îţi pui în şold, cu greaţă, lipitoare./ Şi faci paşi
mici să simţi pe preşuri late/ Gâdilituri la talpă,
desfrânate./ Şi-ncerci sub lampă văluri pentru şale/ Pe
ele cu picturi cu animale./ Pe urmă, cu peceţi de la
inele,/ Clatini corăbii, numeri turturele/ Şi-aplauzi când
coboară din tavan/ Pe-o piersică păianjenul profan“
(Glycera). „Leneşii“ din poezia anilor ’70 scriu parcă la
fel, par a-şi transmite teme şi motive lirice într-o
„conspiraţie“ a lehamitei, lenei şi somniei; Adi Cusin{
XE "Cusin, Adi" }, iată, care în volumele A fi (1968),
Umbra punţilor (1970) şi Starea a treia (1974) dedica
poeme autorului cântecelor naive: „Deci ne vom face
gard, iubita mea./ (Strălucitoare cuie-l vor străba-te),/
Vom şterge urmele şi vom trişa/ Această nefirească
libertate./ Din orice parte, zidul va fi gros,/ Şi geamuri
duble, uşile-nfundate;/ Lângă piciorul mesei stând pe
jos,/ Ce depărtată-i lumea din cetate./ Dar tu nici nu ai
voie să gândeşti,/ Somn lung şi cumpănă ţi se prescrie./
O clipă am crezut că nu mai eşti,/ Apoi, ca după-o
stingere, prea viei/ – Cum ţi se frânse micul tău balet/
Tocmai atunci când imitai o floare…/ Înmărmuriţi apla-
udam încet/ Petalele căzute la picioare –/ Şi temători,
de-un timp ne apărăm,/ Împingem mobile-mpotriva
vieţii,/ Şi cercul insulei ni-l îngustăm/ Trăgând
zăvoarele, vopsind pereţii./ Şi vreau s-asculţi povestea
mea de fum,/ Şi vreau s-adormi privindu-i învelişul,/
Ca să nu vezi deasupra noastră cum/ Se clatină şi-i
smuls acoperişul“ (Singuri). În replică, un poem precum
Cântec de copil din Versuri dezvăluie faţa ascunsă a
poeziei „leneşilor“, cu temele ei dominante: „Când
înserează albuşurile-n ouă/ Şi trec ecouri prin borcane
goale,/ Oh, lămpile când blând ne sug din suflet/ Cu
dulci fitile o lumină moale,/ Şi îngeri muţi miresmele cu
roaba/ Ni le răstoarnă-n nări ca să ne placă,/ Iar cănile
atârnă-ntre ulcioare/ Pline cu lapte stors naiv din vacă,/
Atât de-adâncă e uimirea noastră/ Că ni se face teamă în
odaie!/ Nu se ridică nimeni ca să taie/ Cu fierăstrăul
roua din fereastră?“.

Lenea şi somnia sunt doar până la un punct, în
glazura lor, asemănătoare semnelor lirice din cărţile lui
Adi Cusin{ XE "Cusin, Adi" } şi Vasile Petre Fati{ XE
"Fati, Vasile Petre" }; Emil Brumaru explorează, prin
aceste stări ale poeziei, ceea ce aş numi materia vâscoasă
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din care se iveşte universul nostru dens şi mic, cum îi
spune în Adio, Robinson Crusoe; uleiul, lichiorul,
parfumul crinilor, vanilia, bulionul, catifeaua, un
kilogram de fluturi putrezi, rumeguşul, aroma grea de
ceapă, unsuroasă, lâna, albuşul oului, pluşul, mâlurile
dulci cu mormoloci, păturile de omizi constituie materia,
magma din care se naşte o lume unde Gilbert Durand{
XE "Durand, Gilbert" } ori Gaston Bachelard{ XE
"Bachelard, Gaston" } ar găsi suficiente şi pertinente
argumente pentru ceea ce au teoretizat în Structurile
antropologice ale imaginarului şi Psihana-liza jocului;
e o materie atât de bogată, în reprezentările ei, încât, fie
şi doar astfel, pentru un cititor grăbit, este evidentă
funcţia imaginarului în poezia lui Emil Brumaru: nimic
nu e „real“, totul există în realitatea secundă din dulapul,
odaia, magazia poeziei.

Forţu Năstasă

La prima vârstă a liricii lui Emil Brumaru contează
prea puţin succesiunea celor cinci volume pentru că
detectivul Arthur şi Julien Ospitalierul adună, în sine,
toată materia şi întreg universul primei cărţi: importantă
rămâne asumarea acelei lumi: „Detectivul Arthur va sosi
împreună cu umbrele serii, precaut,/ Având în valiza-i
uşoară motanul lui leneş pe care-o să-l lase puţin./
Înainte de-a-ncepe ancheta, să cânte-n fotoliu din flaut/
În vreme ce dânsa-şi va umple, trist, pipa cu crini./ Şi-a

doua zi, plin de candoare, la micul dejun,/ Când fluturii
beau catifea şi căţeii mănâncă dantele de feţe de masă,/
Va îmbrăca cel mai moale şi fraged costum/ C-un înger
brodat sub rever şi cu nasturi ucişi sub mătasă./ Apoi va
citi elegii dintr-o veche revistă/ Şi sprijinindu-se-ncet cu
o mână subţire, prelungă şi stranie/ De pianina
pensiunii, deodată, spre-a-şi dovedi că există,/ El va
muia, surâzând dureros, o caisă-n şampanie“ (Detecti-
vul Arthur). Chiar dacă pare a se repeta în copii fidele şi
într-o logică manieristă, poezia e mereu nouă, proaspătă,
pentru că detectivul găseşte totdeauna locuri neştiute
prin dulapul unde arde sau se aude un înger. Mai întâi,
ia o distanţă critică faţă de paradigmele anterioare;
poetului (post)modern i se întâmplă altceva la ora cinci:
„Nimeni şi nimic nu mă poate opri, la ora cinci după
masă,/ Când lumina e albă şi-n magazii toamna miroase
a praf adormit,/ În iarbă să pun un pantof cu şireturi
subţiri de mătasă,/ Aşteptând să se umple cu flori, şi să
fiu fericit…“. Dulapul obscur şi sacru din Versuri este,
în Detectivul Arthur şi Julien Ospitalierul, sumbru,
toropit, de sticle vechi, ascunzând, după ce îşi adaugă o
scară putredă şi un satâr tocit, marile mistere ale
copilăriei: „Dulapuri, mari mistere ale copilăriei, flaute
pline cu ceşti. O, zahărul cubic ce-mbată, o, rafturile
voastre obscure, dulapuri adânci, cu cotloane de brânză,
pline de spaima gândacilor (ei, lenţii, ovalii, amorfii).
Dulapuri, nări moi ce ne-absorb în pereţi, nu suntem
pentru voi decât un parfum? Uşile-acestea de apă,
sertarele tremurătoare, nu se închid din cauza sânilor tăi
prea albii Dulapuri de iarbă! Cui să dăruiesc un buchet
de mânere de-alamă?“.Tot astfel, dacă în Versuri era
spaţiul, în Detectivul Arthur e timpul, durata Glycerei;
unde e, acum, când: „2. Detectivul Arthur puse molatec
trei întrebări:/ Doamnă, n-aţi observat, c-un surâs,
uneori;/ Melci uriaşi, tremurând pe clanţele de la intrări
/ Când deschideţi, pentru motanii de angora, uşile-n
zori? / După amiază, la ora aceea confuză,/ Când sânii
îi ţineţi, prea mari, pe tăviţe de cedru,/ N-aţi auzit
hohote mici lângă bluză?/ Insistă detectivul Arthur,
visător şi integru…/ Când coborâţi scările-n parc, către
seară fără ca nimeni să vă aştepte,/ N-aţi întâlnit un
seraf în mână c-o ladă de mirodenii/ Şi cu cealaltă
bătând mingi parfumate de trepte,/ Făcându-se că nu vă
vede, din cauza jenii?/ 3. Glycera îşi strânse veşmântul
la piept. Nu răspunse./ Detectivul Arthur, plin de
delicateţe,/ Din buzunarele lui nepătrunse,/ Scoase un
pandişpan albastru pe dulcele-i feţe,/ Îl aşeză graţios şi
candid între ei/ Şi luând un cuţit îl tăie dintr-odată!/ O,
ce pufoşi se-nălţară, ce leneşi, ce calzi fluturii, galbeni
acum, prin odăi…/ Doamnă, şopti detectivul Arthur,
permiteţi-mi să mă retrag, n-o să vă uit niciodată…“
(Fluturii din pandişpan). În aceeaşi logică internă a
poeziei, trubadurul sau seniorul vechiului burg este,
acum, domnul „interbelic“, coborând din cabrioletă, cu
frac şi joben, iar Glycera e „naiva subretă“; detectivul
Arthur însuşi, asemeni poeţilor vremii, Virgil Mazilescu{
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XE "Mazilescu, Virgil" } ori Adrian Popescu{ XE
"Popescu, Adrian" }, lasă un testament din care aflăm nu
doar ceea ce vrea („Trebuie să stai mult timp singur ca să
poţi auzi lumina. Trebuie să-ţi laşi nările în strujeni ca să
simţi cum miroase îngerii după-masă. Trebuie să baţi
cuie în zid, şi zidul trebuie să fie roşu ca zahărul din
copilărie, ca să auzi cum cade o unghie de crin. Trebuie
să-ţi aureşti manşetele cămăşii cu fântâni ca să atingi
inocenţa. Şi mai trebuie, vai, mai trebuie să salvezi un
brusture de la albastru“), dar şi ceea ce se ascunde
dincolo de Edenul pierdut; o spaimă imensă.

Edenul ascuns în dulapul şi odaia din Versuri e, în
Julien Ospitalierul, „lumea de la ţară“, dar, în pofida
aparentei distanţe, esenţele rămân aceleaşi; serafica
Glycera e, acum, Reparata, „divina cu trei sâni“, iubirile
lui Julien Ospitalierul rămân o ceşcuţă de ceai
chinezească, un blând şifonier, o bilă de fildeş, melcii
graşi; în fond, Edenul pierdut, cu îngerii şi serafimii: „În
edificii vechi de cărămidă,/ Pe canapele goi, ca pe
ciuperci/ De aur matlasat, mă lăfăi dulce./ Oh, pe

plafoane sunt serafi cu vergi/ Ce bat la tălpi bezmetice
fecioare/ Şi uneori pe sâni căci au greşit/ Cu ei,
dezvirginându-i, iar pe urmă,/ Duioşi, le umplu rănile
cu chit/ Şi-nlăcrimaţi le iau din nou la pieptul/ Lor plin
de pene şi-n aripi le strâng,/ În timp ce ele cu delicateţe/
Le trag pe frunte nimburile-adânc!“. Totul e, însă, trecut;
poetul se pregăteşte să lase în urmă, în bucătăria de vară
„de la ţară“, vârsta de aur şi să intre în vârsta de bronz:
„Cu timpul, plictisindu-mă efortul inutil şi anost pe care
mi-l cerea bunătatea, istovit de o prea lungă aşteptare a
fericirii ce credeam că-mi va fi dăruită drept răsplată, am
început să exersez timid, apoi tot mai îndrăzneţ, mai
necruţător, mai rafinat, cruzimea – ultim deliciu al
singurătăţii mele“. În fapt, cu Adio, Robinson Crusoe se
încheie prima vârstă a liricii lui Emil Brumaru care
părăseşte, ca într-un exerciţiu de cruzime, cărţile
copilăriei din Roua lecturii, iar detectivul Arthur şi
Julien Ospitalierul devin personaje evocate, umbre ale
unor „însemnări“. Tot ce va fi fost viu altădată, acum e o
utopie: „Bucătării, bucătării de vară,/ Creme de zahăr ars
strălucitoare,/ Mari şervete de-azur, dulapuri-sfinxe,/
Dulci utopii din linguri vechi prelinse;/ Sânii aici sunt
plini, coapsele grele,/ Miresmele iau foc de la perdele,/
Luminile s-aşază lin pe scaun,/ Din cratiţe bea lapte
prins un faun,/ Nasturii cad subţiri de la cămaşă,/
Bucătării încinse, pătimaşe…“ (Elegie). Vârsta de aur era
a timpului şi fiinţei; vârsta de bronz e a vremii şi biografiei;
în orizontul dicotomiei eminesciene timp/vreme se
defineşte biografia omului în succesiunea volumelor; la
treizeci de ani, în Julien Ospitalierul: „Mă numesc Julien
Ospitalierul. Am treizeci de ani./ Duc o viaţă destul de
retrasă, la ţară, şi iată, v-o jur,/ În patul meu moale nu
au dormit decât struguri şi boi diafani/ Şi prieten nu-mi
este decât detectivul Arthur“; la treizeci şi cinci de ani, în
Cântece naive: „Casa nu mai are sobă/ Nici hainele
garderobă./ Fluturi explodaţi în sos/ Mi-au întors viaţa
pe dos./ Căci nimic nu mă consolă;/ Geaba melci
umpluţi la rolă,/ Geaba îngeri ce-mi prefir/ Roua ca pe-
un chilipir,/ Geaba chiar femeia goală/ Şi-n gură cu o
portocală;/ La treizeci şi cinci de ani/ Stau şi plâng
printre motani“; la patruzeci de ani, în Ruina unui
samovar: „În gară la Merişani/ Cad castane din castani/
Şi am patruzeci de ani./ Şi-aş mai sta şi n-aş mai sta/ Să
beau apă la cişmea/ C-un acar alăturea./ C-am crezut, la
început,/ Cât marfarele-au trecut,/ Că nici nu mai sunt
adult./ Ci-n gară la Merişani/ Cad castane din castani/
Şi am patruzeci de ani“; la patruzeci şi patru de ani, într-
un poem din lunga serie a textelor publicate în
„România Literară“: „La patruzeci şi patru de ani bătuţi
pe muche,/ Ros de ambiţii vane, extras din societăţi/ De
drojdii şi de-amurguri, ca un măreţ păduche/ Pe care,
drept în frunte, la alţii îl arăţi,/ M-am hotărât să behăi
de-abis şi moarte bună,/ Cârlan bătrân de-acuma, dar
pur în cârlionţi,/ Şi spre-o linotipesă roşcată, blondă,
brună,/ C-un usturoi sălbatic în gură s-o iau glonţ/ Ca
să se-mplumbe straşnic situaţia de-a pururi“.
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Vârstei de bronz îi aparţin volumele Dulapul
îndrăgostit (1980), Ruina unui samovar (1983), Dintr-o
scorbură de morcov (1998) şi Infernala comedie (2005).
Nostalgiei pentru cântecul de odinioară i se adaugă
„scrisori“ către Florin Mugur{ XE "Mugur, Florin" },
Leonid Dimov{ XE "Dimov, Leonid" }, Nichita Stănescu{
XE "Stănescu, Nichita" } şi Radu Petrescu{ XE "Petrescu,
Radu" }, cu invitaţii stăruitoare în Edenul părăsit de la
Dolhasca, iar serafica Glycera şi nibelunga Reparata
sunt, acum, „leliţă/ paraleliţă“ şi „nepotolita mea
puştoaică“: e momentul Tamarei: „De dimineaţă până
seara/ Visez la şoldul tău, Tamara,/ Cel greu şi alb ca
un nămete,/ Scos de sub rochii pe-ndelete/ Şi tăvălit pe
largi divane/ Ca-n basmele aliotmane“ (Elogiu). Sigur
că, în ordinea temelor şi structurilor poetice, nu par a se
produce mari schimbări, distanţele ar fi doar de
tonalitate şi, cum să spun?, de anecdotică; iată, de
exemplu, ce făcea poetul cu „o sumă fabuloasă“ în 1983,
în vremea Ruinei unui samovar: „De-aş avea o sumă
fabuloasă/ Mi-aş lua o mie de caleşti/ Înhămând, la
fiecare, şase/ Dragi femei cu sâni dumnezeieşti“; şi iată
ce face, după cincisprezece ani, în 1998, la vremea
poemelor dintr-o scorbură de morcov: „De-aş avea o
sumă fabuloasă/ I-aş lua iubitei blugi feerici, /De-ar ieşi
toţi popii din biserici, /Lăsând nunţi, botezuri,
parastase,/ Ca s-o vadă-alene cum se plimbă-n/ Ţinte şi
tigheluri, suflecată,/ Ci atunci, pocnind blazat din
limbă,/ Eu i-aş cere blugii să şi-i scoată,/ De-ar cădea
trăsniţi pe loc toţi popii/ Şi-ar ţâşni buluc din ziduri
sfinţii/ Bâjbâindu-i trupul ca miopii,/ Oh, până la
pierderile minţii!“; cândva era elogiul femeii, acum e
arătarea ei, expunerea în spaţiul public pe care îl face
histrionul într-un exerciţiu de cruzime. În fine, la ora
cinci, când, altădată, poetul punea în iarbă „un pantof cu
şireturi subţiri de mătasă“, marchizul intră în odaie „şi
cu nojiţele de la opinci,/ Muiate în parfum
de-apoponax,/ O să te gâtuie./ Căci viaţa-i vax/ Pentru
o zgâtie“. Carnalul, pasiunea, păcatul, dulcile vorbe (şi
gesturi) perverse înlocuiesc „elogiile“ aduse Glycerei,
Tamarei şi Reparatei „cu trei sâni mistici şi două suspine
laice“; Edenul nu mai e înlăuntrul dulapului, ci în afara
lui; Julien Ospitalierul şi prietenul său, detectivul Arthur
sunt, acum, istorie, protagonişti ai unor poveşti de
altădată; toţi şi toate dispar într-o rezervaţie de îngeri.
Raiul trebuie să fie cu „sâni şi indecenţe“, spune poetul
în Pierrot răutăcios din volumul anului 1998; sâni au
fost din belşug în toate cărţile, indecenţele, mai ales, în
Infernala comedie şi ceea ce a urmat după aceea; un
cerc se închide aici, în Sonetul 43 din volumul anului
2005; urmează, cum se vede, o lungă vacanţă de mătase;
„Mi-am cheltuit talentul în lubrice sonete/ Cum fluturii-
şi dau praful aripelor pe mâini/ Netrebnice. Ajunge!
Sufletul meu, ţi-e sete/ Din nou tăpşane de lobodă să-
ngâni?/ Îţi place iarăşi bruma topită-ncet pe case/
Loiale-n care sânul femeilor e sfânt?/ Hai să luăm o
lungă vacanţă de mătase/ Cu păpădii suflate de-obrajii

rotunzi în vânt,/ Să ne încânte raza căzută-n magazie/
Pe-un vraf de ziare rupte ca pe un tron de crai/ Să-
mbrăcăm poteca în crini căci o să vie/ Sunând din ceşti
spre seară dulapul cel bălai/ Îmbrobonat de-ardoarea de
a-mi închide-ntr-însul/ În mari bucăţi albastre de zahăr
candel plânsul“. Iubirea vârstei de aur se (pe)trece în
lubricul vârstei de bronz.

Dar nu e numai atât; între vârstele poeziei lui Emil
Brumaru, distanţele sunt subtile, poetul însuşi
disimulându-le discret în ţesătura textelor sale. De
exemplu, în două „scrisori“ adresate lui Leonid Dimov{
XE "Dimov, Leonid" }; prima, din 1968; „O, Leonid
Dimov, e seară/ Şi trec femei cu trupuri lungi/ Ca nişte
viespii uriaşe/ Pe care nu poţi să le-alungi/ Cu mâna
leneşă din minte,/ Femei cu sâni licenţioşi/ Umflaţi de-
un înger pneumatic/ Pân’ la absurd în pluşuri roş,/
Femei ce ne-ar lăsa-n burice,/ Plutind pe pântec, să
murim/ Fără speranţe, fără apă,/ Cum pe corăbii
Gordon Pym/ Halucinând vechi etichete/ Pe butoiaşele
cu spirt./ O, Leonid Dimov, e seară/ Şi eu beau singur
într-un birt“; şi a doua, din cartea anului 1998, Dintr-o
scorbură de morcov, o „epistolă reîntregită“, spune
poetul, căutând prin arhivele detectivului Arthur: „O,
Leonid Dimov, e seară/ Şi trec femei cu trupuri lungi/
Ca nişte viespii uriaşe/ Pe care nu poţi să le-alungi/ Cu
mâna; leneşă din minte,/ Femei cu sâni licenţioşi,/
Umflaţi cu pompa lui Dumitru/ Pân’ la absurd în
pluşuri roş,/ Femeia ce ne-ar lăsa-n burice,/ Plutind pe
pântec, să murim,/ Fără mâncare, fără apă,/ Cum pe
corăbii Gordon Pym,/ Halucinând vechi etichete/ Pe
butoiaşele cu spirt;/ O, Leonid Dimov, e seară/ Şi eu
beau singur într-un birt,/ Lovit în piept de minutare,/ Şi
vreau să fiu din nou copil/ Ce-n după-amiezi adânci
complota/ Să sfarme fluturi cu trotil,/ Şi mângâie-n
bucătărie,/ Cu sufletul, un primus vechi,/ Terorizat de
urechelniţi/ Ce-i intră noaptea în urechi,/ Şi se ascunde-
n dosul casei/ Spre-a suge-n voie râme roz;/ O, Leonid
Dimov, e seară/ Şi nu mai ştiu să scriu frumos…“; cel
care vrea să fie din nou copil şi nu mai ştie să scrie frumos se
află la vârsta de bronz. În fapt, toată poezia lui Emil
Brumaru e o continuă tensiune între paradigme de
sensibilitate şi, implicit, lirice, ca în acest autoportret
unde se adună totul; lenea, perioadele fauve, materia
vâscoasă, crinii, plişul moale, înnecăcios, iubita fistichie
după chipul şi asemănarea Glycerei, Reparatei şi
Tamarei: „Poetului îi şade bine/ Să fie trândav, bleu şi
pur./ Mănânce miere de albine,/ Beie din sticle fără
cur./ Îmbuibă-se printre chiftele,/Cu târtiţe de fluturi
moi./ Poetul trebuie să-şi spele/ Zilnic picioarele-n
oloi./ Şi mâinile în lapte dulce,/ Şi faţa-n bulion de
crin./ Dânsul de-a pururi va să-şi culce/ Pe pluşuri
trupul longilin./ Să nu citească, să nu scrie,/ Ci numai
doar poet să fie,/ Cu papanaşi la pălărie/ Şi c-o iubită
fistichie/ Ce are sâni cât garderoba/ Şi coapsele cât
Europa!“.
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Henri MICHAUX

Epreuves,
exorcismes
(Încercări, exorcisme)

Prefaţă
Ar fi extraordinar ca miile de evenimente care

apar în fiecare an să compună o armonie perfectă.
Există însă întotdeauna evenimente care nu trec
mai departe de noi, pe care le păstrăm şi care ne
rănesc.

Unul din lucrurile ce se pot face: exorcismul.
Orice situaţie înseamnă subordonare: sute de

subordonări. Ar fi nemaipomenit ca din acestea să
rezulte o satisfacţie de nimic umbrită, sau, ca un
om să poată, oricât ar fi de activ, să le combată pe
toate cu eficacitate.

Unul din lucrurile ce se pot face. Exorcismul.
Reacţie în forţă, atac de berbec, exorcismul este

adevăratul poem al prizonierului.
Chiar în miezul şi al ideii fixe se introduc o

asemenea exaltare şi o atât de grozavă violenţă
unite cu forjarea cuvintelor, încât răul dizolvat în
mod progresiv să fie înlocuit printr-o sferă aeriană
şi demoniacă – condiţie minunată!

Un mare număr de poeme contemporane, de
poeme eliberatoare au de asemenea un efect de
exorcizare, dar care e un exorcism prin deviere.

Prin ocolirea naturii subconştiente care se apără
cu ajutorul unei elaborări ale imaginaţiei adaptate:
visurile. Prin ocolire concentrată sau dibuitoare,
căutând punctul de aplicare cel mai potrivit:
visurile cu ochii deschişi.

Dar nu numai visurile ci şi o infinitate de
gânduri sunt ’’gata să se ivească”, iar sisteme care
păreau altceva s-au dovedit exorcizante.

De o natură total diferită dar de un efect
eliberator asemănător.

Aici însă nimic din avântul săgeţii, năvalnic şi
aproape suprauman al exorcismului. Nimic din
acea turelă de tragere care se formează în acele
momente şi în care obiectul care trebuie respins,
făcut prezent în mod instantaneu, este combătut în
mod magic.

Acest urcuş vertical şi exploziv este unul din
marile momente ale existenţei. Pe cei care trăiesc
împotriva voinţei lor într-o subordonare nenorocită
niciodată nu-i vom putea sfătui destul pentru a
practica acest exerciţiu. Dar punerea mecanismului
în funcţiune este foarte grea. Poţi ajunge acolo doar
la marginea disperării.

Pentru cine a înţeles, poemele de la începutul
acestei cărţi nu sunt scrise din ura pentru cutare
lucru ci pentru a-l elibera pe om de orice presiune.

Cea mai mare parte din textele care urmează
sunt oarecare exorcisme prin deviere. Raţiunea lor
de a fi: ţinerea în şah a forţelor ostile care ne
înconjoară.
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Măreaţă voce
Măreaţă voce
care soarbe
care soarbe

Măreţe voci
care sorb
care sorb

Râd, râd singur în barbă
singur în barbă râd
în barba altuia

Râd, am tunul care râde
Trupul străpuns de ghiulele
eu, eu am, eu sunt

aiurea!
aiurea!
aiurea!

O gaură, ce mai contează?
un şobolan, ce mai contează?
un paianjen?

Fiind un prost agricultor mi-am pierdut tatăl
nu, nu aduceţi lumină
l-am pierdut prin urmare

Porunca se stinse fără glas.
Nici măcar înăbuşit
După douăzeci de ani, ce mai aştept din nou?

Măreaţă voce care soarbe vocile noastre
Tată măreţ, reconstituit urieşeşte
prin grija, prin lipsa de griji a evenimentelor

Măreţ acoperiş care ascunde pădurile noastre
bucuriile noastre
care ascunde pisici şi şobolani

Măreaţă cruce care blestemă colacii noştri de
salvare
care înfrânge sufletele noastre
care pregăteşte mormintele noastre

Măreaţă voce pentru nimic
pentru giulgiu
pentru prăbuşirea coloanelor noastre

Măreţ ’’ trebuie ’’, măreaţă ’’ datorie ’’
măreaţă şi trufaşă scrobeală

Cu o măreţie prefăcută
măreaţă întrebare
care ne îngheaţă

Ne-am născut pentru gunoi?
ne-am născut, degete zdrobite, pentru a ne
dărui
viaţa întreagă unei false probleme

unui nu ştiu ce pentru nu ştiu cine
unui nu ştiu cine pentru nu ştiu ce
mereu către mai frig?

Destul! Aici nu se cântă
Nu vei avea vocea mea, măreaţă voce
Nu vei avea vocea mea, măreaţă voce

Te vei stinge, măreaţă voce
Te vei stinge
Vei pieri, măreaţă voce
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Dormi,
Lazăre?
Război de nervi
de Pământ
de rang
de rasă
de ruine
de fier
de lacheu
de insignă
de vânt
de vânt
de vânt
de urme de aer, de mare, de fals
de frontiere, de mizerii care se amestecă
care ne amestecă
sub dispreţ
sub ieri, sub rămăşiţele statuii căzute
sub mari panouri cu ’’veto’’
sub mâine-frânge-gât
sub mâine
n acest timp milioane şi milioane de oameni
vor muri
fără să aibă măcar un strigăt al lor
milioane şi milioane
termometrul îngheaţă ca un picior
dar o voce foarte stridentă…
şi milioane şi milioane comandanţi de la
Nord
la Sud
dormi, Lazăre? spune!
Ei mor
Ei mor
Ne-nfasurati in giulgiu
fără Marta şi fără Maria
adeseori fără cadavru
Aşa cum râde un nebun care cojeşte o stridie
strig
strig
strig prosteşte către tine

dacă ai învăţat ceva
e rândul tău, acum
e rândul tău, Lazăre!

Echilibrări
ciudate

În timp ce eram în afara scutecelor
dătătoare de sănătate, am văzut cum oamenii
rătăceau şi cum lumile rătăceau în oameni.

Era cazul să te întrebi ce erau ei cu
adevărat. Dar ceva îmi spunea: ’’ Asta-i. Sunt
oameni. Altfel ar fi ei atât de stânjeniţi… şi în
acelaşi timp atât de singuri? ’’

Am văzut o scară care se echilibra cu un
pârâiaş. Uimitor! Şi totuşi ştiam că era un om,
ba chiar, fără îndoială, o femeie.

Am văzut un balcon care se echilibra cu o
moară, o moară la capătul unei prăjini. Ah!
Ah! Pe urmă am văzut o peşteră care se
cumpănea cu aruncări de piatră. Cum oare
nişte zvârlituri de piatră să se poată echilibra
cu o peşteră? Şi totuşi aşa era.

Am văzut chipuri: cusături şi strâmbături
ţinute de două sau trei pumnale. Pumnalele
acestea străpungând anii îl susţineau şi îl
călăuzeau pe om.

Ici o cruce cumpănea o fântână. Dincolo, o
aripă.

O cenuşă uşoară ţinea liniştită în echilibru
o casă întreagă.

Un castel se clatină. O hârtie pe partea
cealaltă îl împiedică să cadă, sau o pană, o
cutie, sau sânii bine alcătuiţi ai unui piept alb.

De o cascadă se agăţa un tânăr. O,
simetrie! Simetrie! Îmi spuneam, iată-te în
această îngemănare cu adevărat potrivită şi
rătăceam interesat în această lume
neobişnuită, uitând de cleştii suferinţei mele
stăruitoare.
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Trosniturile
La capătul copilăriei mele m-am

împotmolit într-o mlaştină. Peste tot
izbucneau lătrături.’’ Nu le-ai auzi atât de
bine dacă n-ai fi şi tu gata să latri. Hai latră!’’
Dar n-am putut.

Trecură anii, după care am ajuns pe un
teren mai sigur. Se auziră trosnituri peste tot
şi aş fi vrut să trosnesc şi eu dar trosnitura nu
e un zgomot al cărnii.

Nici nu pot să suspin, gândeam eu, eu
care am devenit aproape bărbat.

Aceste trosnituri durară douăzeci de ani şi
se iscau din orice. Lătratul se auzea din ce în
ce mai furios. Atunci am început să râd
deoarece nu mai aveam nici o speranţă şi
toate lătrăturile existau în râsul meu ca şi
trosniturile, multe. Astfel, deşi disperat, eram
mulţumit în egală măsură.

Lătrăturile nu încetau însă şi nici
trosniturile dar nu trebuia ca râsul meu să se
întrerupă deşi adesea făcea rău deoarece era
necesar să pui în el prea multe lucruri pentru
ca să dea satisfacţie cu adevărat.

Aşa se scurgeau anii în acest secol nefast.
Şi se scurg încă…

Măştile vidului
În tainiţele mele interioare adesea îmi

apar măştile vidului. Măştile pe care şi le ia
vidul nu sunt pline. Acest lucru nu-i este
trebuitor.

Câteva trăsături infime au grijă să-l
mascheze; acestea ajung. Desigur vidul e

acolo, aproape că ai putea să-l uiţi … De
obicei aceste măşti merg câte două şi se
întipăresc plăpânde dar dure în discul
împlinit al universului.

S-ar putea crede în gesturi, în algebra
gesturilor întrerupte de un cataclism
pompeian. Dar nici o pomeneală de
cataclism. Dimpotrivă, o ciudată nemişcare, şi
peste tot, în însuşi Spectrul puterii, absorbţia
înspăimântătoare a Vidului.

Mai există de asemenea pustiurile
dimineţii presărate cu animale moarte…

Pacea săbiilor
Pe făgaşul unei interminabile vieţi de

zdruncin şi lovituri, am întâlnit o mare tihnă.
În pieziş şi-n curmeziş şi încă în plină
înfrângere am întâlnit tihna mai curând prea
mare decât puţină. Pentru mine chiar o
frunză în atmosfera liniştită a sfârşitului de
după amiază se mişca prea mult.

Nici stânca nu era atât de temeinică.
Prin trecerile peste ea a luminii şi a

umbrei stânca se moleşea într-un fel
supărător pentru asprimea neânduplecată cu
care puneam valtrapuri întregii naturi.
Nemişcare! Nemişcare! Nemişcare! Aceasta
era singura mea poruncă. Cei vii nu-şi găseau
iertare. Departe de asta. Pe ei simţeam nevoia
să-i fac nepăsători pentru totdeauna.

Împungându-i cu săbii, iatagane, spade
nu mă oprii înainte ca inflexibile, tăioase, să
se oprească de la sine. Slăbiciunile anihilate,
cumplite, cumplite de nespus intrau în sfârşit
într-o eternitate care nu putea face nimic
împotriva lor.

Traduceri de Daniel CORBU
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A R T A   R E G A L Ă
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Emilian MARCU

Lupta
Pictorului cu
marea

Aşa ne apare creaţia pictorului Dan Cumpătă, în această
cumplită încleştare, în această bătălie în marile
frământări ale apei, de fapt acea frământare în universul
complex numit viaţă. Parafrazând titlul celebrului roman
”Bătrânul şi marea” de Ernest Hemingway, putem spune
că ”lupta cu inerţia” în creaţia acestui artist de o mare

forţă, se desfăşoară într-o adevărată baie de lumină.
Zbuciumul, tonurile coloristice lunecând pe pânză,
frământările din valurile vremii, pentru că apa, în
viziunea sa, înlocuieşte de fapt timpul, conturând
universul de pe şevalet.

Agitaţie în paradis (p. 1138), Pădurea bătrână (stânga), Marea de smarald (în dreapta), o înşiruire de culori şi elemente între cer, pământ şi ape (neuitând focul şi eterul, adică a cincea esenţă
aşteptată de la Dumnezeu prezente în alte lucrări) – N.R.
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Elleny Pendefunda şi Dan Cumpătă între Iaşi şi Washington

Ce surprinde ochiul în mod special în pictura
maestrului Dan Cumpătă, pe lângă firescul, naturaleţea
sau sinceritatea trăirilor, este acea impresie fantastică a
prezenţei creatorului în fiecare dintre tablourile sale,
prezenţă până la detaliu, conturând o lume vie, o lume
care umple întregul tablou. Are Dan Cumpătă în
tablourile sale, în toată pictura sa în ansamblu, o
atitudine participativă în asemenea măsură încât pare că
de după fiecare talaz, de după fiecare corabie sau barcă,
sau chiar dintr-un fuior de lumină, temeinic şi inspirat
meşteşugit, să se ridice chiar el.

Marea Neagră (deasupra)
Umbră în derivă (dreapta sus)
În ceaţă profundă (dreapta jos)
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Având ca principală temă zbuciumul în toată
măreţia lui, şi cine ar putea să-i ofere mai bine decât
marea acest element, Dan Cumpătă s-a insinuat cu tot
talentul său, şi mai ales cu toată forţa imagistică, în arta
sa.

În tabloul ”Un semn de la Dumnezeu”,  tablou cu care
se deschide catalagul de prezentare a creaţiei sale, se
arată, în întreaga-i splendoare, bucuria omului în faţa
mesajului mistic, a mesajului divin.

Un semn de la Dumnezeu
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Lumea tablourilor maestrului Dan Cumpătă este
compusă, în principal, din lumină, o lumină care nu este
nici pe departe osificată, anchilozată, ci, mai degrabă,
este o lumină fluidă şi mai ales generoasă, caldă, tonică.
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Ape agitate
Ilustraţiile p. 1142: Abandonat (sus stânga) , Mergând acasă (jos stânga) , Ieşind din luptă (sus dreapta), Căderea nopţii pe Mississippi (jos dreapta)
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”Studiul frumosului este ca un duel în care artistul ţipă
de spaimă înainte de a fi învins” spune C. Baudelaire, în
micul său poem în proză ”Crezul artistului”. Şi chiar
acest ţipăt de spaimă se poate auzi în tăcerea dintre
luminile pe care Dan Cumpătă le aşează în fiecare tablou

al său. Este o tăcere ispititoare în acest aflux de lumină,
pentru că este lumina dintre gânduri, acea lumină care
declanşează imaginaţia şi mai ales speranţa. „Acum
profunzimea cerului mă copleşeşte; limpezimea lui mă scoate
din fire” spune tot C. Baudelaire, în acelaşi poem de
parcă ar fi privit tablourile pe care le-a creat acest artist
de un mare rafinament stilistic. Fie că descrie infernul de
pe pământ, din aer şi mai ales de pe apă, Dan Cumpătă
surprinde căldura luminii, acea lumină care mereu
zideşte, întemeiază, aşa cum culorile lui zidesc şi întrupă
o lume în care se retrage, ca apoi să ni se arate imperial
în acest nou univers. Pictorul şi marea se armonizează
perfect, studiind frumosul fascinant, de pe apă, din aer şi
de pe uscat spre a-l reda cu toată grandoarea ochiului
avid de „spectacol”. Pictura lui Dan Cumpătă este plină
de viaţă, tonică şi mai ales este creatoare de noi
dimensiuni. Şi din această cauză, sunt convins, interesul
iubitorilor de frumos, de artă autentică este atât de mare.
În lupta pictorului cu marea, cu apele ei şi cu stihiile
învingătorare iese mereu arta. De aceea arta sa este un
adevărat spectacol, pentru că mereu învinge.
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Plecând înspre apus
Ilustrațiile p. 1144: Înspre noapte (sus), Liniştit (jos)
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Marea îngheţată
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Valeria Z. PARAIPAN

Îmblânzitorul
de fiare

ntinderea dunelor se sfârşea în uşa atelierului său,
aflat în afara zidurilor cetăţii Men-Nefer1. Toată
ziua căldura fusese înăbuşitoare. Văzduhul gălbui

ardea asemenea nisipului în care ai fi putut fierbe ceaiul.
Fierul topit în dogoarea cărbunilor era de un roşu pe
care nu-l poţi întâlni altundeva. Fierarul îl modelă pe
nicovală sub lovituri de ciocan, apoi îl prinse cu cleştele
lung şi îl cufundă în apă. Se auzi doar un sfârâit. Aburii
nu se vedeau în arşiţa înconjurătoare. Zahei, negru de
funingine, cu transpiraţia curgându-i şiroaie pe trup, nu
se oprea din lucru. Şorţul din piele ce îl proteja avea pete
albe de sudoare uscată. Comanda ce o primise trebuia
terminată şi el nu se putea odihni. Era mulţumit. Atâta
timp cât  avea de lucru, plata către vizir era asigurată,
familia lui avea mâncare şi asta însemna totul pentru el.
Fiul lui cel mare, Faiz îl ajuta apăsând pedala care umfla
foalele. Focul trebuia menţinut de dimineaţă până seara
aprins. Sub loviturile de ciocan, fierul lua forma dorită
de Zahei. El putea face orice. Dar acum, comanda era să
facă arme. De aceea, fiul cel mic, Ali avea grijă ca toate
obiectele terminate să fie curăţate, lustruite şi aşezate în
stive, grămezi sau în coşuri, după caz.

Tinerilor le plăcea să-şi ajute tatăl. Se obişnuiseră de
mici să prefere munca în locul jocului. Tatăl lor nu fusese
aspru şi nici nu fusese nevoie să-i constrângă în vreun
fel să lucreze. Curiozitatea lor de a vedea ca face omul
care toată ziua bătea cu ciocanul în nicovală, fusese mai
mare decât să meargă cu ceilalţi copii să se joace pe
maidan, să caute în gunoaie sau să omoare şerpii în
nisip.

Zahei agonisise destul încât să-şi poată aranja
gospodăria. Îşi construise o colibă dreptunghiulară in
care să poată locui alături de bătrâna sa mamă, alături de
soţie, şi cei trei copii ai lor: doi băieţi, şi lumina ochilor
lui, mezina Galia. Spera să prindă ziua când îşi va putea
vedea nepoţii. Dar până atunci, nu se lăsa! Muncea din
zori până-n noapte şi mulţumea zeului Amoun-Ra că era
sănătos. Şi se mai ruga şi pentru pace. În copilărie
supravieţuise războiului. În unele nopţi îl mai chinuiau

1 Numele vechi al oraşului Memphis

visele în care retrăia ororile de atunci. Chipul tatălui ucis
îi rămăsese viu în amintire. Nu-l va uita nici când va
trece în împărăţia lui Anubis.

Şi când sub loviturile ciocanului întindea fierul pentru
a-i da forma săbiilor, se ruga în gând să nu fie folosite
prea curând. Se îngrijora de numărul mare care îi fusese
comandate în ultimul timp. Auzise zvonuri că faraonul
caută să întărească armata. Erau chemaţi tineri pentru a
învăţa să mânuiască armele. Unii erau încântaţi, alţii se
temeau. Dacă regatul ar fi fost ameninţat de popoarele
arabice care locuiau în regiunile deşertice  aflate de o
parte şi alta a Văii Nilului, sau de cele din Nubia, ştiau
cu toţii că nu s-ar fi putut împotrivi. Nici nu s-ar fi
încumetat. Dorinţa de libertate, dragostea pentru familie
şi faraon era imboldul care îi motiva.
- Pe aripile lui Horus, căldura asta va dezlănţui furtuna
în deşert! Zeiţa Nut ne e potrivnică zilele astea, spuse
Zahei privind cu mâna streaşină la ochi întinderea
galbenă.

Faiz, ce mânuia de zor pedala de la foale, scrută cu
ochii lui căprui deşertul ce se zărea de sub oblonul unde
se afla. Ştia că lui Zahei îi place să exagereze. Şi dacă
totuşi se va dezlănţui furtuna, vor face ce-au făcut şi-n
alte dăţi. Se vor adăposti şi se vor odihni aşteptând să
treacă. Vântul ce începuse să sufle în rafale, purtând
nisipul galben şi fin înteţea flacăra din vatră colorând-o
în lumini albăstrui. Trupul înalt şi subţire al lui Faiz
sclipea sub stratul de sudoare şi nisip. Părul negru,
asemenea cărbunilor din vatră, tăiat în dreptul umerilor
se zbătea răvăşit de vânt. Băiatul căută şnurul răsucit şi-l
legă strâns la spate. Îşi privi tatăl. Oare de unde avea
atâta forţă? Cât va mai putea să muncească? Din locul
lui îl privise zile de-a rândul… Îl ajutase atunci când i-o

Î
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ceruse. Fusese mereu atent. Pentru el, meseria tatălui său
nu mai avea secrete. Ştia că într-o zi, acesta nu va mai
putea lucra şi atunci el îi va lua locul. Nu-şi dorea să se
întâmple prea curând, dar el era mândru ştiind că poate
fi în stare să ducă munca tatălui sau mai departe.
- Ali, câte zile mai sunt până când marele vizir trimite
soldaţii cu carele să încarce marfa? întrebă Zahei pe fiul
cel mic, prefăcându-se că a uitat termenul.
Ali se opri din treabă, făcu ochii şi mai mari decât îi avea
şi se uită întrebător spre Faiz. Acesta ridică din umeri.
Vroia să vadă dacă se descurcă singur.
- Mai sunt şapte zile! răspunse bucuros Ali. Îmi
amintesc bine.
Zahei îl privi printre fumul ridicat din cărbuni şi râse:
- Aşa-i!, ai mintea ageră. Sunt sigur că te-ai descurca
alături de vizir şi scrib să ţii socotelile pe tăbliţe.
- Dar eu nu vreau să ţin socoteli! Eu îmi doresc să fac ce
faci tu. Şi într-o zi, poate am să devin războinic!
- Ha, ha, ha, râse cu vocea lui cea gravă Zahei! Vino

în lumina marelui Ra şi priveşte-ţi umbra în ţărână.
Vezi, eşti subţire asemenea trestiei de pe malurile
Nilului. Tu şi sora ta Galia, semănaţi cu mama voastră.
În tinereţe, Zeina era atâta de frumoasă şi subţire încât se
unduia în adierea vântului. Pe Maat2 dacă vă mint cu
ceva!

Ali nu se întristă de cuvintele tatălui său. Nu-i păsa că
e mic şi subţire. Se încredea în vorbele bunicii, care îi
destăinuise că într-o zi el va deveni un bărbat mare,
puternic şi bogat. I se întipăriseră atât de bine cuvintele
bătrânei în minte, încât nici nu se îndoia că sigur aşa va
fi. Dar până atunci, el muncea aici, alături de tatăl şi
fratele său mai mare. Îi plăcea să îndeplinească bine ceea
ce i se încredinţa. Trupul lui tânăr, deşi delicat, se
obişnuise cu munca. Era mult mai puternic decât arăta.
Tenul lui era închis la culoare, părul  ondulat şi ochii
negri. Sora lui mai mică, Galia, semăna mult cu el. Dacă
n-ar fi fost diferenţa de vârstă, ai fi zis că sunt gemeni.

Zahei lovea necontenit fierul încins, modelându-l, şi-şi
privea pe sub gene, din când în când, fii. Era mulţumit
de ei. Într-o zi, vor deveni bărbaţi în toată puterea
cuvântului. Ei vor duce tainele meseriei lui mai departe.

O zărise tupilându-se în spatele peretelui. Îl privea
ghiduşă printre crăpătura ivită în pământul uscat al
cărămizilor. Venise tiptil să-l surprindă pe tatăl ei şi să-l
sperie cum făcuse şi-n alte dăţi. Subţire, îmbrăcată în
rochiţa de in alb, cu forme delicate,  Galia îşi luă tatăl în
braţe. Pielea măslinie întinsă şi lucioasă, părul lung şi
ondulat, gâtul subţire, buzele proeminente şi năsucul în
vânt, făceau din tânăra Galia o apariţie încântătoare.
Arătându-şi şirul dinţilor albi râse când tatăl o trecu pe
deasupra focului cerându-i să promită că nu-l va mai
speria niciodată.
- Promit! Promit! râdea fata ferindu-şi picioruşele de
căldura dogorită de jar.

2 Zeiţa adevărului,a dreptăţii şi a armoniei casnice în Egiptul antic

- Ce cauţi aici? îşi întrebă Zahei fiica.
- Am venit să-ţi spun că pisicuţele nu vor să se mai joace
cu mine! glumi Galia. Uite, Az cea neagră m-a zgâriat
până la sânge.

- Pentru că nu le dai pace! se răţoi  Ali. Bine ţi-au
făcut. O s-o înfurii pe zeiţa nopţii, pe Basted şi ne va lăsa
fără Lună.

- Ba nu! O voi ruga pe Basted să mă ierte. Şi am s-o
rog să mă ajute să devin cea mai frumoasă fată din
cetate. Voi fi cea mai dorită fată din Men-Nefer !

- Galia! o striga tatăl. Ce tot vorbeşti acolo?!
- Aşa mi-a spus bunica!
- Lasă că o să vorbesc eu cu mama. Ţi-a umplut capul

cu prostii.
- A! zise fata, mama m-a trimis să vă chem la masă!

Ali prinsese cleştele cel mare şi se prefăcea  că vrea să-i
prindă nasul în el. Galia ţopăia strâmbându-se la  băiatul
care nu reuşea s-o prindă.
- Ai grijă să nu calci pe jarul fierbinte! o certă Zahei.
- Nu,nu!
- Faiz, Ali! să mergem să mâncăm. Să nu o supărăm pe
Zeina şi să ne lase nemâncaţi.
Fata alergă sprintenă dorind să ajungă prima în odaia
unde obişnuiau să ia masa. Pe lângă pereţi erau zidite
bănci din cărămidă. Singura fereastră lăsa lumina să
pătrundă din belşug, iar prin orificiile de aerisire de
lângă tavan vântul îşi făcea simţită prezenţa. Aşezaţi  în
jurul mesei din lemn   se ospătară în linişte din tava
rotundă din aramă după ce Zahei rostise rugăciunea
către prea puternicul Ra mulţumindu-i pentru bucate şi
sănătate.

Bătrâna  mamă, Madina, nu se simţise prea bine în
ultimul timp. Luă câteva înghiţituri fără prea multă
poftă, ştergându-şi cu marginea broboadei fruntea
transpirată. Ea nu se văieta niciodată, însă Zahei
începuse să fie neliniştit. Nu-i mărturisise soţiei sale
nimic. Dorea mai întâi să vorbească între patru ochi cu
mama lui. Se hotărî să facă asta chiar în acea seară, după
terminarea lucrului.

Galia ieşise afară şi striga pisicuţele căutându-le în
cotloanele unde ştia că se ascund, sub scara exterioară ce
urca până pe acoperiş. Acolo îi plăcea să doarmă când
căldura din camerele de jos devenea un calvar. Privea
stelele şi îi punea Madinei întrebări la care aceasta,
uneori, nu avea nici un răspuns. Nu observă grupul
celor patru călăreţi care se opriseră în dreptul colibei.
Rafalele de vânt se înteţiseră. Stuful din dreptul ferestrei
foşnea uscat şi fata nu îi simţise venind.

Cei doi soldaţi tineri descălecară primii, urmaţi de
comandantul lor, care îl ajută pe marele vizir să coboare
de pe cal. Acesta le spuse sa-l aştepte şi înaintă călcând
grăbit pe nisipul care îi intra în sandalele scumpe,
împletite. O zări pe Galia stând în genunchi, în timp ce
mângâia cele două pisici ce se alintau ţinând gâturile şi
cozile ridicate de plăcere. Părul frumos  îi acoperea
spatele gol. Vizirul se opri în loc privind-o parcă pentru
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întâia oară. Niciodată nu-i atrăsese atenţia copila lui
Zahei …dar azi, părea dintr-o dată schimbată.
- Hei, tatăl tău e-acasă? rosti cu jumătate de gură Tjaty.

Luată pe nepregătite, fata sări în picioare scăpând
pisicile din braţe. Când îl zări pe vizir se fâstâci şi fără
să-i răspundă făcu plecăciunea învăţată pentru astfel de
ocazii.
- E acasă, răspunse cu vocea gâtuită de emoţie.
- Cheamă-l îndată! se răţoi vizirul în timp ce ochii lui
căpătau culoarea cenuşii cărbunilor din vatra lui Zahei.
O cântări pe fată din priviri asemenea unei mărfi din
târgul din cetate. Subţire, cu pielea întinsă, cu gâtul şi
braţele lungi. Şi ochii…da! Fata asta era foarte frumoasă,
...şi el trebuie să profite că a descoperit-o primul! În
minte i se aşezară ideile unui plan urzit pe dată.
Chemat de Galia, Zahei dădu năvală din odaie,
înclinându-se :
- Mă-nchin în faţa ta, mărite vizir.
- Lasă, lasă răspunse acesta în timp ce întindea mâna
dreaptă.
Fierarul îşi lipi fruntea de mâna cu degetele pline de
inele a vizirului. Pietrele mari îl atinseră reci pe frunte.
- Cărui fapt datorez cinstea ce mi-o faci mărite?!
- Zahei, comanda aceea, mai durează mult?
- Şapte zile, stăpâne …va fi gata la timp!
- Bine, dar nicio zi în plus …Vreau să-i spui bătrânei
Madina să vină mâine la mine la palat. Prinţesa cea
mică, Eglal, e slăbită rău în ultimul timp. Descântecele ei
poate o vor ajuta  pe stăpâna mea.
Zahei asculta tăcut, atent şi aproape îngrijorat.
- Mărite vizir, de câteva zile prea buna mea mamă se
simte cam rău. Bătrâneţea a gârbovit-o. Mi-e teamă să nu
plece în regatul lui Anubis.
Ochii vizirului se micşorară şi buzele căpătară o nuanţă
vineţie. Zâmbi viclean:
- Şi fata ta, ce vârstă are?
- Nilul s-a revărsat de paisprezece ori de când mama ei,
fie binecuvântată a adus-o pe  lume.
- De paisprezece ori? Şi ce vrei să faci cu ea?  Gândesc că
n-ai s-o dai primului neisprăvit ce va veni s-o ceară!
Chiar azi am să mă-nfăţişez înaintea faraonului. Fii
bucuros, Zahei. Copila asta va trebui să fie alături de
prinţesa Eglal, sunt chiar de-o vârstă. Lasă totul în
seama mea. Prinţesa se va bucura s-o vadă. Sunt sigur că
vor deveni nedespărţite. Galia e-atâta de frumoasă!

Zahei rămăsese cu ochii aţintiţi spre gura lui Tjaty. Îl
vedea, îl auzea, dar parcă nu înţelegea ce îi vorbeşte. Nu
ştia ce să creadă, nu ştia ce să facă. Cum să se
împotrivească.
- Mâine dimineaţă, bătrâna să fie la mine! Auzi Zahei?
Şi fata!
- Îşi atinse mâna de fruntea transpirată a fierarului care
se înclinase în faţa lui, şi îi întoarse spatele. Acesta îl
urmă privindu-i sandalele care hârjâiau în nisip. Soldaţii
care aşteptau aveau capul acoperit cu pânză albă ce-i
apăra de soare. Şorţurile erau tot albe. Erau tineri şi

trupurile puternice luceau transpirate în arşiţa soarelui.
Căpetenia era mai în vârstă, cu sprâncenele încruntate şi
mereu în alertă asigurând paza vizirului ce însuşi
faraonul i-l dăduse în grijă, ameninţându-l că va plăti cu
capul dacă  acestuia i se va întâmpla ceva rău.

Tjaty avea marginea veşmântului tivit cu fir de aur şi
la gât purta un colier mare şi greu încrustat cu pietre
preţioase. Colierul era primit în dar de la faraon, ca
semn al încrederii ce o avea în el. Vizirul fusese destul
de viclean să intre pe sub pielea stăpânului său şi să-i
îndepărteze pe cei care ar fi putut să-i ameninţe  într-o zi
locul. Minciunile şi parşivenia făceau casă bună cu
viclenia, cruzimea şi nepotolita poftă de putere. În unele
nopţi se visase el însuşi faraon, şi începuse să-şi adune
bogăţii. Într-o zi, cu ajutorul aurului, va putea să atragă
de partea lui oameni care să-i fie credincioşi. Şi mai avea
nevoie de ceva pentru a reuşi …de puteri ascunse, puteri
malefice, de puterea întunericului. În ascuns, el îl venera
pe Seth. Marele preot al palatului nu-l putea ajuta. Era
credincios faraonului. Tocmai de aceea apelase la
Madina  şi dorea să şi-o apropie. Boala prinţesei era doar
un pretext. Cineva îi destăinuise într-o zi de puterile
femeii şi acum venise timpul să o facă să-l ajute. Nu va
îndrăzni să-l refuze sau să-l trădeze.  Galia era punctul
slab de care el se va folosi.

Nu-l îngrijorau spusele lui Zahei că bătrâna se simte
rău. Seth o va ocroti şi o va întări. Femeia era în slujba
lui. În timp ce caii alergau spre poarta cetăţii, vizirul
râdea în hohote. Vântul îi purta râsul amestecându-l cu
nisipul deşertului.

Zahei rămăsese privind dârele de praf ridicate de
copitele cailor. Spusele vizirului avuseseră darul de a-l
întoarce pe dos. Desigur, faptul că copila sa avea să aibă
cinstea de a sta alături  de prinţesa cea mică de la curte,
era un privilegiu nesperat. Dar gândul despărţirii îl
îndurera. O va putea vedea când va dori, însă nu era
totuna de a o avea mereu în casă alături de el. Dar oare
ce va spune micuţa? Se întoarse în casă şi îi chemă pe
toţi. Le povesti pe îndelete, încercând să se arate cât mai
vesel şi încântat. Inima i se strânse privind-o pe Galia
care rămăsese cu ochii mari privindu-şi tatăl
neîncrezătoare.
- La palat? Alături de prinţesă? Nu-mi vine să cred! Dar
asta e o veste minunată. Măreaţa Basted, a început să-mi
îndeplinească dorinţele.
- Galia, încetează! se stropşi Madina. Nu-i timpul
pentru asta acum.
- O, nu? se răzvrăti Zahei. Dar cine i-a spus toate astea?
- Erau nişte glume nevinovate. Nişte urări…
- Desigur! Şi lui Ali, de-asemenea tot glume i-ai urat să
fie viteaz neînfricat..mamă, vizirul te aşteaptă mâine la
palat. Spre bucuria mea, uite acum îţi vine rândul ca să-
ţi arăţi puterea de-a o vindeca pe prinţesă.

Şi timpul răzbunării, gândi bătrâna.
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- Nu ştiu ce vor cu mine! Sunt eu însămi o gârbovă
bolnavă. Ştiu un descântec, două, acolo, nu pot avea
puteri mai mari decât vraciul sau preotul palatului.
Desigur, vizirul speră prea multe de la o bătrână
nevolnică, ca  mine.

Aşezată jos, lângă firida unde pregăteau mâncarea, cei
din jur n-au putut vedea tremurul buzelor femeii când
rostise cuvintele, şi nici sclipirile din ochi. Aşteptase o
viaţă să răzbune moartea bărbatului ei ucis şi iată, acum
sosise clipa…poate ultima ei ocazie. Era hotărâtă să n-o
rateze.

Zeina, o mângâia pe Gaila pe părul numai bucle. Se
gândea ce mult o să-i lipsească. Îşi înfrână lacrimile şi
privindu-şi bărbatul rosti :
- E voia zeilor. Totul e de la ei.

Faiz şi Ali se mulţumiră să tacă. Cei mari ştiau mai
bine ce trebuie făcut. Şi aveau încredere în hotărârile pe
care le lua Zahei. Chiar dacă uneori şi el trebuia să tacă,
să creadă şi să se supună hotărârilor luate de alţii. Aşa
doreau zeii, şi aşa trebuie făcut. Porniră înapoi în fierărie
trecând pe sub umbra pâlcului de palmieri plantaţi şi
îngrijiţi de Madina de când se mutaseră acolo, şi se
apucară fiecare de lucrul lui. Zahei îşi îndreptă şorţul şi
apucă ciocanul. Nu putea şti sigur ce se va întâmpla cu
ceilalţi. El îşi va urma calea dreaptă până la capăt. Va
munci, îi va ocroti şi îi va ajuta atât cât va fi el în stare.
Restul…se trezi rugându-se:
- Preaputernice Ra, ocroteşte-ne!

*
alia păşea sprintenă alături de bunica ei. I se
părea ciudat că abia putea ţine pasul cu bătrâna.
Bine că nu se mai simţea rău. Altfel cum ar fi

putut să fie atâta de vioaie?! O privea din când în când.
Îmbrăcată în straie negre, cu feregeaua pe ochi, Madina
era subţire şi cu greu i-ai fi putut ghici vârsta. O
acoperise pe Galia din cap până-n picioare şi îi spusese
să privească mai mult în jos, să lase curiozitatea …să nu
atragă privirile rele asupra ei. Să nu se pricopsească cu
vreun deochi sau alte dureri. În cetate erau destui care
habar nu aveau cât rău pot face doar privindu-te.
- Bine bunico, am să-ţi ascult întru totul sfaturile. Ştii cât
te iubesc. îi răspunse fata.
- Hai, nu fii mai vicleană decât te ştiu! râse Madina. Stai
alături de mine, şi nu te pierde în mulţime.
Cetatea fremăta de viaţă. Zarvă, mirosuri, gunoaie,
învăluite în arşiţa ce se pregătea să pună stăpânire peste
toate.  Ajunseră la timp. Poarta uriaşă a palatului era
flancată de două intrări mai mici. Oştenii ce le păzeau îşi
încrucişară suliţele în timp ce se protejau cu scuturile
rotonde pe care marele Horus îşi desfăcea aripile.
- Unde mergeţi? întrebă soldatul ce stătea dincolo de
porţile păzite.
- Îl căutăm pe marele vizir. El ne-a chemat, rosti Madina
de sub vălul negru.
- Lasă-le să intre! ordonă soldatul. Măria sa mi-a spus că
veţi veni. Vă voi conduce în aripa de sud unde

preabunul Tjaty primeşte oaspeţii aleşi. Aşa mi-a spus
stăpânul.

Urmat îndeaproape de cele două femei, soldatul se
strecură vioi printre uşi masive porţi bogat decorate şi
coridoare, printre coloane groase pictate în culori vii care
pe Galia o făcură să întoarcă capul de uimire. Din
spatele unor uşi mari, înalte, se treziră ajunse într-o
grădină interioară. Era plină de verdeaţă, flori, viţă de
vie, sicomori şi palmieri în mijlocul căreia era un lac cu
apa atât de limpede încât se putea zări fundul încrustat
cu modele de plante, peşti şi nuferi alcătuiţi din bucăţele
mici de faianţă. Câţiva lotuşi alunecau pe luciul apei
împinşi de adierea moale a vântului.

Galia rămase cu gura căscată de uimire. Noroc că
nimeni n-o putea zări pe sub voal.

Aşezat la umbră, întins pe un canapea, înconjurat de
două sclave care-i făceau vânt din două evantaie lungi
din pene de păun şi struţ, vizirul se simţea grozav.
Terminase audienţele la faraon şi acum venise să se
odihnească. Soldatul îi şopti câteva cuvinte şi se retrase,
îndemnându-le pe cele două să înainteze. Având doar o
pânză fină şi subţire înfăşurată în jurul coapselor,
mângâindu-şi firele lungi ale bărbii, vizirul se apropie
vesel de musafire.

Ochii îi scânteiau privind-o pe Galia. Dar se abţinu!
Avea alte treburi mai importante …
- Bine-ai venit, Madina!

Femeia se aplecă dorind să-şi lipească buzele de mâna
cea înzorzonată cu inele a vizirului. Acesta o apucă
curtenitor de braţ şi o îndemnă să facă câţiva paşi
împreună, spunându-i Galiei să-i aştepte.

Fata rămase nemişcată, rotindu-şi doar privirea în
toate părţile. Atâta frumuseţe nu-i mai fusese dat să
vadă niciodată. Atenţia îi fu atrasă de un coşuleţ aflat pe
o măsuţă albă, împodobită cu broderii din fildeş.
Înăuntru se mişca ceva, iar auzul unor miorlăieli subţiri
îi provocă un zâmbet. Se apropie şi privi de deasupra
tabloul atât de drag şi familiar ei. În coşuleţ, se afla o
pisică mare, frumoasă , ce se făcuse colac în jurul celor
patru pisoiaşi ce sugeau apăsând cu lăbuţele burta
pisicii. Aveau ochii cârpiţi şi codiţele subţiri fără păr.
Tresări când îl auzi pe vizir spunându-i:
- Dacă ghiceşti câte pisici şi câţi pisoi sunt, ti-i dăruiesc
ţie cu coş cu tot. …cu totul…mai repetă.
Fata o privi pe Madina, şi zâmbi pe sub voal.
- Două pisicuţe, şi doi pisoi!
- Isteaţă mică! Ai tăi sunt!
- Îi va privi cu drag când va veni aici , răspunse bătrâna
în locul fetei.
Tjaty o privi curios părând a nu înţelege de ce a luat
această hotărâre. Madina clătină uşor din cap.
- Bunico, le-aş putea îngriji…
- Galia, crede-mă, pisicuţele astea vor fi ultima ta grijă
în zilele ce vor urma. Mai întâi trebuie să înveţi să te
porţi, să vorbeşti, chiar să fii atentă ce vorbeşti în noua ta
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postură de însoţitoare a prinţesei. Marele vizir tocmai
mi-a explicat ceea ce ai de făcut. Trebuie să mă asculţi…
Tjaty bătu din palme şi un servitor îşi făcu apariţia
ţinând capul plecat şi mâinile împreunate.
- Ce doreşte stăpânul?
- Să vină Karim Am nevoie grabnică de el.
- Îndată, mărite …
- Veniţi aici, să ne răcorim cu apă rece de trandafiri,
spuse vizirul invitându-şi musafirele să se aşeze alături
de el. Le servi personal întinzându-le tava pe care se
aflau trei pocale aurite încrustate cu nestemate.

Galia însetată, se miră de greutatea pocalului şi sorbi
până la ultima picătură apa parfumată.
- Mai vrei? glăsui mieros vizirul sorbind-o din priviri.
- Un pic…murmură fata.

Tjaty umplu tacticos pocalul în timp ce o privea vi-
clean printre gene. Galia nu observă nimic, însă Madina
era destul de ageră… Zâmbi pe sub voalul negru.
Nimeni nu va scăpa de răzbunarea ei … Cu vocea
blândă, glăsui:
- Mărite vizir, totul va fi precum ai poruncit! Se ridică să
plece.
- Ai grijă, Madina pericolul e mare, îi şopti vizirul.
Altfel, ştii pedeapsa care este.
- Fii liniştit.
Uşa se deschise şi servitorul anunţă:
- Karim a venit, mărite!
- Să intre!
- Prea  bine.

Când uşa se deschise din nou, îşi făcu apariţia un
tânăr înalt, cu pielea lucind de transpiraţie, cu capul
acoperit de un turban alb. Ochii erau mari şi curioşi.
Părea a căuta ceva,  sau pe cineva. Când o zări pe fată,
rămase câteva clipe fixând-o din priviri.
- Ce te holbezi aşa? îl certă Tjaty. Ce n-ai mai văzut fete?
- Iertare stăpâne,. Mă întrebam dacă să fac o plecăciune
ca pentru măria sa, tânăra prinţesă !
- Ce tot îndrugi acolo?! Nu-i prinţesa …
- Acum văd prea bine, dar asemănarea m-a izbit
asemenea unei lovituri în creştet!
- Ai grijă, să n-o capeţi de la mine …
- Iertare, stăpâne! Care e porunca?
- În toate ceasurile din zi şi din noapte, tu trebuie să ştii
unde-i fata aceasta  atunci când nu-i alături de prinţesă.
Trebuie să ştii, să simţi, să vezi, să-i fii de ajutor şi la
nevoie să mă cauţi …hai, condu-le, ştii unde!
În timp ce femeile se îndepărtau, vizirul îl apucă de braţ
pe Karim şi-i şopti :
- Va trebui să fii atent. Tot ce fac şi tot ce-şi spun. Unde
se duc, cu cine se întâlnesc…Să nu-ţi scape nimic! În
fiecare seară, înainte de miezul nopţii, te voi aştepta să-
mi spui tot ce ştii. Ai înţeles?
- Desigur stăpâne, doar mă cunoşti …
- Aşa să faci! Hai  iute, condu-le!

*

oldaţii ce ţineau suliţele încrucişate la intrare se
dădură la o parte. Karim intră deschizând uşa şi
înaintă în centrul încăperii. Bătrâna o lăsă pe

Galia să intre înaintea ei şi împinse uşa grea ce s-a închis
cu zgomot.

Lespezile mari de piatră ale pardoselii  răciră tălpile
goale ale fetei. Privi în jur şi căscă ochii la galeriile
sculptate ale ferestrelor. Faldurile purpurii ale
draperiilor groase se unduiau în adierea produsă de
curentul creat de uşă. Prin perdelele fine se putea jări
terasa. Încăperea era  o sală mare, cu mese, scaune şi
canapele bogat împodobite. În peretele din dreapta se
vedeau două uşi. Karim o deschise pe prima:
- Aici este încăperea ta, spuse privind-o pe bătrână. Şi
asta a ta! zise adresându-i-se Galiei. Asta e voia
măritului  vizir. Aveţi  tot ce vă trebuie. Mâncarea vă va
fi adusă de sclavele tocmite de stăpânul meu. O veţi găsi
aici, pe masa asta , şi îşi trânti mâna grea pe tăblia
încrustată a mesei rotunde din centrul sălii. Dacă veţi
dori ceva, eu voi fi  afară!
- Prea bine, grăi mulţumită Madina. Dacă vom avea
nevoie, te vom găsi! De fapt poţi vorbi pentru nişte
bucate şi ceva de băut. Mor de sete!

Karim dădu din cap şi se retrase fără alte cuvinte.
Rămasă singură cu nepoata ei , Madina îşi desfăcu

vălul negru şi se aşeză pe una dintre canapele.
- Vezi Galia, îţi aminteşti ce-ţi spuneam eu cu ceva
vreme în urmă?
Fata se chinuia să deschidă uşile dulapului din camera
ei. Scoase un strigăt de uimire şi fugi la femeia care se
odihnea privind în jur. O apucă de braţe şi o trase veselă
după  ea :
- Vino, trebuie să vezi asta!
Agăţate ordonat, vaporoase, colorate sau albe şi
emanând un parfum pe care nasul fetei nu-l mai
cunoscuse, dulapul gemea de veşminte, care aşteptau să
fie purtate. Cu mâinile ei lungi şi delicate, Galia le atinse
simţind fineţea materialelor.
- Bunico, ale cui sunt toate astea? Ce zici, am voie să le
probez?
- Să le probezi ? Dar pentru cine crezi că sunt puse aici?
Gândeşti că ai să te poţi înfăţişa în faţa prinţesei în pânza
asta albă cu care eşti pe tine?
- Şi de ce nu? E nouă şi curată!
- Asta era bună acasă la noi, sau în fierăria fiului meu,
îmblânzitorul de fiare, fie binecuvântat de zei. Când vei
sta alături de prinţesă vei purta hainele astea.
- Ne vom îmbrăca la fel?
Râsul Madinei se lovi de pereţii înalţi.
- La fel cu prinţesa? Copilo…tu nu ştii cum se îmbracă
prinţesa. Răbdare! Te vei convinge în curând, hohoti
bătrâna.

Auziră uşa de la sală deschizându-se şi văzură sclava
ce le pusese mâncarea pe masa, retrăgându-se.
- Hai să mâncăm! Apoi te vei proba cu veşmintele cele
noi. Galia, am plâns când te-am ţinut prima dată în

S
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braţe.Tu eşti cel mai preţios dar în viaţa mea. Îmi
amintesc de primele tale lacrimi, ca nişte picături de
rouă… Le mulţumesc zeilor în fiecare moment pentru
tine. Sper să înţelegi toate astea într-o zi şi să-ţi aminteşti
cu drag de mine atunci când nu voi mai fi, rostise
Madina privindu-şi nepoata.

Galia îşi sărută bunica pe obraji.
- Am să te-nvăţ tot  ce trebuie.  Cum trebuie să-i faci pe
toţi să te-ndrăgească. Puterea o ai în ochi, în felul cum
priveşti, tonul,dulceaţa ce trebuie s-o ai mereu în glas, şi
zâmbetul. Zâmbetul să te-nsoţească mereu! E atâta de
uşor ca să zâmbeşti, şi nu te costă nimic. Vei vedea. Cu
armele astea vei descreţi frunţile, vei încânta inimile şi
vei deschide toate porţile. Numai să vrei!

Galia ciugulea din bucate în timp ce-şi asculta bunica.
Nu-i spunea nimic nou. Ştia toate astea. Bunica avusese
grijă să i le repete în fiecare zi. Strânse între dinţişorii ei
albi o boabă de strugure neagră. Îi plăcea aici. Va face tot
ce-i va sta în putinţă să rămână  cât mai mult timp.
- Te iubesc, bunico!
- Ştiu, zâmbi Madina.

Galia dormea de mult în patul mare cu baldachin de
care atârnau voaluri subţiri de culoarea laptelui. Bătrâna
dăduse o raită în camera ei să se asigure că doarme.
Închise uşa cu grijă, fără zgomot şi se plimbă
nerăbdătoare prin sala pardosită cu lespezi mari şi
negre din granit. Studia atentă pereţii de  care se
rezemau sfeşnicele mari aprinse la căderea
întunericului.Îşi lipi mâna de pereţii reci de piatră şi
ciocăni în câteva locuri. Căută sub perdele, pe marginea
ferestrei, apoi trecu la peretele celălalt. Nimic. Şi totuşi
ştia că undeva există un sistem ce deschidea uşa secretă
despre care îi vorbise vizirul când o chemase deoparte în
grădina lui interioară. Se retrase dincolo de draperiile
grele, pe terasa de unde putea privi cerul. Luna lumina
sus, semn că era destul de târziu. Tresărirea perdelelor
într-o mişcare scurtă o făcu să înţeleagă că uşa de la
intrare se deschisese. Rămase în spatele lor şi ascultă.
Auzi vocea vizirului şoptind:
- După ce plec de-aici, te-aştept să îmi spui ce-ai aflat
azi. Ai grijă, bătrâna e destul de vicleană!
Madina privi pentru o clipă în cameră şi îl zări pe vizir
alături de Karim. Mai iute decât şi-ar fi închipuit că e în
stare, se întoarse în terasă, ocoli şi intră pe fereastră în
camera Galiei. Apoi deschise uşa, ieşind încet din
camera fetei. Se prefăcu surprinsă văzându-l pe vizir
care între timp îl expediase pe Karim şi rămăsese singur.
- Stăpâne, spuse bătrâna făcând temenele în faţa lui.
În lumina făcliilor din perete, dinţii vizirului sclipeau
într-un rânjet fioros. Îşi mângâie firele rare ale bărbii şi
glăsui cu o voce blândă ce nu i se potrivea :
- Madina, e timpul să-ţi arăt încăperea secretă.

Se ridică şi împinse masa cea rotundă care se mişcă cu
zgomot. Acolo unde fusese piciorul cel rotund, se afla un
pătrat metalic înfundat în pardoseală. Tjaty îl apăsă cu

piciorul.  În peretele din spatele lor de deschise o uşă
despre care cu o clipă înainte ai fi putut să juri că nu era
acolo. Luând-o înainte, vizirul intră târând marginile
pelerinei de culoarea vişinei pe lespezile lustruite.
- Vino, spuse el cu glas scăzut. Vreau să-mi spui dacă
ai tot ce-ţi trebuie.
Madina îl urmă  tăcută. Făcură câţiva paşi pe un coridor
îngust, cu tavanul în formă de boltă. Făcliile pe care
vizirul le aprinse scoteau un fum parfumat. Încăperea ce
se deschidea în faţa lor era rotundă, joasă, fără ferestre.
Aerisirea era sus, lângă tavan unde se căscau nişte spaţii
dreptunghiulare. În centru, pe o masă rotundă se aflau
sticluţe, casete, vase de alabastru si aramă, amulete.
Scobit în perete se afla un spaţiu semi-rotund ce se
continua  din tavan până în pardoseală unde sfârşea cu
un fel de vatră. În el, un om s-ar fi putut adăposti cu
uşurinţă. Lângă  peretele celălalt, de-a lungul lui era
zidită o masă înaltă şi îngustă îmbrăcată în bucăţi
galbene de faianţă. Orificiile ce permiteau apei să se
scurgă prin  ea în pardoseală, forma, o trimiseră pe
Madina cu gândul că aceea era o masă pentru
îmbălsămare. Se prefăcu neştiutoare şi îl întebă pe  vizir :
- Şi asta, pentru ce e?
- Pentru cazuri speciale, zâmbi făcându-i cu ochiul.
Aşadar Madina, aici nădăjduiesc că ai tot ce-ţi poate fi de
trebuinţă. Ştiu că puterea ta e mare. Dorinţa mea, după
cum ţi-am mai spus este aceasta. Vreau să-mi prepari
ceva, fără miros şi fără gust.  Nici vraciul şi nici marele
preot să nu poată bănui sau mirosi ceva. În câteva luni,
faraonul va trebui să moară. Răsplata mea pentru
isprava asta va fi pe măsura credinţei ce-mi arăţi.
- Tjaty, vreau să-mi juri că nu te vei atinge de familia
mea, şi mai ales de Galia! Voi face tot ce-mi ceri şi pot
de-acum să-ţi spun că va fi aşa cum vrei. Un singur lucru
însă …vezi recipientul acesta  mic? Aici, acum, vreau să-
mi pui câteva picături din sângele tău.
Madina scoase de sub veşmântul negru un recipient de
grosimea unui deget. Îi desfăcu şiretul ce-l ţinea strâns
şi-l arătă vizirului.
- Vezi mierea galbenă închegată? Voi scoate o parte din
ea; sângele picurat va rămâne aici, acoperit de cealaltă
cantitate de miere. Dă-mi degetul arătător de la mâna
stângă.
Femeia apucă cuţitul subţire de obsidian de pe masa de
îmbălsămat şi îi crestă buricul degetului. Sângele ţâşni
negru şi se scurse cald în mierea închegată.
Tjaty, nu se împotrivi. Avea încredere în puterea
bătrânei. Oricum, dorinţa de mărire era mai puternică
decât orice altceva. Îndrăzni totuşi:
- Femeie, dacă mi se întâmplă ceva, dacă mă trădezi,
copila moare înainte de-a părăsi palatul.
- Nu-mi place să-mi repeţi mereu aceleaşi vorbe …Mi-ai
spus asta o dată! Ce, crezi că nu am priceput? Ai adus ce
ţi-am cerut?
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Când vizirul întâlni ochii femeii aţintiţi asupra lui, un
fior rece îi fulgeră tot trupul. Scoase de la cingătoare un
săculeţ şi i-l întinse.

- Ai tot, în afara colţilor de tigru.
- Fără colţii de tigru, totul nu reprezintă nimic. Ei erau
cei mai importanţi!
- Pe Seth cel întunecat dacă-am  găsit!  Karim a colindat
întreaga cetate..ce vrei să fac? De unde să îţi scot colţii de
tigru dacă n-am găsit?!
- Atunci voi încerca fără …de dragul tău …dar ştii că nu
am şanse de izbândă, se prefăcu supărată Madina. Ce
naiba? Te credeam descurcăreţ!
Tjaty izbucni în râs.
- Poate-ai uitat cu cine stai de vorbă!

Femeia aruncă săculeţul pe masă printre vasele
canopice, ustensilele pentru ceremonia „deschiderii
gurii” şi îşi desfăcu broboada de pe cap. Vizirul o privi
cu luare aminte. Părul femeii era negru şi bogat. Gâtul
lung şi subţire nu avea nicio dungă care să-i trădeze
vârsta. Femeia asta nu arăta deloc bătrână. Şi nici urâtă.
Când Madina  ridică braţul drept şi împrăştie cu vârful
degetelor un praf albastru în spaţiul scobit în perete,
Tjaty simţi un curent de aer rece traversând încăperea.
Un sunet înfundat îi zgârie auzul şi un fior îi făcu tot
părul să se zburlească pe el. Cu braţele depărtate de trup
şi palmele ridicate, Madina murmura cuvinte neînţelese.
O flacără ţâşni din pardoseală şi umplu spaţiul  scobit  în
perete.

Sub ochii albi de groază ai vizirului, o umbră mare,
neagră, formată dintr-un fum urât mirositor se profilă pe
perete deasupra flăcării albastre.
- Mărite Seth, dorinţa din gândul meu o ştii …pogoară
peste mine, roaba ta cea nevolnică puterea şi harul de-a
înfăptui ce ţi-am cerut. Ca drept răsplată, voi îndeplini
întreaga ta dorinţă. Doar să mi-o spui.

Când în  umbra ce se legăna în spaţiul închis s-au
deschis doi ochi roşii asemenea cărbunilor din vatra lui
Zahei, vizirul a căzut în genunchi şi şi-a lipit fruntea de
pardoseala ce începea să frigă.

Vocea groasă, nepământeană, a rostit doar atât :
- Schimbul, îl voi cere la urmă!

Ochii s-au închis, umbra  şi fumul au dispărut într-un
vârtej lăsând doar mirosul iute ce înţepa nările. Pentru o
clipă ochii Madinei au fost la fel de roşii ca cei iviţi în
fum. Atunci a primit puterea de-a înţelege ce avea de
făcut.

L-a privit cu dispreţ pe vizirul ce rămăsese încă chircit
în rugăciune. Dar tot a insistat.
- Aştept colţii tigrului.Oricât de mult …
- Bine, prea înţeleaptă Madina!
- Prea înţeleaptă Madina? da’ ce-ţi veni? întrebă femeia
nedumerită.
- Păi tocmai te-am văzut desfăşurându-ţi arta. Puterea ta
…femeie, eşti forţa ce-mi va îndeplini  dorinţa mea cea
mare!

- Prostii! N-ai înţeles nimic, se strâmbă Madina la el.
Spui c-ai văzut, şi tot n-ai înţeles. Eu nu am nicio forţă.
Eu doar slujesc puterea. Şi am ajuns aici crezând în ea.
Puterea, forţa mea este credinţa!

Se îndreptă spre uşă, îşi aminti ceva şi se întoarse. Luă
recipientul cu sânge şi miere şi îl puse pe vatra de unde
se ivise flacăra.
- Acesta va rămâne aici. Nimeni nu are voie să-l atingă.
- Nimeni nu va intra aici în afară de noi doi.
- Tjaty, eu nu glumesc. Să dublezi straja la uşă
principală şi să te-nconjori de oameni de încredere.Sper
că nimeni nu ştie secretul ce deschide tainiţa asta.

Vizirul zâmbi în colţul gurii.
- Cei ce ştiau secretul uşii şi-al încăperii sunt sub nisip
…de mult. N-ai nici o grijă  Madina, hohoti Tjaty.

Păşea mândru fără să privească în spate. Femeia se
înclină şoptind o rugăciune şi pentru o clipă ochii cei
roşii se reflectară în ochii ei. Era mulţumită. Zeul ei
adorat era acolo şi o ajuta.

Vizirul trase masa la locul ei şi uşa se închise făcându-
se una cu peretele.
- Mâine să o pregăteşti pe Galia  devreme. Am s-o
prezint faraonului.
- Pe mâine, îi răspunse bătrâna, aşezându-şi vălul cel
negru peste chip.

*
ând însoţită de marele vizir a păşit pentru întâia
dată în sala imensă a simţit că viaţa ei se va
schimba pentru totdeauna. Toată noaptea se

zvârcolise în pat şi abia spre ziuă reuşise să aţipească.
Dar odată intrată aici, toată teama, toate gândurile şi
neliniştea dispăruseră făcând loc în sufletul ei unei linişti
ciudate. Odată ce a călcat lespezile din granit, un calm la
fel de rece ca acela emanat din pardoseală s-a aşezat în
toată fiinţa ei. Agerimea din priviri, zâmbetul de pe buze
şi claritatea gândurilor erau asemenea unui scut de
nepătruns. Era pregătită pentru orice. Protocolul de la
palat şi răspunsurile oricăror întrebări le gândea, le
simţea. Ştia că e singură, că nu are cine s-o ajute, dar
puterea ce o simţea îi dădea convingerea că acolo, lângă
ea sau înăuntrul ei, se mai afla cineva. Bunica o
îmbărbătase la plecare şi îi spusese să fie liniştită.
- Galia, n-ai să fii singură. Duhul puterii mele e cu tine.
Ochii ce te vor privi , vor fi fermecaţi. Glasurile se vor
îndulci şi gândurile negre nu te vor putea atinge. Vei
vedea!

Mergea la doi paşi în urma marelui vizir. Îi mirosea în
nări parfumul dulce. Privea în jos, dar simţea ochii ce o
urmăreau. Auzea murmurul vocilor uimite de apariţia ei
încântătoare. Inima nu îi tresări când ridicând capul
după plecăciunea făcută în faţa marelui faraon îi întâlni
privirea. Faţa nu i se clinti şi zâmbetul nu i se şterse de
pe chip. Aproape că-i ghicea gândurile. Desigur, îi
admira frumuseţea, şi lumina pe care ştia că o emană …
- Pe cine avem noi aici?  întrebă faraonul.

C
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- Mărite faraon, este fiica meşterului fierar Zahei, cel
care cu atâta îndemânare lucrează tot ceea ce noi îi
comandăm. Ţi-am vorbit ieri despre micuţă , vorbi Tjaty
mieros , plecând capul şi făcându-i semn fetei să se
apropie.

Călcând fără zgomot pardoseala, graţioasă ca o gazelă,
copila mai făcu doi paşi şi se opri alături de vizir.
Lumina ce intra prin ferestrele imense, strălucea în aurul
roşu al  coroanei cu cap de cobră, în aurul  tronului, în
lanţul gros, în pietrele multicolore ale bijuteriilor ce
împodobeau gâtul şi braţele faraonului.
- Cum te numeşti? o întrebă acesta  cu vocea lui caldă şi
plăcută.
- Galia, rosti fata clar şi răspicat.
- Şi câţi ani ai?
- Paisprezece, răspunse fata ridicând privirea. Ochii ei
mari şi negri aruncau înapoi săgeţile de lumină ce se
reflectau dinspre tron.

Purtând în mâini biciul şi toiagul Djed, simboluri ale
puterii regale,  faraonul se ridică, şi coborî cele trei trepte
ce îl despărţea  de ei. Se opri în faţa fetei şi o privi cu
luare aminte. Fata ţinea ochii în pământ. Îi putea vedea
veşmântul ţesut în fir de aur şi sandalele din curele
încrustate cu nestemate. Mirosul parfumului părea că o
îmbată …

Vizirul ce se afla în partea dreaptă a Galiei, se trase
câţiva paşi în lături  când faraonul după ce o înconjurase
privind-o se opri în faţa ei şi o întrebă :
- Ce ştii să faci?
- Ştiu să-nvăţ!

Hohotul de râs pe care îl stârni răspunsul fetei alergă
prin sala imensă şi se stinse în ecou.
- Micuţa asta are umor. Îmi place! hotărî faraonul.

Galia îl privi pentru o clipă. Îi fu suficient pentru a-şi
face o părere. Bărbatul destul de în vârstă, avea trăsături
frumoase. Şi ochii erau blânzi. Era înalt, aproape slab.
Când a râs, şi-a dezvelit dinţii atât de albi …şi coroana
ce îi acoperea în întregime capul îi dădea un aer
impunător.
- Prinţesa Eglal, e o fire veselă. Îi va face plăcere să îi ţii
companie. Tjaty, ai avut dreptate. Las în grija ta restul.
Ştii ce trebuie să faci, continuă faraonul  urcând treptele
şi aşezându-se din nou pe tron.

Vizirul, mulţumit nevoie mare că toate merseseră
după planul lui, se apropie şi-i sărută mâna faraonului.
Când se întoarse, îi făcu semn Galiei să facă la fel. Fata
urcă treptele, îngenunche şi atinse cu buzele mâna atât
de fină a faraonului. Buzele ei calde simţiră piatra rece a
unuia dintre inele. O privi curioasă. Era verde. Prima
piatră ce îi atingea buzele. Gândi că atunci când îşi va
putea permite, primul inel ce îl va purta să aibă o piatră
verde asemenea  acesteia. Oare cum se numea ?
În timp ce părăseau  sala ce părea că nu se mai sfârşeşte,
vizirul ce rămăsese să o aştepte, îi dădu câteva lămuriri
vorbind printre dinţi, aproape şoptit :

- Vezi, aici în dreapta, cu ochii lucind ca tăciunii încinşi
şi crăpând de invidie că faraonul e atât de binevoitor în
privinţa mea, e marele preot. Dincolo, privindu-te
pofticios e subordonatul meu direct, marele comandant
al armatei. Priveşte-l cât de falnic e şi de semeţ. Pe
câmpul de luptă e precum leul în cârdul de antilope. Nu
cruţă nimic. În afară de cei doi fii ai faraonului, aceştia
sunt singurii oameni de care mă tem. Restul, după cum
vezi, nobili sau tot felul de parveniţi cu funcţii mai mici
sau mai mari, o gloată de neisprăviţi puşi doar pe
uneltit, dornici să obţină încrederea faraonului şi puşi pe
căpătuială.

Galia trăsese cu coada ochiului spre marele preot şi
spre marele conducător de oşti. Faţa şi ochii întunecaţi ai
primului, îi aminteau de zeul adorat al bunicii. Pe cel de-
al doilea îl privise doar o clipă. I se păruse că vede pe
faţa lui un zâmbet dispreţuitor. Un asemenea bărbat voi-
nic nu îi mai fusese dat să vadă până atunci. Înainte să
părăsească sala, Galia auzi vocea faraonului spunând :
- Chemaţi-l pe conducătorul casei a cinci-a. Vreau să
ştiu dacă netrebnicii prinşi furând grâne au fost
pedepsiţi. Şi căpetenia celor răzvrătiţi  din satul din deltă
să fie adus. Vreau să aud cu urechile mele cauzele care i-
au împins să atace garnizoana trimisă acolo să facă
ordine.

Vizirul îşi ciuli urechile …nu se mira de cele auzite. Se
putea mândri că aflase toate astea înaintea faraonului.
De fapt ştia şi cine pusese la cale uneltirile. Anii de
domnie liniştită al celui ce conducea regatul de atâta
timp, se apropiau de sfârşit. Şirul nemulţumirilor avea
să fie din ce în ce mai lung. Tronul de aur începuse să se
zdruncine şi primul care se bucura deja, era el.

Când Galia îl privi, observă rânjetul pe care Tjaty nu
şi-l putea ascunde. Avea pumnii strânşi şi mersul
ţeapăn. Ajunşi în lumina soarelui, vântul fierbinte al
începutului de amiază îi flutură voalul veşmântului. Îşi
propuse să povestească neapărat bunicii atitudinea
vizirului. Ştia de la ea, că în preajma unui om nu e
suficient să-i asculţi vorbele sau felul în care le rosteşte.
Mai presus de ele sunt gesturile, poziţia corpului,
neliniştea ce se ghiceşte în mişcarea mâinilor, a buzelor
şi mai ales ceea ce poţi simţi în privirea ochilor. Ei sunt
oglinda sufletului şi ei nu te pot înşela niciodată  dacă
ştii să ghiceşti cuvintele pe care le rostesc dincolo de
aparenţe…
- Vino, să mergem în aripa unde locuieşte preafrumoasa
prinţesă, o îndemnă vizirul.
- Da, stăpâne, se trezi fata răspunzând.

Trecură prin curtea cea  mare, apoi ocoliră prin alte
curţi interioare, săli şi coridoare, încât Galia era sigură că
n-ar fi reuşit să găsească singură drumul de întoarcere.
Aproape că-i venea să întrebe dacă mai este mult şi
vizirul parcă ghicindu-i gândurile, o atenţionă :
- Mai avem un pic. Să fii pregătită …şi să zâmbeşti! Ai
un zâmbet atâta de frumos…
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- Da stăpâne, se trezi din nou fata rostind. Râse în sinea
ei. Desigur, cineva se tot grăbeşte să răspundă în locul
meu! E atât de amuzant!
Vizirul o privi încruntând din sprâncene :
- Ce-i atât de amuzant?
- Ceea ce se întâmplă de ieri, de când am plecat de
acasă. Mă simt atât de bine aici, de parcă toată viaţa n-
am făcut altceva!

Tjaty se mulţumi să zâmbească. Ciudat. Şi el parcă o
cunoştea de mult. Fata asta îi inspira încredere. Era sigur
că se poate baza pe ea. De obicei era suspicios şi nu-i
intra oricine cu una cu două în voie. Dar cu Galia era
altceva. Se trezi gândindu-se că atunci când va ajunge
faraon să o păstreze alături de el. Poate  i-ar putea
deveni chiar.. aici scutură din cap şi alungând gândul,
rosti :
- Am ajuns !

Oştenii voinici ce păzeau intrarea îşi retraseră suliţele
când îl văzură pe vizir. Femeia ce îl întâmpină  îl primi
veselă, înclinându-se supusă în faţa lui.
- Bun venit, mărite vizir !
- În lături doică! Azi nu am timp de văicăreli.  Cum se
simte preafrumoasa prinţesă?
- Mărite, azi stăpâna se simte neaşteptat de bine.
Preabunul Ra, binecuvântat fiei  numele s-a îndurat de
rugile mele. Prinţesa e vioaie şi a mâncat cum n-a făcut
de mult. Acum e în grădină. Se bucură jucându-se
împreună cu cele două prietene  în lacul cu apă limpede
şi parfumată.

În timp ce vorbea, femeia îl conduse pe marele vizir în
grădina despre care povestea. Încăperea pe care au
traversat-o îşi deschidea uşile duble spre grădina
înconjurată  de ziduri înalte ce doar păsările cerului se
încumetau să le treacă. Palmieri, sicomori, si plante de
acacia ofereau umbra atât de binemeritată. Coborâră
câteva trepte ce sclipeau albe în lumina fierbinte a
soarelui. Galia privise în treacăt bogăţiile mobilierului,
vasele de mărimea unui om din ceramică sau aramă,
jilţurile şi mesele aurite, pereţii înveliţi în mătăsuri
scumpe şi faldurile perdelelor fine ca o spumă. Mergea
în spatele vizirului şi privea curioasă femeia pe care
acesta o numise doică. În timp ce cobora scările, auzi
râsetele cristaline ale copilelor ce se jucau, şi pentru
întâia oară, le privi. Trei fete se bălăceau în apă, se
stropeau şi râdeau încercând să se prindă una pe alta.
Oare care era prinţesa ? Când doica strigă :
- Eglal?! râsetele încetară, şi cea care răspundea la acest
nume întoarse capul spre ei.

Atunci, pentru întâia oară, Galia o privi pe prinţesa în
slujba căreia avea să fie începând din acea zi. Ochii lor se
întâlniră şi apariţia încântătoare a fiecăreia le stârni
curiozitatea.
- Eglal! repetă doica. Vino, măritul vizir tocmai ne-a
făcut cinstea de-a ne vizita.

Părăsindu-şi prietenele de joacă în apă, prinţesa se
îndreptă spre scările pe care păşind ieşi din lacul cu

fundul tapetat cu flori albastre. Voalul galben ce o
acoperea se lipise ud de trupul delicat dezvelindu-i
fiecare formă. Părul legat într-o  coadă îi atârna ud până
la mijloc. Cu braţele delicate  lungi şi subţiri, desculţă, cu
faţa luminată de zâmbet, prinţesa era de o frumuseţe
cum Galiei nu-i mai fusese dat să vadă. Şi ochii, căldura
lor îi atinseră inima şi refuzară să mai iasă afară.
- Prea frumoasă prinţesă, spuse vizirul cu cel mai
mieros glas de care putea fi el in stare, doica mi-a dat
veşti minunat de bune. Binecuvântat fie bunul zeu ce-mi
ascultă dorinţele – se opri şi în gând rosti numele lui
Seth. Cu aceeaşi voce linguşitoare continuă:
- Marele faraon mi-a încredinţat mie datoria de a-ţi
aduce  azi o nouă  bucurie. Vreau să-ţi prezint noua ta
însoţitoare, după cum tu însuţi ţi-ai dorit, o nouă
prietenă de joacă.

Galia se afla la doi paşi în faţa prinţesei. Îşi împreună
mâinile şi se înclină în semn de respect. Privirile îi fură
atrase de faldurile brodate cu fir de aur ale veşmântului
din care curgeau picuri rotunzi de apă. Când vru să-i
sărute mâna, prinţesa o apucă de braţ şi-i zâmbi privind-
o cu atenţie.
- Bine-ai venit ! Eu sunt Eglal! Tu cine eşti?
- Eu sunt Galia. Fiica îmblânzitorului de fiare!
- Adevărat? Tatăl tău e atât de curajos şi puternic încât
să facă asta?
- Nu ştiu dacă e curajos! Dar sigur e puternic!

Prinţesa învăluită de farmecul pe care îl emana noua ei
cunoştinţă, o invită să meargă să i le prezinte pe celelalte
fete. Se îndepărtară şi se aşezară în leagănul acoperit de
lotuşi din pavilionul mic cu coloane împodobite cu
caneluri.

Tjaty le privi şi se hotărî să se retragă la umbră.  Doica
îl urmă.
- Nu e nevoie să-ţi spun ce trebuie să faci. Ţi-ai dovedit
iscusinţa în nenumărate rânduri. Totuşi pentru o
perioadă ar fi bine să-ţi dublezi atenţia. Ştii la ce mă
refer. De altfel o să fiu şi eu prin apropiere.
- Desigur stăpâne, îngână femeia.
- Lasă-le să se cunoască. În câteva  zile nu vor mai avea
secrete. Şi ţine urechile bine ciulite. Înainte de căderea
nopţii Karim va veni după fată. Locuieşte la mine
împreună cu bunica ei. Sunt foarte apropiate. Bătrâna
are o mare influenţă  asupra copilei. Sunt nişte oameni
simpli. Totul va fi bine.

Înainte să părăsească încăperea vizirul s-a întors si-a
mai privit o dată înspre terasă. Fetele erau tot în leagăn.
Râsul cristalin al Galiei alergă vesel şi îi pătrunse în
urechi. Zâmbi şi el. Fata asta va ajunge departe gândi
trântind uşa cu zgomot în urma lui.

(continuare în ediţia viitoare)
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Matei VIŞNIEC

Ceremonii, pelerinaje

Mă luptam deja cu el de multă vreme, mă născusem
luptînd cu el

cînd brusc am simţit o imensă oboseală invadîndu-mă
dorinţa de a-l ucide se risipi
ura, pofta de răzbunare, plăcerea de a vedea sînge
toate acestea se evaporară într-o secundă

văzîndu-mă el imobil şi cu privirile rătăcite
inert, nepăsător, chiar meditativ
furia sa crescu parcă şi mai mult
de ce vrei să strici totul, îmi spuse,
chiar acum, la sfîrşit?
nu mai e mult şi unul dintre noi va dispare
priveşte puţin în jur, cîte ziduri nu s-au construit
cîte cetăţi, cîte minunate oraşe, de cînd

ne luptăm unul cu altul
cîte poveşti nu s-au scris, cîte sărbători, ceremonii

nu s-au inventat!
gîndeşte-te la cei pe care îi iubeşti
chiar vrei ca lumile noastre
să se prăbuşească în haos?
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Concursul de creaţie artistică SF Pământean şi Stelar,
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D E B U T

Lucian NICOLAE

Celcarenumailatră
I

m fost un zeu… Lumea depindea de mine, de
mila mea. Un simplu gest al meu le aducea un
zâmbet. O săritură a  mea  îi făcea să bată din

palme. Şi eu eram un zeu; pentru că tot ce vroiam se
împlinea. Un chip însemna mâncare, un altul însemna
puţin sport. Bineînţeles, puteam refuza aceste chipuri în
momentele în care mă simţeam prea plictisit de ele.

Ironic, dar ei îşi spuneau stăpânii mei. Ai mei!!, cel
care nu a cerut niciodată nimic, dar care a avut totul; a
cărui dorinţă se împlinea pentru că aşa era normal să se
întâmple. Cel care le făcea semne şi în jurul căruia se
învârteau vieţile lor simple.

Simple, simplu, simplă... Da, viaţa mea era simplă
atunci. Dar, sincer, deşi zeu, nu îmi pot aminti un
sentiment general din acel timp; am fost fericit? Poate,
dar eu nu îmi pot da seama de asta dintr-o singură
privire asupra a ceea ce am fost. Pentru că ceea ce am
fost este ceea ce urăsc. Simplitatea zeului mă lăsase gol
pe dinăuntru, înlocuind toate căutările ce ar fi trebuit în
mod normal să se afle acolo cu o frustrantă mulţumire
de sine. Nu... atunci nu ştiam ce e plictisul...

Dar totul a început într-o zi ca oricare alta, iar
evenimentul a fost atât de neaşteptat, pe cât a fost şi ceea
ce a urmat, dărâmând acropolele, zguduind Pantheonul
şi împingându-mă afară, în cele din urmă, spre a mă găsi
singur într-o lume ce nu-mi aparţinea.

Eram drăguţ... drăguţ şi gras. Frumos de privit,
îngăduitor cu alintările pe care le primeam ca şi ofrande.

Şi într-o zi, jucându-mă cu stăpânul mic, acesta
cade şi începe să se audă în grădină un urlet; ceva între
ţipăt şi plâns, mai mult o ciudă a întâmplării, decât un
suspin dureros.

M-am oprit pe iarbă şi, aşteptând cu botul pe labe
să continuăm joaca, urmăream cum stăpânul cel mare iese
din casă şi îl întreabă pe cel mic:

- De ce nu eşti atent? De ce nu te uiţi pe unde mergi?
De ce umbli cu şireturile desfăcute? Nu ţi-am spus să...

De ce? mă întreb şi eu. De ce durerea? De ce plânge
când o simte? De ce nu se ridică să ne jucăm în continuare?

Copilul intră în casă şi eu rămân cu refrenul. Intru
şi eu în cuşca mea, mişcându-mă mai încet decât o
făceam de obicei.

Aceea a fost o scânteie. După ce a venit stăpânul
seara să mă lege, m-am uitat la el şi a rămas puţin cu
mine, mângâindu-mă pe cap. Pentru că aşa vroiam eu.

A
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Vroiam să fiu alintat. Când şi-a dat seama că mă
plictisesc şi că vreau să rămân singur, a plecat.

Am rămas treaz toată noaptea. Mă plimbam în
jurul cuştii, ascultând cum lanţul se încolăcea şi se
desfăcea după voia mea (ca de obicei), scoţând clinchete;
un concert de clopoţei. Nu mă deranja lanţul. Ştiam că eu
vreau să fiu legat. Vroiam... şi atunci, din nou refrenul:
Dar de ce?...

Au fost primele gânduri; primele întrebări...
Curând, am început să mă întreb tot mai multe

lucruri, la care, cu timpul, îmi dădeam singur
răspunsuri. Nu m-am gândit niciodată să îi întreb pe
stăpâni... Ce mi-ar fi putut spune ei, cei care îmi
satisfăceau toate dorinţele? Era clar că nu ar fi fost în
stare să îmi răspundă, atâta timp cât ei erau cei care
depindeau de fericirea mea, cei cărora eu le dădeam un
scop: să mă iubească. Trăiau doar când erau lângă mine;
când eu îi făceam fericiţi, sau când îi întristam pentru că
nu aveam chef de copilăriile lor. Sau mi-ar fi spus ce
credeau ei că aş vrea să aud... dar asta nu m-ar fi ajutat...
eu vroiam adevărul.

De ce noapte?
De ce zi?
Pentru că dormeam mai bine pe întuneric şi

vedeam lucrurile mai clar ziua. Pentru că noaptea le
răspundeam mai uşor vecinilor mei, liniştea făcându-mi
vocea să se audă mai clar...

De ce mănânc?
Pentru că vreau să o fac. Pentru că, după ce

mănânc, dorm mai liniştit. Pentru că îmi place gustul...
Nu ştiam ce e foamea... nu o cunoscusem. Dar,

într-o după-amiază, îi văd pe stăpâni cum ies din curte
fără să se uite la mine şi dispar. Am crezut că au înţeles
greşit vreun semn de-al meu. Dar nu... Seara, se întorc şi
intră în casă; tot nu m-au băgat în seamă. A fost o noapte
teribilă. Eram însetat... eram slăbit... Am adormit
nemâncat.

Dimineaţa, mă trezesc speriat şi mă uit în jur.
De ce foame?
Mă prăbuşesc... În mine se născuse un gând nou,

înfiorător. Eu, cel care aveam totul, nu aveam nimic.
Încet, încet, un sentiment nou vine la mine, mă miroase
şi îmi face semn că vrea să ne împrietenim. De atunci,
am ştiut că şi eu sunt dependent de ceva, aşa cum
credeam că sunt stăpânii mei de mine... Eu...

Tot atunci, am început să nu le mai răspund
vecinilor noaptea. Mă simţeam murdar... Eram trist...

Totul s-a întâmplat dintr-o dată, aşa cum se
întâmplă toate faptele mari. Într-o zi, mă întorc să mă uit
spre cuşcă şi văd lanţul cum se odihnea pe jos, aşteptând
să îl fac iar să tremure. Şi m-am întrebat din nou:

De ce lanţul?
Şi am auzit râsul stăpânului mic venind din casă.

Cine l-ar mai fi putut face să râdă? M-am simţit înşelat...
şi, pentru prima dată, m-am simţit legat de o biată cuşcă
pe care acum o vedeam jalnică.

Am prins lanţul sub labă şi mi-am strecurat capul
prin zgarda largă. Acum eram liber. Şi am simţit
libertatea, fără să mă întreb ce este.

Am plecat.

II
umea e mare şi, la început, m-a dezamăgit. Mi-a
sfărâmat credinţa că eram un zeu, dar nu a făcut
decât să îi dea un ultim avânt spre groapă;

bănuiam de mult asta...
M-am plimbat mult. Am văzut multe. M-am găsit

pe mine, aşa cum eram atunci; m-am putut privi într-un
lac, dar nu am crezut ce vedeam... eram atât de neclar şi
tremurător, încât mi-am dispreţuit imaginea, eu cel care
eram atât de sigur pe mine.

Prima noapte a fost cea mai grea. M-am trezit în
întuneric, fără cuşca mea. Umbrele ce treceau pe lângă
mine mă speriau; vocile groase şi urletele mă făceau să
fug. Dar m-am oprit.

De ce frică?
De ce nu întuneric?
De ce nu durere?
De ce frig?
M-am dispreţuit pentru spaima şi laşitatea mea.

Mi-am dispreţuit instinctele. Eu eram deasupra lor.
Ceilalţi de felul meu mă plictiseau. Nu vorbeau

decât de lucruri jalnice, cum ar fi mâncarea, o căţea bună
sau care dulău l-a bătut pe care... Unii m-au bătut şi pe

L
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mine... Dar nu mă mai temeam; eu nu mai credeam în
durere.

Dar unii mi-au spus şi alte poveşti. Deşi văzusem
că sunt mulţi cei care semănau cu stăpânii mei, nu ştiam
cum se numesc. Ei mi-au spus că sunt oameni şi că ei ne
hrănesc. Dar nu a contat foarte mult pentru mine. Am
continuat să mă gândesc la ei, folosind aceeaşi poreclă
pe care le-o dădusem încă din prima mea zi de libertate;
era un cuvânt pe care îi auzisem rostindu-l foarte des
când stăteam îndeajuns de aproape de ei: căţei.

Îi dispreţuiam pe căţei. Îi urmăream, mereu
plictisit, cum umblă încruntaţi, temători, uitându-se
mereu peste umăr; aceşti ignoranţi, într-un ritual veşnic
de împerechere.

Îmi petreceam timpul gândindu-mă la diverse
lucruri pe care ceilalţi nu le puteau înţelege. Stăteam pe
iarbă, la soare, în faţa unei case cu geamuri largi, în care
oamenii intrau şi ieşeau încontinuu. Unii se opreau şi
îmi aruncau ceva de mâncare. Mă ridicam leneş şi
întindeam botul spre resturile lor; dar nu ceream
niciodată nimic. Gustul nu mă mai interesa... Mâncam
doar pentru că trebuia să mănânc, gândindu-mă
întotdeauna cu tristeţe la dependenţa mea.

Slăbisem. Mă simţeam mai uşor şi mai departe de
ceilalţi. Începusem să observ cum paşii îmi sunt mai
mari, cum ajung mult mai repede dintr-un loc în altul.
Creşteam.

Dar de ce?
Şi începeam să reiau întrebările; încercam să

găsesc o legătura între răspunsuri. Mi-am amintit de
noapte, de zi, de somn, de mâncare. Începusem să
înţeleg un ceva, dar nu aveam destule cuvinte pentru a-l
putea explica. La un moment dat, pe când mă uitam iar,
plictisit, la căţei, i-am auzit cum se plângeau că „nu au
timp să...”

Timp... asta era... înţelegeam acum de ce
creşteam... de ce noapte şi de ce zi...

Şi, din nou, m-am speriat : cum adică nu am timp?
Dacă ştiu sigur că ieri e timp şi astăzi e timp, de ce nu aş şti
şi că mâine e timp? Altfel, unde s-ar duce timpul?

Am început să mă întreb dacă atunci când dorm e
timp. Mi-am răspuns că e.

Era un joc. Îmi plăcea să îmi răspund la întrebări,
neştiind unde mă vor duce. Glumeam cu mine,
spunându-mi: cu timpul voi şti. Eram fericit...

Dar totul s-a terminat firesc. Întrebările au ajuns
toate în acelaşi loc, sunând diferit, dar căutând acelaşi
răspuns.

De ce? pur şi simplu: de ce? Pentru ce? De ce îmi pun
întrebări? De ce răspund ? Dacă timp, atunci de ce timp?
Spre ce?

Găsirea unui sens a fost singura obsesie. Nu
înţelegeam de ce am timp. Am încercat să mă conving că
trebuie să îl folosesc pentru a-mi pune alte întrebări;
pentru a afla cât mai multe răspunsuri. Bine... Dar spre
ce? Şi, mai ales, ce se va întâmpla când nu timp?

Am început să umblu din nou cu ceilalţi, pentru a
auzi şi alte poveşti. Poate una va răspunde în locul
meu...

Bineînţeles, a fost o pierdere de timp. Poveştile sau
legendele lor erau prea lumeşti. Vorbeau despre câini
mari, antici, cu puteri nemaivăzute. Vorbeau şi despre
puterea oamenilor pe care eu îi dispreţuiam atât de
mult. Nu ştiau nimic despre timp, despre vreun scop... I-
am părăsit repede.

Dar răspunsul a venit într-o zi. Nimeni nu se mai
îndurase de mine; nu mai mâncasem de mult. Acum,
eram un biet slăbănog murdar; eram urât. Aşa că a
trebuit să-mi cerşesc mâncarea; şi prima care mi s-a
arătat era o fetiţă ce purta în mâini un teanc de cărţi. Am
încercat să îmi refac figura blândă, pentru a părea mai
frumos, dar foamea mă preschimbase. Caninii îmi ieşeau
ameninţători afară şi au speriat-o pe fată, care a aruncat
repede spre mine cu o carte. M-am ferit, iar cartea a
căzut deschisă lângă laba mea.

Acolo, am văzut repede o figură ciudată, pe care
simţeam că o cunosc încă de când mi-am pus prima
întrebare în grădina stăpânilor. Corpul era al unuia
dintre căţeii mei; slab, înalt, învelit în cârpe, cu cele două
picioare proptite pe o întindere de nisip. Dar capul era
ca al meu; un câine frumos, negru, cu botul alungit.

El trebuie să fi fost cel care îmi trimitea toate
întrebările... Asta îmi era clar atunci... Şi mi-am dat
seama că El e unul din câinii fantastici în care eu nu
credeam şi pe care îi dispreţuisem.

Am plecat. Nu-mi mai era foame. Acum mă
gândeam doar la cine ar fi putut fi acel... El. Pentru că El
mi-ar fi putut răspunde la obsesia mea. Cineva cu
puterea oamenior şi cu mintea mea trebuia să aibă
răspunsul.

Dar unde să-l găsesc? Şi m-am gândit la nisip. În
oraş, nu văzusem nicăieri atâta nisip şi eram sigur că
profesorul meu trăia undeva în pustiu, retras; fugise de
Lume ca şi mine.

Dar eu trebuia să fug după el.
Am plecat din nou.

III
u ştiam unde merg. Ştiam că trebuie să găsesc
nisipul şi, odată cu el, şi pe cel care m-ar fi
putut ajuta să înţeleg.

Uneori, îi întrebam pe cei pe care îi întâlneam dacă
nu ştiau unde e locul pe care îl căutam, dar cei mai mulţi
erau nişte câini simpli şi prostuţi; alţii îmi indicau o
direcţie, din ce auziseră ei că s-ar afla pe acolo,
spunându-mi că trebuie să găsesc lângă nisip şi marea
apă. De cele mai multe ori, însă, mergeam la întâmplare.

Am mers mult şi m-am înfometat cum nu credeam
că voi face vreodată. Noaptea, auzeam sunete diferite de
cele pe care le ştiam şi, uneori, mă înspăimântam din
nou. Bestii uriaşe conduse de căţei mă urmăreau noaptea

N
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şi treceau pe lângă mine ca nişte fantome. Defapt, poate
că eu eram fantoma, pentru că ei păreau că nu mă văd şi
că nu le păsa dacă mă calcă în picioare sau nu.

La un moment dat, am început să întâlnesc tot mai
multi câini care îmi indicau acelaşi drum. Îmi spuneau
că sunt aproape... Simţeam şi eu că sunt aproape, nările
tremurându-mi, împingându-mi picioarele să se mişte
mai repede. Eram extaziat... deşi văzusem mai multe
decât majoritatea câinilor, deşi ştiam mai multe decât ei,
deşi eu eram cel care îşi punea întrebări şi cel care
răspundea, simţeam un lucru atât de comun în faţa unei
surprize. Bănuiam că aşteptarea e pe sfârşite.

Nu îmi mai simţeam trupul. Nu ştiam dacă eu
sunt cel care se mişcă, sau e Lumea cea care se duce tot
mai în urma mea. Oricum, mintea îmi era departe...

Urcam ultimul deal, la capătul căruia era
orizontul.

Acum, am ajuns. Sunt sus, pe coastă şi în faţa mea
e cea mai mare întindere de nisip pe care am văzut-o
vreodată. La marginea ei, valurile încearcă să o
scufunde.

Mă uit după învăţătorul meu, dar nu îl văd
nicăieri: Bineînţeles, trebuie să cobor. Nu mă aşteptam să stea
în mijlocul plajei...

Nisipul e cald... şi pustiu... Nu este nici capul
câinelui meu cu bot alungit, nici alţi căţei prin preajmă.
Încerc să mă liniştesc. Mă aşez şi îmi pun capul pe labele
din faţă, uitându-mă la apă. Trebuie să mă gândesc...

Am venit de atât de departe, fără să găsesc un
răspuns acolo unde mă aşteptam să fie... Dacă nimeni nu
îmi poate spune ce este timpul? Dacă Timpul doar este?

Dar, daca Învăţătorul ştie ce-i cu Timpul, atunci
înseamnă că l-a învins. Atunci, Învăţătorul nu mai are
nevoie de timp...

Oftez, simţind că eu nu mai am timp. Mă uit la
valurile ce se izbesc încontinuu de mal. Încontinuu...

Nici apa nu are timp, gândesc.
Şi atunci, ridic botul. Ştiam unde trebuie să se fi

ascuns Învăţătorul. Aici, l-ar fi putut găsi oricine... Dar
doar cei merituoşi ar putea ghici unde e... un ultim
răspuns corect...

Ca şi când m-ar fi auzit, un vaiet lung se auzi
dinspre valuri.

Încep să merg, uitându-mă drept înainte. Simt
cum timpul mă părăseşte şi cred că în sfârşit l-am învins.
Intru în apă...
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S-a născut pe 4 august 1977, Medgidia, jud. Constanţa
Este actriţă şi poetă
contact: isabella.drag@gmail.com

A publicat poezie în: Revista Litere, Revista Porto-Franco.
Premiul Revistei Porto-Franco pentru poezie (2011)
Premiul Revistei Euphorion la Concursul National de Poezie si
Interpretare critica a operei eminesciene "Porni Luceafarul", ediţia a
XXXI-a, 15 iunie 2012
A lucrat ca redactor - moderator de televiziune şi jurnalist în presa
scrisă .

O poezie suavă, ca atingerea unui înger, în care dorul de
nemărginire se împleteşte cu idealul iubirii absolute, în puseuri
de un lirism aparte, aparent aparţinând unui alt timp.
Romantică prin excelenţă, poezia Isabellei Draghici se
desparte de calificativul "romanţios" prin tematica
preponderentă de natură filosofică, mistică şi erotică
deopotrivă, într-o transfigurare şi idealizare ardente. O poezie
nudă de formă şi plină de conţinut, o iniţiere vie, o invitaţie la
intimitatea fiecărei inimi cu Dumnezeu...

Contemplaţie
Între noapte şi zi
am aflat o tăcere
mai adâncă decât mine.
Între noapte şi zi
iarna a-nmugurit pe buzele mele,
printre ramuri amuţite,
în mijlocul pădurii uitate.
Încremenire albă,
frumuseţe nedescrisă de gând,
bucurie a tainei nerostite.
Între noapte şi zi
m-am aflat zăpadă
pe umerii tăi,
linişte caldă în visul inimii,
trecere către dincolo.

Iarna
Iarna gândurilor
A troienit
Cetatea ascunsă.
Prin cele nouă porţi
Au ieşit demult
Lebedele îndrăgostiţilor,
Trilurile iubirii.
Circul dorinţelor-
Îngheţat printre jocuri uitate.
În imaculata nemişcare,
Amorţită de frig,
Iarna însăşi
s-a cufundat în Sine.
Adânc,
Atât de adânc,
Până când, iată,
n-a mai rămas
niciun anotimp!…
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Dansând
Trăiesc printre nori
în sunete, în ritmuri dansante.
Clipele mi se înşiruie
în verdele brazilor
să-mi vorbească de linişte, de dor,
de albastrul inimii…
Trăiesc printre picuri de ploaie,
printre celeste dansatoare,
unduindu-se atrăgător în văzduh,
printre cioburi de măşti
căzute la Masa Tăcerii.
Am aripi ţesute din foşnet de stele
şi din raze albastre. De-aici, de deasupra,
Sunt Stăpâna Cenuşilor –
a celor morţi, a celor vii…
Cine se-ncumetă să mă străbată?
Zâmbeşte!
Voi continua să te privesc, Prefrumoaso,
din ce în ce mai alb, mai purpuriu!
Sunt purtată în braţele fericirii dorite
către toate iubirile care trăiesc în mine,
către tine, necunoscutule,
atât de viu, atât de aproape!
Mă aştern pe-o margine de lume…
De la etajul unu se-aud doar voci străbătute de

noapte.
Aerul absoarbe cuvinte dintr-o limba

neştiută…
Cine se-apleacă să le culeagă?
Mă aşez plină de speranţă în sunetul

înălţimilor
şi aştept primăvara…
Să fiu aleasă de Soare!

Marcel Moise

Iubesc aceste
timpuri
Iubesc aceste timpuri
ale nopţii
în care ceaţa
se prelinge încet
peste pleoapele aproape
închise ale oraşului.
Iubesc formele abia
întrezarite, smulse
de luminile
indiscrete
ale felinarelor,
ceaţa incantată
de tremurul zilei stinse,
ceaţa-dor,
ceaţa-sentiment,
ceaţa-fior
al totalităţii.
Aici a fi nu se
mai conjugă
la nicio persoană,
la niciun timp.
Există un singur mod de a fi -
Infinit.

Gânduri
lacustre
Copacul se prelungeşte în adâncuri –
Deşi se înalţă, umbra lui dă iluzia curgerii…
Vertical sau orizontal –
El este egal cu sine.
Că mă înalţ sau mă cobor,
Că plâng sau râd,
Că sufăr sau îmi savurez fericirea,
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Sunt eu – acelaşi eu …
Punctele cardinale ne absorb, fără să ştim ,
Iluziile – acelaşi copac, acelaşi eu
Dincolo de realitatea aparentă a devenirii.
Mă-ntrebi ce substanţă are această vrajă, acest

mister?

Sarută-mă!

Ion Irimescu

Atemporal
E-atât de târziu, e-atât de aproape...!
Ceasul tău sună, clipa mea bate...
Şi-atât de mut timpul ecvestru,
În goană fuge - ore-n buiestru...

Fă să dispară – lumină de astru-
Ceas nestatornic! Sunet de maslu,
Psalm fără vorbe, psalm fără timp,
Pură şi sacră mişcare şi nimb.

Liviu Pendefunda

Alchimie
Aprinde-mă!
Sunt...materia prima...
Calcinează-mă în focul iubirii pure,
Modelează-mă din albastre unde,
Înmiresmată să fiu de dor.
Să am forma braţelor tale,
a gândurilor,
a inimii tale.
În sus să merg,
Către Tine,
Dincolo de eter,
Către niciunde.
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Petru FRĂSILĂ

Tabla de şah
Jurnalul unei săptămâni de foc
(continuare din ediţia precedentă)

Jocul celor doi cai

ă trezesc brusc dintr-un somn agitat, reflex al
trăirilor din ultimele zile, al răului fizic ce m-a
copleşit vremelnic. Nu reuşesc să ajung la

somnul profund, fără vise, singurul pe deplin odihnitor.
Ştiu că am visat mult, că am avut un coşmar, dar când
deschid ochii nu-mi mai amintesc decât crâmpeie de vis.
Parcă alergam, fără să reuşesc, de fapt, să mă distanţez
de locul primejdios în care mă aflam. O senzaţie pe care
am trăit-o de multe ori în vis, ca şi când picioarele mi-ar
fi fost legate, asemenea cailor pe care-i vedeam pe
tăpşanurile copilăriei mele...

În camera de spital e linişte... linişte... Doamne, câtă
nevoie am de linişte... Mă uit pe fereastră. Nu ştiu cât
este ceasul, dar văd o lună mare, a cărei lumină creează
în salon o atmosferă ireală. De acolo, de sus, de pe lună,
nu se vede poluarea, nu se văd răutăţile umane,
încordarea, nopţile de nesomn, cursul euro-leu, facturile,
strategiile electorale... Am citit despre o teorie care
afirmă că toate trăirile umane rămân înregistrate pentru
totdeauna într-o memorie afectivă a planetei...

M-am simţit, în ultimii ani, ca pe o imensă tablă de
şah. În şah, ca în viaţă, foarte importante sunt
deschiderile, felul cum începi jocul. Şi tot ca în viaţă, ai
mai multe posibilităţi, mai multe căi. Există peste 1000
de diferite variante de deschidere mai mari pe care un
jucător le poate practica. Prin deschidere fiecare
concurent urmăreşte ocuparea centrului prin împingerea
pionilor dar şi cu ajutorul figurilor – cal, tură, nebun,
regină -, dezvoltarea armonioasă a pieselor şi, cel mai
important, punerea regelui la adăpost. Pe tabla de şah a
vieţii mele eu sunt pion şi rege, cal înspumat pornit pe
drumuri înfundate (broasca ţestoasă pornită pe drumul
cel bun va întrece trăpaşul pornit pe drum înfundat,
glăsuieşte un proverb oriental) şi turn de veghe în
nopţile târzii. În viaţă, tablele de şah se întrepătrund şi te
trezeşti cu piese din alte partide, din alte jocuri, mânate
de aceeaşi dorinţă: şah mat! După regulile jocului, când
obiectivele amintite mai sus sunt îndeplinite, urmează
definirea strategiei - atacul la rege sau dezvoltarea
avantajului pozițional - și reorganizarea pieselor.

Un chip cunoscut şi drag mie mă readuce cu
“picioarele pe pământ”. A venit să mă viziteze Bunica,
soacra şi prietena mea.

- Astăzi ţi-am adus supă de pui şi piept de pui la
grătar. Ai voie să mănânci, nu-i aşa?

- Da, dar nu foarte mult, mai degrabă un iaurt, două.
- Mai ai nevoie de ceva?
- De sănătate, de multă sănătate!, îi spun zâmbind.
Bunica mă mai ţine puţin de vorbă, dorind parcă să

mă rupă din gândurile mele, apoi pleacă. Rămân din
nou singur, doar eu cu … jocul meu de şah.

De cele mai multe ori regele e gol, ca în cunoscuta
poveste. Iar ceea ce părea, la un moment dat, un avantaj
poziţional, se dovedeşte a fi o simplă manevră de culise.
În şahul tradiţional se practică adesea jocul deschis. Dar
în viaţă, pe tabla reală de şah, unde poate curge sânge,
pe o masă de operaţie, într-un spital de provincie, cum
rămâne cu jocul deschis?

Stau nemişcat, cu privirea pironită în tavan. Nu ştiu
de ce, gândul mă poartă la anii de liceu, ani care au
reprezentat pentru mine trăiri intense, amintiri care în
liniştea de aici se conturează cu claritate. Prin faţa
ochilor defilează imaginile profesorilor, ale colegilor.
Dintre profesori, se detaşează clar domnul şi doamna
Iancu. El, profesor de specialitate – betoane şi rezistenţa
materialelor. Ea, profesoară de matematică. A fost şi
diriginta noastră, din clasa a IX-a până-n clasa a XIII-a.
Ca „mamă” adoptivă a noastră, a avut mare grijă de noi,
mai ales de cei care locuiam la cămin. Era prezentă în
fiecare după amiază la meditaţii, între orele 16 şi 19. Ne
verifica temele şi avea grijă să nu care cumva să „sărim”
peste masa de seară. La meditaţii erau chemaţi şi elevii
din oraş, ceea ce constituia pentru ei un stres. De ce să

M



Toamna târzie 2012 | Contact international 1165

venim la şcoală şi după amiază?, obiectau aceştia. În ceea ce
mă priveşte, fiind învăţat cu viaţa la ţară, cu temele
făcute la lumina lămpii, m-am adaptat repede la viaţa de
cămin. Cu atât mai mult cu cât o puteam întreba pe
Doamna când întâmpinam vreo dificultate în rezolvarea
temelor, chiar dacă nu era vorba de matematică. Încă din
clasa a X-a, am fost numit şeful elevilor din liceul care
avea pe atunci peste 2000 de elevi. Eram, cum se spune
astăzi, un brand al liceului. Colegii îşi dădeau coate şi
şopteau: Uite-l pe becuşor! Pentru că eu, ca elev model,
mă tundeam bec, cel mult cu mărimea doi a maşinii.
Astăzi această tunsoare a devenit o modă, dar atunci ea
se practica în special în locurile de detenţie. Supărată că
unii colegi încercau să o păcălească ascunzându-şi părul
sub guler, numai o auzeam pe Doamna strigându-mă:

–Tovarăşul Frăsilă!
– Prezent!, răspundeam.
– Ia-i pe Laurenţiu, Doru, Mihai (astăzi oameni

importanţi ai Iaşului) şi du-i la frizeria de la Super
Copou. Spune-i frizerului să-i tundă după modelul tău.
Colegii mă săgetau cu privirea, scrâşneau din dinţi şi se
supuneau. Alta era disciplina în vremea aceea, altul
respectul pentru profesori. Eram astfel prins între două
baricade, cea a profesorilor şi cea a elevilor.

Ţinuta fetelor presupunea ca fusta să fie cu o palmă
mai jos de genunchi. Aici nu le puteam fi dat drept
model, excepţie făcând cazul în care şcoala noastră ar fi
fost în Scoţia... Dar în Scoţia, cu siguranţă nu aş fi fost
strigat Tovarăşul Frăsilă.

La un moment dat, am fost invitat la o emisiune, la
Radio Iaşi, pentru a povesti despre viaţa noastră de
elevi. Întrebările mi le adresa Gloria Lăcătuşu, o
personalitate a radioului, astăzi o scriitoare
binecunoscută. În timpul emisiunii, m-a rugat să
povestesc o întâmplare din şcoală, legată de relaţia cu
profesorii noştri. Am ales o poveste cu Doamna, de la
zilele de practică. Ea era tot timpul printre noi, pe un
scăunel, ne urmărea în tot ceea ce făceam - cum zideam,
cum dărâmam, cum pregăteam materialele – ne
atenţiona când era cazul, ne observa, chiar ne spunea
cum să aşezăm cărămizile încât să nu cadă, rost peste
rost, pentru că altfel se dărâma zidul. Ne sfătuia şi cât să
fie de gros stratul de mortar. Avea experienţa seriilor
trecute de elevi şi, cu toate că nu era specialitatea ei,
învăţase în timp multe lucruri. În acea seară, după
emisiunea de la radio, multă lume a fost impresionată de
cele povestite de mine. S-au dat telefoane, familia Iancu
fiind cunoscută în oraş.

Viaţa de internat era una sub supraveghere strictă.
Trebuia să se ştie când plecai, cu cine, în ce anturaj te
învârteai, dacă te-ai apucat de fumat, dacă aveai o
prietenă. Ei bine, lucruri stresante pentru vârsta
noastră... La acea vreme, regimul ce ni se impunea ni se
părea strict, dar cât de bine ne-a format pentru viaţa
noastră de mai târziu... La şedinţele cu părinţii, Doamna
spunea tot ce ştia despre noi. În ceea ce mă priveşte,

mama, care venea la şedinţă de la o distanţă de o sută de
kilometri, pleca mulţumită. Gândul că n-am să fiu
obligat să lucrez pământul, să rămân la coada vacii,
gândul că am să fiu „cu o treaptă mai domn” îi dădea
încredere în viaţă, în viitor.

Sesizând aplecarea Doamnei către educaţia noastră, o
colegă, Minuţa, i-a spus într-o zi:

– Doamnă dirigintă, aţi fi ca o adevărată mamă
pentru noi dacă... ne-aţi aduce şi plăcinte. Că asemenea
unei mame, ne bateţi la cap, ne dădăciţi...

S-a aşternut tăcerea. Toţi am ridicat privirile către
Doamna. Nu ne aşteptam la o asemenea replică şi nu ne
închipuiam ce reacţie va stârni.

– Bine, bine, răspunse ea uitându-se la noi de după
ochelarii cu rame groase şi lentile asemenea.

Pe moment nu am înţeles ce avea să însemne acel
bine, bine... dar a doua zi, pe la ora 10, când aveam
pauza de gustare, Doamna o chemă pe Minuţa şi-i spune:

–Fugi în clasă şi adu pachetul de pe catedră.
Când l-a desfăcut, din el s-au “revărsat” 29 de

plăcinte, câte una pentru fiecare elev. Cred că a stat toată
noaptea să le pregătească... Ochii ni s-au umplut de
lacrimi, ne-am repezit la ea şi am îmbrăţişat-o. Era, într-
adevăr, mama noastră...

Deşi am terminat Liceul de Construcţii, existenţa
familiei Iancu, Moşul şi Baba cum le spuneam noi pe
atunci, a fost definitorie, pentru că au reuşit să facă din
noi oameni. Cei mai mulţi au trecut examenul de
admitere la facultate. Eu nu m-am numărat printre ei,
pentru că am dat admitere la teatru, dar asta este altă
poveste. Astăzi, când ne revedem cu anumite ocazii, nu
scăpăm prilejul să ne amintim de familia Iancu, părinţii
noştri... Locuiau undeva lângă Spitalul Militar şi veneau
pe jos, pe strada Sărărie, la liceu. Pe drum vorbeau tot
despre matematică şi despre rezolvarea problemelor pe
care le aveam ca teme. Într-una din zile, pe când se
îndreptau spre şcoală, Moşul s-a oprit în loc, a ridicat
căciula din cap şi a exclamat: Olguţa, l-am găsit pe X! A
spus aceasta ca şi când ar fi descoperit America. În drum
spre şcoală, rezolva în minte problemele noastre. Unde
mai găseşti astăzi astfel de profesori?

Doamna dorea să devin, cu orice preţ, inginer. Eu,
pentru că eram conducătorul Cenaclului Columna şi
urmasem cursurile Şcolii Populare de Artă, secţia
actorie, m-am gândit că trebuie să mă fac actor. Mă
pregătisem cu Dionisie Vitcu şi asta mi-a dat curaj. Când
a auzit ce am de gând să fac, Doamna s-a supărat. La
teatru am picat şi, pentru că primele probe, eliminatorii,
erau înaintea celorlalte examene la facultate, m-am
înscris în ultimul moment la Institutul de Studii
Economice. Aveam impresia că dacă ştiu foarte bine
Programul Partidului – fusesem lider U.T.C. atâţia ani –
intrarea la facultate nu va fi o problemă. Dar a fost. La
proba scrisă, mi-a căzut subiectul Capitalismul, aşa că în
toamnă m-am dus în armată la Caracal. Acolo era, după
cum am înţeles mai târziu, un fel de batalion disciplinar
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pentru cadre. Ne puneau să facem sectoarele, să
lustruim bocanci. Nu ştiu de ce, baia de spital spre care
mă deplasez cu greutate la răstimpuri îmi aduce în
minte de cea din armată, iar pantofii mei prăfuiţi, din
acea zi tulbure de vineri, îmi aduc pe retină bocancii
lustruiţi de atunci...

Fusesem lider U.T.C, eram băgat în seamă oriunde
mă duceam şi am crezut că lucrul acesta se va repeta şi
în armată. Dar m-am înşelat. Armata nivelează, armata
te face să devii un număr într-o mulţime. Îmi amintesc
cum, la sorire, am fost întâmpinaţi cu sloganul: Pentru că
femeia de serviciu este în concediu, va trebui să faceţi voi curat
la WC, pe hol, în dormitoare... În sufletul meu eram mâhnit
de ceea ce trăiam în fiecare zi. La una din instruiri, când
eram adunaţi vreo 300 de soldaţi, comandantul a
întrebat cine este nemulţumit de armată. Atunci  m-am
ridicat în picioare şi am spus răspicat:

–Am venit aici să mă instruiesc pentru a-mi apăra
ţara, patria noastră dragă. Consider că este o batjocură
că, în loc să fim scoşi la instrucţie, devenim bătaia de joc
a unui fruntaş, caporal sau ce-o mai fi el, care nu are
şcoală, că-i venit de la oi şi ne zice: Înapoi! Înainte!
Culcat! Culcat în baltă! Sau ca instructaj: Băi soldat,
ocheşte luna!

Pentru câteva momente s-a făcut linişte.
–În ce companie eşti, tovarăşe soldat?, am auzit

vocea tunătoare a comandantului unităţii.
–Cer permisiunea să raportez:Compania 1,plutonul 1
Cred că mai apoi l-a chemat la raport pe cel ce ne

conducea compania, plutonul, pentru că, din acea zi, n-
am mai făcut bocancii superiorilor, n-am mai ţintit luna
şi n-am mai luat poziţia culcat în bălţile de pe câmpul de
instrucţie. Luna pe care o văd în fiecare noapte pe geam
mi-a trezit aceste amintiri...

Când am venit din armată, m-a căutat Doamna
Iancu şi mi-a spus: Măi, băiete, asta era vorba ei, tu trebuie
să devii inginer! N-am mai avut ce să fac. Şi când eram
elev, dar mai ales acum, mă invita acasă la ea şi îmi făcea
peşte prăjit cu mămăligă. Ai mâncat bine azi la cantină?,
mă întreba când o conduceam uneori seara acasă. Am
mâncat, spuneam cu jumătate de gură. Bine, o să mănânci
încă o dată cu noi. Cu Doamna am făcut atunci multe ore
de pregătire şi m-am înscris la facultate. Ţin minte că în
acel an s-a înfiinţat prima serie de ingineri seralişti. A
trebuit să aleg această variantă pentru ca să pot munci
ziua, să mă pot întreţine. Lucram ca tâmplar pe un
şantier. Când eram întrebat la facultate ce meserie am,
ziceam că sunt Inspector tâmplar, Brigada Teşu, BII West. O
spuneam cu mândrie, pentru că munceam din greu ca
să-mi câştig existenţa, pentru a-mi putea continua
studiile. Adeseori, pentru că orele de curs erau între 16 şi
20, obosit de munca de pe şantier, adormeam în pauze
cu capul pe masă. Odată, profesorul Nistor, temutul
profesor de matematici speciale de la Facultatea de
Construcţii, a spus după ce a ajuns la catedră: Treziţi-l pe
domnul inginer Frăsilă că trebuie să începem ora!

Doamne, cum au trecut anii, pe ce drumuri ocolite
m-a dus viaţa, ca să mă readucă, în final, la matca mea,
la lumea culturală, la lumea televiziunii, la emisiunile
mele în care comunic atât de bine cu toate vârfurile
medicinei, ingineriei, economiei, învăţământului şi
culturii din Iaşi, Moldova şi din ţară.

Acum, de pe acest pat de spital, privesc lucrurile cu
detaşare. În acest moment, multe dintre partidele de şah
pe care mi le-a pus în cale viaţa sunt încheiate. Dar
atunci, în acei ani, am consumat multă energie, n-am
dormit multe nopţi pentru a putea răzbi în luptele mele.
Cred că o parte dintre săgeţile oboselii, săgeţi slobozite
în acei ani din arcul prea întins al fiinţei, şi-au atins ţinta
în acea dimineaţă de vineri, în vinerea neagră, vinerea
răstignirii mele.

Îmi este vie în memorie imaginea Doamnei, stând pe
un scăunel şi supraveghind ca totul să se desfăşoare în
ordine. În aceste zile de cumpănă pentru mine, aş fi vrut
să o ştiu, pe un scaun, lângă patul meu... ca în raiul
adolescenţei mele. Spun raiul pentru că, deşi am dus-o
greu în acei ani, m-am simţit tot timpul ocrotit, protejat.
Acum însă, în economia de piaţă, pendulând între
patron şi jurnalistul dornic să facă dezvăluiri şocante,
protecţia este minimă. Doar Cel de Sus, care vede şi
aude totul, mă poate ajuta şi m-a ajutat adesea.

În rezerva de spital stau împreună cu Victor, un
bărbat pe care-l cunosc puţin şi a cărui soţie mi-a
mărturisit că mă ştie de pe vremea Cenaclului Columna.
Victor se simte mai bine acum. Este spre finalul
tratamentului. În prima zi de Paşti a tras o fugă până
acasă şi s-a întors cu pască şi ouă roşii. Nu ştiu de ce, mă
simt legat de acest om.

– Când i-am spus soţiei cu cine stau în rezervă, nu i-a
venit să creadă. Vă urmărim des emisiunile. Soţia mea
nu poate să înţeleagă cum de a ajuns la spital un om cu
energia dumneavoastră. Pentru noi sunteţi unul dintre
acei oameni rari care au soluţii pentru toate problemele...

Încerc să-i zâmbesc. Înţeleg, încă odată, cum poate
schimba televiziunea percepţia faţă de un om. Privindu-
mă pe micul ecran în timpul dezbaterilor, urmărind
orizontul discuţiilor pe care le-am purtat cu atâtea
personalităţi ale vieţii culturale, politice, medicale,
economice, oamenii şi-au conturat despre mine o
imagine idealizată. Acum, când au acces la omenescul,
prea omenescul din mine, nu le vine să creadă. Ciocnesc
un ou roşu cu Victor, mai mult ca sã-i fac plãcere, deşi
pachetele cu mâncarea aduse de soţia mea umplu pânã
la refuz dulapul metalic din dreptul patului. Cu atâtea
perfuzii, cu atâta hranã picuratã direct în sânge, aproape
cã nu mi-e foame.

– Hristos a Înviat!, spun eu şi pojghiţa oului cedează
sub impactul loviturii.

– Adevărat a Înviat! Poftă bună.
Stăm amândoi de o parte şi de alta unui prosop

curat, pe post de faţă de masă, întins pe patul neocupat
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din rezerva noastră. Într-un colţ, câteva felii de pască, în
altul sarea şi pâinea, câteva bucăţi de brânză.

– Am vrut să iau şi carne de miel, dar nu m-a lăsat
soţia, zice că poate cădea greu la stomac iar
dumneavoastră n-aţi mâncat nimic de vreo două zile,
doar perfuzii...

Muşc încet din oul care-şi dezvăluie treptat
gălbenuşul. Îmi dau seama că e un ou de la ţară, un ou
sănătos. Mâncăm în tăcere. Am noroc că Victor nu e prea
vorbăreţ.

Prin perdea, soarele de aprilie îmi încălzeşte faţa. Mă
simt în afara timpului, atârnat de o rază de soare. O,
Doamne, dacă ne-am putea opri mai des din iureşul
alergării noastre spre ţinte nedefinite, spre a putea
admira miracolul vieţii. Să te poţi bucura că respiri, că te
încălzeşti la soare, că mănânci, priveşti, pipăi, miroşi, că-
ţi poţi auzi sub palma apăsată pe piept bătăile inimii, ale
inimii... Poate de aceea, la răstimpuri, Dumnezeu ne
încearcă lăsându-ne să ne îmbolnăvim. Vrea să ne
reamintească cine suntem. De fapt, vrea să ne facă să
preţuim viaţa, simpla viaţă. Din păcate, când îşi recapătă
sănătatea, cei mai mulţi se aruncă iar în vâltoare,
neînţelegând nimic din experienţa pe care au trăit-o.
Nădăjduiesc să nu păţesc şi eu aşa după ce voi pleca de
aici...
-Hristos a Înviat! Ce faceţi, petreceţi?, ne întreabă

surâzând sora medicală. Sper că nu aveţi şi o sticlă cu
vin... Şi atenţie, nu exageraţi cu mâncarea.
- Adevărat a Înviat!, îi răspund, încercând să schiţez

un alt surâs.
Nu ştiu de ce, mai nou, simt nevoia să-i întâmpin pe

toţi cu un surâs împăciuitor. Mă uit cum sora meştereşte
la butoanele aparatelor care ne monitorizează şi am
sentimentul că intrarea ei în salon a rupt o vrajă. Mă
simţeam, alături de Victor, într-un spaţiu numai al
nostru, în care timpul curge după alte reguli, după tic-
tacul razelor de soare, după ritmul ciripitului de
păsărele, după tactul picăturilor din perfuzie. Îmi aduc
aminte de mărturisirea unei tinere care ajunsese, după
1989, într-o poziţie de top în Bucureşti. La sfârşit de
săptămână, copleşită de orele prelungite de muncă, se
închidea în casă, îşi deconecta telefonul mobil şi dormea,
dormea non-stop. Prietenii o căutau, dorind să o invite
în oraş, la plimbare, la distracţie. Văzând că nu
răspunde, bănuiau că se relaxa în locuri exotice şi erau
invidioşi că ei nu au acces la acele destinaţii. Dacă i-ar fi
ştiut secretul... Iar ea se întorcea luni dimineaţă,
odihnită, radioasă. Toţi visau la poziţia pe care o ocupa,
poziţie ce-i deschidea poarta locurilor în care, dacă-ţi
petreci asemenea ei sfârşitul de săptămână, ajungi să
arăţi atât de bine luni dimineaţa.

Aşa cred că s-a întâmplat şi cu mare parte a
prietenilor mei, care au încercat să mă contacteze
telefonic zilele acestea. Văzând că nu răspund şi-au
închipuit că am plecat cine ştie unde... De fapt, chiar am

plecat într-un loc special, în locul întâlnirii cu mine
însumi. A fost o plecare intempestivă, am fost luat pe
sus de viaţă şi adus într-un loc în care Petru Frăsilă stă
La un ceai cu... Petru Frăsilă. Acum am timp să mă privesc
în faţă, ca-ntr-o imensă oglindă şi să înţeleg cine sunt, ce
doresc de la viaţă, cum vreau să merg mai departe.
Faptul că toată această experienţă s-a suprapus peste
Săptămâna Patimilor şi, mai apoi, peste Săptămâna
Luminată, are o semnificaţie pe care, mărturisesc, nu o
înţeleg până la capăt.
- Putem mânca şi mai târziu, îmi spune Victor. Am

umblat mult astăzi şi simt nevoia să mă odihnesc.
- Da, mâncăm mai târziu... îi răspund cu bucurie.
De fapt nici nu ne este foame cu adevărat.

Compoziţia pe care ne-o strecoară în trup perfuziile ne
alimentează la un alt nivel. Şi apoi, ce gust pot avea
bucatele de pe masa de Paşti, dacă în jurul tău nu sunt
cei dragi? Rămân o clipă cu ochii pierduţi pe fereastră, la
orizont şi simt cum o lacrimă îmi umezeşte obrazul. Ce e
omul, Doamne, ca să te gândeşti la el?, îmi vin în minte
cuvintele psalmistului... Sunt sărbătorile de Paşti,
sărbătorile Învierii Domnului Nostru Iisus Hristos dar,
deodată, sunt trist. Nu ştiu de ce, în urechi îmi sună
versurile lui George Bacovia, din poezia Cu voi:

Mai bine singuratic şi uitat,
Pierdut să te retragi nepăsător,
În ţara asta plină de humor,
Mai bine singuratic şi uitat.

O, genii întristate care mor
În cerc barbar şi fără sentiment, -
Prin asta eşti celebră-n Orient,
O, ţară tristă, plină de humor...

O, ţară tristă, plină de humor... Câtă dreptate are
Bacovia. Am trăit pe pielea mea acest vers în ultimii ani,
dar mai ales în ultimele zile. Luptele şi tristeţea şi humorul
şi râsu-plânsu, cum ar spune Nichita Stănescu. Toţi cei
care au vrut să facă ceva în sânul neamului românesc s-
au lovit, la un moment dat, de plămada acestui neam ca
de un zid. Dar jocul trebuie să continue,  merge mai
departe până când jucătorul ajunge pe pragul ultimului
joc, al jocului suprem, al jocului cu moartea. Moartea,
despre care Mircea Eliade spunea că este suprema
iniţiere...

M-am simţit, în Vinerea Mare, la un pas de această
iniţiere. Dar Dumnezeu a îngăduit să fie amânată pentru
că, îmi place să cred, mai am multe de făcut pe acest
pământ. Cui iubeşte mult, s-a spus, i se iartă mult.
Nădăjduiesc să nu mă amăgesc, încrezându-mă în faptul
că şi iubirea mea, capacitatea de a mă dărui celorlalţi, a
cântărit când s-a hotărât această amânare. Da, amânare,
pentru că jocul suprem îl joacă fiecare, când îi vine
ceasul...
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Dragii mei, o să mă joc odată
Cu voi, de-a ceva ciudat.
Nu ştiu când o sa fie asta, tată,
Dar, hotărât, o să ne jucăm odată,
Odată, poate, după scăpătat.
...
Jocul începe încet, ca un vânt,
Eu o sa râd şi o să tac,
O să mă culc la pământ.
O să stau fără cuvânt,
De pildă, lângă copac.
...
Voi creşteţi, dragii mei, sănătoşi,
Voinici, zglobii, cu voie bună,
Cum am apucat din moşi-strămoşi.
Deocamdată, feţii mei frumoşi,
O sa lipsească tata vreo lună.

Apoi, o să fie o întârziere,
Şi alta, şi pe urmă altă.
Tata nu o să mai aibă putere
Să vie pe jos, în timpul cât se cere,
Din lumea cealaltă.

Si, voi aţi crescut mari,
V-aţi căpătuit,
V-aţi făcut cărturari,
Mama-mpleteşte ciorapi şi pieptari,
Şi tata nu a mai venit...

Puii mei, bobocii mei, copiii mei!
Aşa este jocul.
Îl joci în doi, în trei,
Îl joci în câte câţi vrei.
Arde-l-ar focul.

Cum de mi-au venit în minte acum versurile acestea
ale lui Arghezi? O rădăcină de pe timpul Cenaclului
Columna, din vremea studenţiei, a rămas vie şi iat-o,
astăzi, în zi de Paşti, dă muguri, vlăstare. De fapt, poezia
a rămas tot timpul în mine întreagă. La fel muzica,
filmele şi romanele. Dar zgomotul prea agitatei mele
vieţi le-a pus surdină. Acum, când acest zgomot a
încetat, ele se arată vederii. Ce simplu este şi cum
pierdem anumite rădăcini ale fiinţei noastre numai prin
simplul fapt că nu le mai hrănim.

Gambitul regelui
entru mine suferinţa este o cădere în abis, o
rupere interioară care te desparte de cei din
jurul tău, te înstrăinează de tot ce iubeşti şi

apreciezi în viaţă. Deodată, când frâiele trupului au
cedat, m-am trezit pe pragul ce desparte viaţa de moarte.
Un pas şi eşti dincolo. Dar ce este acest Dincolo? Ştiu că
viaţa capătă sens doar pentru că este finită. O viaţă
prelungită la nesfârşit ar deveni iadul. Din fericire,

suntem trecători pe această lume, veşnicia fiind
rezervată unei stări sufleteşti despre care nu ştim foarte
multe lucruri, unei stări accesibile doar credinţei. Se
spune că cel mai greu îi este omului să iubească şi să
moară. Mie nu mi-a fost greu să iubesc, văd numai
părţile bune în oameni şi în tot ceea ce mă înconjoară.
Dar nu vreau să sfârşesc acum, mai am atâtea de făcut!

– Am venit să vă schimb perfuzia, îmi spune,
zâmbind, sora Angelica, intrând în salon. Vă simţiţi mai
bine?

– Da, mă simt mai bine, dar ce-mi puneţi în
perfuziile astea, pentru că nu reuşesc să-mi limpezesc
mintea. Mă sedaţi?

– Nu ştiu să vă spun, domnul doctor stabileşte
compoziţia, eu doar respect instrucţiunile primite de la
el. Dar dumneavoastră trebuie să vă liniştiţi, totul o să
fie bine...

Să mă liniştesc... să mă liniştesc. Am citit cândva o
carte despre războiul nevăzut al gândurilor. Abia acum,
când stau imobilizat pe acest pat de spital, încep să
înţeleg mesajul acelei cărţi scrisă de Nicodim Aghioritul.
Pentru cineva care m-ar privi din exterior aş fi poate cea
mai liniştită persoană.

Bolnavii stau liniştiţi în paturile lor... Ce imagine
înşelătoare... Ce linişte de circumstanţă... Înlăuntrul meu
clocoteşte un vulcan de gânduri, un război al gândurilor.
Simt că nu voi ieşi la lumină până când nu voi înţelege...
Da, m-am născut şi am murit în profesia mea de atâtea
ori, dar adevărata renaştere s-a petrecut la Iaşi. Apoi
televiziunea de la Piatra Neamţ, pe care am înfiinţat-o în
anul 1996, a renăscut şi a crescut odată cu Iaşul.
Momentul de renaştere ar fi Iaşul, procesul de la
C.E.D.O. Am fost muşcat de viperă şi sunt acum
vindecat, vaccinat. Odată cu 10 mai, ziua regalităţii, am
renăscut pentru că am primit vestea de la C.E.D.O. Cu
ani în urmă, mai precis în anul 1993, am avut şansa
unică să-i iau un interviu regelui. Nici nu mai ştiu cum
m-am adresat Majestăţii Sale. Prezenţa unui rege era
ceva nou pentru noi toţi. Îmi aduc aminte că
preşedintele de atunci al României nu l-a primit la
Bucureşti şi că un prieten al meu, Constantin, pe atunci
primar, l-a adus în capitala Moldovei. Iaşi... capitala
Moldovei... În 1859, când capitala a fost mutată la Iaşi,
Moldovei i s-a promis o mare sumă de bani, o sumă
compensatorie. Bineînţeles că suma nu a mai fost plătită
iar Moldova a rămas, până astăzi, o zonă defavorizată. Şi
iată că, în această zonă a descins regele. Îmi amintesc
faptul că, în finalul Rapsodiei Române, George Enescu a
pus pe notele simfoniei linia melodică a imnului regal.

Acasă, în copilărie, când se ameţeau, bătrânii satului
avea obiceiul să cânte în surdină:

Trăiască Regele
În pace şi onor
De ţară iubitor
Şi-apărător de ţară.

P
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Fie Domn glorios
Fie peste noi,
Fie-n veci norocos
În război.

O! Doamne Sfinte,
Ceresc părinte,
Susţine cu a ta mână
Coroana Română!

Trăiască Patria
Cât soarele ceresc,
Rai vesel pământesc
Cu mare, falnic nume.

Fie-n veci el ferit
De nevoi,
Fie-n veci locuit
De eroi.

O! Doamne Sfinte,
Ceresc Părinte,
Întinde a Ta mână
Pe Ţara Română!

Cântau şi lacrimi li se prelingeau pe obraz. Apoi
oftau adânc, se ridicau şi plecau. Eu nu înţelegeam nimic
din ceea ce se petrecea. De regi auzisem doar în
poveşti... Târziu, după 1989, am început să înţeleg, să
aflu de Regele Carol I, de Ferdinand, de Carol al II-lea,
de Regele Mihai, am aflat că versurile imnului regal la
intonarea căruia lăcrimau bătrânii a fost compus de
poetul Vasile Alecsandri. Dar câte şi mai câte nu am aflat
despre regii României! Atunci, însă, în 1993, nu ştiam
mare lucru, aşa că întrebările mele s-au referit mai mult
la prezent decât la istoria regalităţii din România. Am
făcut interviul cu regele şi regina în direct, în studioul de
la TeleM Iaşi, pe care l-am “pus pe picioare” în
noiembrie 1991. Mesajul era că ei vor să revină în ţară
fără să aibă pretenţii la preluarea puterii, că s-au gândit
tot timpul la ţară, în lungii ani de exil, că vor să ajute
prin contactele pe care le au la nivelul familiilor regale
europene. Nu ştiam, aşa cum am amintit, aproape nimic
despre regalitate în acei ani, aşa că n-am realizat
importanţa momentului. Aveam în faţă un bărbat trecut
de şaptezeci de ani, însoţit de soţia sa. Pe feţele lor am
citit demnitate, curaj, hotărâre, suferinţă, compasiune...
Nu sunt regalist, pentru că nu am primit o educaţie în
acest sens, dar iată că 10 mai rămâne pentru mine o zi de
cotitură. Din acea zi am înţeles că n-am greşit când mi-
am ales meseria de ziarist. Am crescut împreună cu
oamenii politici din zonă, cu toate că n-am reuşit să fac
avere ca ei. Dar asta nu mai contează acum. Important
este că am reuşit să ies la lumină, că m-a ajutat
Dumnezeu, că instinctul meu de om simplu, de la ţară,

m-a îndemnat să merg până-n pânzele albe. Ce aveam
de pierdut? Sănătatea, banii, liniştea familiei... Dar ce
aveam de câştigat? Dreptul de a sta cu fruntea sus, de a
demonstra că adevărul a fost de partea mea, de a crede
în principiu, în valori, în mai binele comunităţii.

Am avut şansa, lucrând peste 20 de ani în presă, să
asist la creşterea şi descreşterea puterii unora sau altora
din favoriţii sorţii. Cu toată puterea pe care o deţin, la un
moment dat, pot deveni o frână pentru structura din
care fac parte. Cei din jur încep să observe aceasta dar ei
rămân surzi la toate semnalele. Se cred de neînlocuit...
La noi nu se ocupă nimeni să crească o nouă generaţie,
iar la un moment dat, ca să rămână pe funcţii, oamenii
ajung să facă o serie de compromisuri care nu ţin de
doctrina politică pe care o reprezintă, ci de simpla voinţă
de a rămâne la cârmă. Într-un oraş mic, aşa cum este
Piatra Neamţ, presa nu poate supravieţui, pentru că
acolo este o mare presiune a puternicilor zilei, care-şi
dau mâna peste doctrine pentru a ţine totul sub control.
Telespectatorii simt, în ultimul timp, formele de
manipulare. Aşteptările lor fiind din ce în ce mai mari,
jurnalistul trebuie să reziste, să rămână pe baricade,
pentru a nu dezamăgi telespectatorii. Iar dacă ai sub
control un post de televiziune privat, un post de radio,
pentru a rămâne obiectiv trebuie să-ţi depăşeşti limitele,
să nu confunzi calitatea de ziarist cu cea de patron.
Ziaristul vrea subiecte fierbinţi, vrea să fie pe placul
telespectatorului. Patronul doreşte contracte de
publicitate care să-l ajute să plătească facturile, salariile...
De multe ori am confundat planurile, ceea ce m-a făcut
să pendulez între prosperitate şi faliment, între agonie şi
extaz.

Iar m-am înfierbântat. Simt cum îmi zvâcneşte
tâmpla. Simpla amintire a unor lucruri din trecutul meu,
simpla rememorare a crezului de o viaţă mă tulbură, îmi
creşte tensiunea. Doamne, ajută-mă să potolesc acest
război al gândurilor. Recunosc, nu calc prea des pragul
bisericii Tale, Doamne, dar în momentele mele de taină,
în momente ca acestea, ridic ochii spre Tine şi mă rog
din inimă, cu vorbele mele, nu cu cele din cărţile de
rugăciuni. Primeşte-le Doamne, căci nu o dată au fost
udate cu lacrimi.

De multe ori, când sunt copleşit de gânduri negre,
mă întorc, ca o formă de terapie, la vremea copilăriei şi
depăn în minte amintirile.

Copilăria grea pe care am trăit-o m-a format, m-a
întărit şi am reuşit să rezist iureşului acesta. N-am avut o
copilărie uşoară, dar tocmai asta m-a pregătit pentru
viaţă. N-am mers cu bicicleta decât prin clasa a opta, am
dus vaca vecinului la păscut pentru a-mi lua seara plata
– un litru de lapte - am mâncat peştele pe care-l
prindeam pe malul Moldovei şi-l mai vindeam la o
vecină când aveam un surplus, am învăţat, până-n clasa
a opta, la lampa de gaz sau la lumânare, am mers de
multe ori la şcoală în cizmele lui tata, m-am jucat cu
cercul cel mare de la plita mamei, rostogolindu-l prin
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curte sau pe uliţă cu un băţ. Câteodată, cercul se mai
pierdea, adică când mă plictiseam de el îl lăsam pe unde
se nimerea. Prin lipsa lui de la locul cuvenit, celelalte
cercuri deveneau inutile şi ceaunul nu mai putea fi
folosit. Mama se supăra atunci şi striga după noi, prin
sat, ca să recupereze piesa lipsă de la plită.

Nu mi-am închipuit că o să lucrez în televiziune. În
anii copilăriei am văzut primele filme la caravana
cinematografică ce poposea şi la noi în sat din când în
când. În drum spre Căminul Cultural, făcea o reclamă
stradală prin portavoce. Aşa s-au scurs anii copilăriei
mele. La Şcoala din Boureni mergeam într-o vreme cu
fratele meu mai mare care preda ştiinţele naturii, ca
profesor suplinitor. Mă lua cu bicicleta până la şcoală,
dar în faţa porţii coboram şi intram pe poartă ca profesor
şi elev. Fratele mai mare, Vasile, m-a ajutat mult în anii
adolescenţei, discutând cu mine despre probleme vieţii.
La rândul meu, şi eu am ajutat-o pe sora mai mică,
Lucreţia. Cu Gică, Vasile, Lucreţia mama am construit
viaţa noastră de mai târziu. Pe tata îl vedeam rar, pentru
că era mai tot timpul pe şantier, muncitor la
Teleconstrucţia. Mersul la biserică, mesele noastre în
comun, discuţiile, au ţesut între noi o plasă de rezistenţă
împotriva relelor acestei lumi. Într-o familie săracă din
mediul rural, fraţii se ajută unul pe altul, se cresc unul
pe celălalt. Atunci am învăţat ce înseamnă speranţa,
nădejdea într-un mâine care va fi mai luminos. Cum să-i
explic toate acestea fiului meu, Alex? El face parte dintr-
o generaţie privilegiată, o generaţie cu internet, telefonie
mobilă, confort. Viaţa l-a ocrotit de suferinţele la care a
fost supusă generaţia mea, dar cu toate acestea, nu odată
am constatat maturitatea lui în gândire. Îmi amintesc că
în anul 2003, pe când avea vreo şapte ani, la noi în casă
se vorbea mult despre preluarea televiziunii de către
acel deputat de Neamţ. La un moment dat, asistând fără
să vrea la discuţii, a făcut următoarea remarcă:

–Tati, dacă tu ai avut aşa dispute mari cu acest domn
deputat, dacă eraţi într-un conflict, de ce ai făcut contract
de asociere tocmai cu el?

Întrebarea lui m-a lăsat fără răspuns. Acest copil, cu
o logică de fier, a înţeles nodul Gordian al situaţiei. Ce
răspuns să-i fi dat? Cum puteam să-i explic atunci că în
viaţă drumul dintre două puncte nu este întotdeauna
linia dreaptă. Întrebarea lui m-a urmărit însă mult timp.
Poate nu citesc îndeajuns tinerii de astăzi, poate nu
răspund la toate cerinţele unui sistem de învăţământ
care ar trebui reformat din temelii ca să devină atractiv
pentru ei, dar sigur au structura necesară pentru a face
faţă provocărilor vieţii, provocări care sunt de altă
natură decât cele pe care le-a trăit generaţia mea.
Provocările, viaţa. Oricât ar dori cineva să ne protejeze
sau oricât am dori noi să protejăm pe cineva, nimeni nu
scapă de încercările care i-au fost menite. Aşa e legea pe
acest pământ.

Când, mai târziu, am ajuns la alte şcoli, bursa ne
ţinea pe linia de plutire. De la fraţii mei am învăţat

meşteşugul pescuitului. Cu ei mergeam la baluri, la ţară,
prin clasa a IX-a. Învăţasem cum să cer permisiunea unei
mame ca să dansez cu fiica ei. Mamele stăteau pe scena
căminului cultural, asemenea unui juriu, lângă
orchestră. Cu ochi pătrunzători ne urmăreau evoluţia.
M-am apropiat de una dintre mame şi i-am spus:
Doamnă, îmi permiteţi să dansez cu fiica dumneavoastră?
Replica ei a venit prompt: Da, ia-o, măi băiete! Am luat-o,
dar numai pentru dansul respectiv. Nu pot spune că am
fost un răsfăţat al fetelor, ceea ce m-a marcat într-o
oarecare măsură.

Un joc de şah e viaţa. Destinul singur joacă...
Iar noi suntem pionii. Vrând de urât să-i treacă,
Ne mută, ne opreşte, un timp ne mută încă
Şi-apoi în cutia neantului ne-aruncă...

Omar Khayyam

Odată, la pescuit, pe malul Moldovei, am trăit o
situaţie limită. Eram într-o văiugă  şi încercam să înot.
Dădeam din braţe, înaintam, aveam senzaţia că înot, dar
picioarele atingeau, când mă dezechilibram, fundul apei.
Atunci  mă redresam şi mergeam victorios mai departe.
Dorind să dovedesc celorlalţi ce pot, m-am avântat în
larg dar, la un moment dat, picioarele au pierdut
legătura cu pământul. Atunci am văzut, pentru prima
dată în viaţă, moartea cu ochii. Capul mi s-a afundat în
apă, gura care până atunci căuta aerul mi s-a umplut de
un lichid vâscos, mâlos şi am intrat în panică. Deodată,
am pierdut legătura cu lumea, ca în acea dimineaţă de
vineri. Înainte de a-mi pierde cunoştinţa, auzeam
strigătele de pe mal ale verişorului meu: Costică, Costică,
se îneacă Petrică! Costică, mai înalt ca mine, s-a repezit în
apă şi a reuşit să mă scoată la mal. Au trecut mai bine de
patruzeci de ani de atunci. Acum realizez că puteam să-
mi sfârşesc viaţa înainte de a o începe cu adevărat. Se
pare că Dumnezeu m-a salvat pentru că avea o treabă cu
mine. Sentimentul  că am fost lăsat în viaţă pentru că
aveam ceva important de făcut, l-am trăit mai târziu, iar
în aceste zile, în rezerva de spital, tocmai acest sentiment
mă face să lupt, să merg mai departe.

Tot atunci, în acei ani, am citit mult, îndemnat de
doamna bibliotecară Lorica, al cărei chip îl păstrez în
suflet ca pe o icoană. Război şi pace, David Copperfield,
Mizerabilii erau cărţile mele preferate. Nu înţelegeam
totul din ele, dar mă regăseam în unul sau altul dintre
personaje şi asta mă motiva să merg mai departe.

*
*    *

Nu cred că sunt un patron de media, în esenţă sunt
jurnalist. Viaţa grea pe care am dus-o m-a făcut să nu
accept să mă vând pe doi crăiţari, m-a făcut să cred în
adevăr, bine şi frumos. Când am venit în Iaşi, după o
perioadă de acomodare, am sfârşit prin a mă îndrăgosti
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definitiv de acest superb oraş, de meseria de jurnalist. A
contat mai mult binele creat acolo unde am muncit şi
respectul aproapelui, decât ideea de a mă îmbogăţi.
Consider că tot ce ni se întâmplă în viaţă are forma
cercului, a revenirii. Pentru mine televiziunea este un
vis. Un vis pe care l-am început peste Prut, la Chişinău,
în martie 1990, pe care l-am continuat apoi la Iaşi, la
Piatra Neamţ. Cercul s-a închis la Iaşi, pentru că la Iaşi
am reuşit să renasc. La Iaşi, am reuşit! De fapt, am reuşit
la Iaşi şi la Piatra Neamţ, precum şi în multe alte situaţii
limită, graţie prietenului meu Noni, un om de excepţie
care, deşi stă în Bucureşti, a vrut să vină la mine imediat
ce a aflat că sunt bolnav. Se spune că Dumnezeu
lucrează prin oameni. Am sentimentul că el este unul
dintre oamenii prin care a lucrat Dumnezeu asupra mea.

Spun am reuşit... de pe patul de spital. Da, pentru că
mă voi ridica din acest pat al suferinţei şi voi merge mai
departe, mai departe...

Îmi amintesc de primul duplex între România şi
Moldova, pe care l-am făcut în anul 1992, în perioada
Sărbătorilor de Paşti. Am transmis atunci slujba de
Înviere de la Catedrala Mitropolitană. Îmi amintesc de
podul de flori, de primul post de televiziune privat pe
care l-am iniţiat la Iaşi, apoi de cel de la Piatra Neamţ, în
1996. Întâlnirile mele la un ceai cu marile personalităţi
ale Iaşului, ale Moldovei, nu au o conotaţie politică.
Aceşti oameni înseamnă ceva pentru comunitate prin ei
înşişi, prin ceea ce au reuşit să realizeze în profesie. De
aceea poate telespectatorii aşteaptă această emisiune a
mea, de aceea poate o urmăresc interesaţi. Lumea s-a
săturat de circul politic, de bălăcăreala de zi cu zi, lumea
vrea să-şi reamintească sensurile care te pot ajuta să treci
frumos printr-o viaţă de om: munca, respectul pentru
muncă, talentul şi  înzestrarea  puse în slujba
comunităţii, onestitatea, corectitudinea. Toate aceste
calităţi şi multe altele asemenea lor transpar din
emisiunile mele şi lumea simte acest lucru.

Telespectatorii vor un joc de şah cu toate piesele la
vedere, pe o tablă luminată. Ei nu agreează penumbra,
pionii ce reapar după ce au fost eliminaţi, ori regii ce nu-
şi recunosc înfrângerea. Am sentimentul că am reuşit
prin emisiunile mele să trezesc o fibră uitată a fiinţei
moldovenilor care m-au urmărit, care ne-au urmărit. E
mult, e puţin?

Ca într-un joc/de şah, îmi aminteşte poetul Mihai
Enachi, gândurile/îşi dispută/partida/pe câmpurile/albe şi
negre/ale sorţii... /liberul arbitru/asistă doar/la jocul/dinainte
stabilit/de subconştientul/dedublat/în ju (de) cătorul/suprem...
/voinţa pionului/supusă/unor reguli/subtile/ale vieţii/rămâne
efectul/de exprimare/a puterii divine...

*
*    *

Victor a fost externat. În locul lui este adus în
rezervă un domn în vârstă, fost preşedinte al
Comunităţii Evreieşti din Iaşi, care acuză un sindrom de
atac cerebral vascular. Am intrat în Săptămâna

Luminată. Leon Bloy are o carte celebră cu titlul
Mântuirea prin evrei. Iisus a fost evreu, la fel Sfânta lui
Maică, Apostolii. Stau în Săptămâna Luminată împreună
cu un evreu în această rezervă de spital. Din punga
perfuziei picură monoton un lichid “necunoscut” care
intră în trupul meu. Noul meu coleg de salon stă întins
pe pat, primind şi el în vene “lichidul salvator”. Privim
amândoi în tavan, adesea moţăim.

– Aţi fost la Mormântul Sfânt?, mă întreabă.
Ştie, desigur, ce sărbătoresc creştinii în această

perioadă şi, ca un fost preşedinte de comunitate, este
obişnuit cu întâlnirile interconfesionale.

– Nu, îi răspund, n-am fost. N-am avut timp.
Iarăşi timpul, timpul. Aici, pe acest pat de spital simt

că am tot timpul din lume. Secundele sunt măsurate de
picăturile din perfuzie şi trec greu, liniar. Acum am
timp...

– Trebuie neapărat să mergeţi în Ţara Sfântă, la
Mormântul Sfânt. Se spune că acolo te poţi apropia de
Dumnezeu...

Nu continui conversaţia. Am simţit în aceste zile că
nu ai nevoie de un loc privilegiat pentru a te apropia de
Dumnezeu. Suferinţa te poate apropia de El, aşa cum te
poate apropia iubirea sau dăruirea de sine, punerea ta în
slujba altora. Gândesc toate acestea dar nu deschid gura
pentru a le transforma în cuvinte. Simt că nu am nimic
de demonstrat. Eu, care am consumat atâta energie ca să
susţin o idee sau alta, ca să conving o persoană sau alta...
Acum toate acestea au căpătat pentru mine un nou
contur.

Mi-a plăcut întotdeauna o definiţie a cuvântului
necesar pe care am aflat-o în facultate. Necesar = nu se
poate să nu fie. Dar acum, pentru mine, conversaţia nu
mai este necesară. Acum tac şi las gândurile să se
sedimenteze înlăuntrul meu. Ce bine este când nu
trebuie să convingi pe nimeni, când nu trebuie să te baţi
pentru nu ştiu ce adevăr. Partida de şah a vieţii mele a
fost suspendată pentru un timp. Pe tabla mea de şah este
linişte. Nădăjduiesc să-mi aduc aminte de această linişte,
dacă-mi va fi dat să intru din nou în iureşul vieţii. Spun
partida mea de şah dar am trăit, de fapt, un simultan.
Asemenea unui mare campion, am jucat simultan mai
multe partide şi asta m-a obosit peste măsură.

Colegul meu de cameră a adormit. Aud sforăitul
uşor al trupului slăbit de boală, de ani şi mă gândesc la
efemeritatea trecerii noastre pe acest pământ. Creştini,
evrei, budişti, musulmani, dar în primul rând oameni.
Dacă am avea mai des conştiinţa a ceea ce ne uneşte am
putea pune surdină multor conflicte, false conflicte şi
lumea ar putea deveni un loc frumos, unde să poţi trăi
cu bucurie. Dacă... Încerc să adorm şi eu. Citeam undeva
că doar somnul din timpul nopţii este cu adevărat
odihnitor, că în timpul somnului de noapte, mai ales în
intervalul orar 22-24, creierul secretă o substanţă, îmi
scapă acum numele, care ajută la refacerea lui şi,
indirect, a întregului organism. Reprizele de somn de
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peste zi nu au acelaşi efect, din moment ce creierul nu
mai secretă acea substanţă. Interesant, dar acum vreau
să dorm, chiar dacă este zi, vreau să închid ochii, să uit,
să pun în umbră gândurile ce mă neliniştesc. Ce bine că
ne-a fost dat refugiul somnului. Dar sunt unele temeri,
unele nelinişti care, aşa cum spune Eminescu în
Luceafărul, ne urmează adânc, în vis, de suflet să se
prindă. Cei din vechime ştiau că, pentru a vindeca
trupul, trebuie să vindeci mai întâi sufletul. Se pare că
preoţii daci deţineau acest secret... Sufletul. Dar sufletul
meu se vindecă doar atunci când îl dăruiesc celorlalţi...

Gambitul elefantului

ând eşti prins ca mine în “nebunia” zilelor şi
nopţilor, cu sute de telefoane pe zi, întâlniri,
înregistrări, drumuri, invitaţii, n-ai timp să te

simţi singur. Dar vin momente ca acesta în care sunt
constrâns să stau pe un pat de spital. O zi, două, trei,
patru... Acum, dincolo de războiul gândurilor, mă simt
singur. Fără apeluri, fără înregistrări, fără drumuri... Mă
întreb cine sunt eu, despuiat de toate lucrurile pe care le
făceam, firesc, până mai ieri. Cât din esenţa fiinţei mele
se exprimă cu adevărat prin acele preocupări şi cât este
risipire, rutină, vânare de vânt? Îmi vin în minte
versurile lui George Ţărnea din Balada jocului de şah:
Reginele ucid perfid/Pionii taberei adverse, /Dar când
nebunii le desfid/S-aruncă-n vid pe căi diverse. /Scăpaţi
din turnurile reci/Cu toată ura strânsă-n coame/Pe zig-
zagatele poteci/Se-nfruntă caii morţi de foame. /Doar
regii ospătând pe brânci/Îşi oglindesc tristeţea-n
linguri/Ştiind ce frig va fi atunci/Când vor rămâne
singuri-singuri.

Mă simt asemenea unui rege care simte frigul
singurătăţii. Succesiunea zi-noapte nu mai are pentru
mine semnificaţia normală, de vreme ce aţipesc fără să
ţin cont de lumină sau întuneric, atâta timp cât privesc,
noaptea, trezit de un somn agitat, minute în şir, luna.
Ora nu mai are aceeaşi însemnătate. Până mai ieri,
timpul meu se măsura în ore de emisie. În studioul de
înregistrări eram mereu cu ochii pe ceas pentru a lăsa loc
pauzelor de publicitate sau pentru a încheia frumos
emisiunea, cu o serie de concluzii, ori cu o afirmaţie de
suflet a invitatului meu. Acum tiparul unei ore nu mă
mai interesează. Mă interesează în schimb modul cum
ajung la toaletă, cum mă dau jos din pat, cum şi când mi
se scoate perfuzia, cum urmăresc dacă ameţesc sau nu,
dacă mai am starea de vertij. Una dintre deschiderile din
şah se numeşte Gambitul elefantului. Mă mişc greoi,
asemeni unui elefant. Nu am atins niciuna din treptele
obezităţii pe care prietenii mei medici se pricep, cu
aparatele lor, să le măsoare cu precizie. Am o greutate în
limitele normalului şi, totuşi, acum mă mişc asemeni
unui elefant. Doamne, ce înseamnă boala, dezechilibrul,

cum ţi se poate schimba, în câteva clipe, capacitatea de
a-ţi controla corpul, de a-l supune comenzilor tale.

După starea pe care am trăit-o în Vinerea Mare,
nesiguranţa faţă de propriul meu trup a crescut. Şi când
te gândeşti că, într-un fel, mi-am făcut-o cu mâna mea!
Am auzit de oameni care în urma unor accidente
cerebrale au reînvăţat să meargă, au reînvăţat să
vorbească... Mulţumesc, Doamne, că nu m-ai lăsat să trec
acel prag...

– Vreţi să mergeţi la baie, vă scot perfuzia?, se aude,
din uşă, vocea asistentei medicale.

– Da, aş dori să merg, răspunde elefantul din mine.
Şi ritualul poate începe...
De obicei nu dăm atenţie felului în care funcţionează

organismul nostru. Suntem obişnuiţi ca el să ne slujească
de dimineaţa până seara târziu şi abia în clipa în care
începe să cedeze, când ajunge la limita de avarie,
înţelegem că avem inimă, plămâni, rinichi, stomac,
pancreas, că aceste organe trebuie protejate prin odihnă
şi alimentaţie corectă. Din păcate, înţelegem toate
acestea abia după ce răul s-a produs. Am stat, de-a
lungul anilor, în atâtea camere de hotel cu băi
somptuoase! Acum mă îndrept, cu paşi mărunţi,
atingând din când în când zidul culoarului cu mâna,
pentru a mă sprijini, spre un grup sanitar comun, cu un
puternic miros de spital. Dar nu mai contează, din
moment ce funcţiile fiziologice încep să reintre în
normalul lor. Îmi dau seama cât accent pune lumea de
astăzi pe ideea de confort, pierzând, de cele mai multe
ori, bucuria de a te simţi sănătos, de a te simţi bine în
pielea ta, bucurie care nu ţine neapărat de înlesnirile
unui hotel de patru stele... Am ajuns înapoi în pat. Mi s-a
pus perfuzia şi mi-am reluat poziţia la orizontală. Cât de
simplă a devenit, deodată, viaţa mea. Eu, care făceam
zeci de drumuri pe zi, sute de kilometri, eu care acopăr,
cu autoturismul, zeci de mii de kilometri pe an, am fost
redus la un singur drum: de la pat la baie şi înapoi. O,
dacă aş putea să înţeleg cum se cuvine sensul celor ce mi
se întâmplă acum! Până la urmă, la sfârşitul unei vieţi,
nu contează în primul rând cât ai reuşit să aduni, ce
bunuri ai, ci cât ai înţeles din tot ce ţi-a fost dat să
trăieşti, cât ai dăruit, cât te-ai dăruit celorlalţi. Am ajuns
astăzi să trăim scindaţi, schizofrenic, după modelul
opoziţiei; eu şi ceilalţi, noi şi ei, modele ce implică
tensiuni, luptă, competiţie. Cred că omenirea va reuşi să-
şi regăsească echilibrul, pacea, doar din momentul în
care va redescoperi sensul sinergiei, al lucrurilor făcute
împreună. Omenirea trebuie să-şi ia un răgaz şi să
încerce să înţeleagă. Experienţa pe care o traversez acum
are o mare importanţă pentru mine tocmai pe această
linie a înţelesurilor.

- Mai aveţi nevoie de ceva?, mă întreabă zâmbind
sora.

- Nu, nu mai am nevoie de nimic, mulţumesc.
Am trăit ani întregi având tot timpul nevoie de ceva.

O licenţă, un sediu, bani pentru salarii şi facturi, o

C
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maşină. Acum, pe acest pat de spital, nu mai am nevoie
de nimic, în afară de sănătate. Acum, singurul lucru de
care am nevoie este unul care vine din interior,
sănătatea. Ciudat, cum se pot schimba lucrurile, cum se
poate schimba perspectiva. Mă uit la braţul în care intră
perfuzia, la picăturile care se preling în trupul meu,
ajutându-l să reintre pe linia de plutire. După ce
vieţuitoarele au părăsit mediul marin, sărat, citeam
undeva, mările au fost trecute din mediu extern în
mediu intern, un mediu intern sărat, sângele. Ce mare
taină aceasta, a sângelui...

*
*    *

Sunt singur în rezervă şi este a patra zi de spitalizare.
De obicei, în preajma sărbătorilor de Crăciun şi de Paşti
se fac multe externări, în spital rămânând doar cazurile
grave şi urgenţele. Pentru noi, cei internaţi, zilele curg la
fel, dar pentru personalul sanitar orele de serviciu
alternează în această perioadă cu invitaţii la masă,
întâlniri cu prietenii. Ca om de presă obişnuit să citească
pe feţele invitaţilor din studio mai mult decât spun ei în
cuvinte, încerc să desluşesc pe chipurile celor ce se
perindă prin rezerva mea în aceste zile de sărbătoare
semnele vieţii lor particulare. Este vorba, cred, de un al
şaselea simţ, care te ajută să ştii dacă omul din faţa ta e
sincer, dacă este fericit, dacă se simte împlinit. Cred că
m-am născut cu acest fel de a fi iar evoluţia mea
ulterioară n-a făcut decât să mă aducă, deşi pe drumuri
ocolite, la exprimarea acestei laturi a fiinţei mele.

Deschid televizorul, caut postul PrimaTv şi dau
peste o emisiune a mea cu academicianul Constantin
Bălăceanu Stolnici şi profesor universitar doctor Norina
Consuela Forna, prieteni dragi. Am reprogramat-o în
această perioadă pascală, pentru că dialogul cu ei are un
orizont ce se potriveşte, cred eu, atmosferei acestor zile.
Când am deschis televizorul, interviul ajunsese la
această remarcă a academicianului Bălăceanu Stolnici:
- În perspectivă istorică, calitatea vieţii s-a ameliorat

progresiv, în special de la începutul secolului al XX-lea. Şi
pentru asta am un indicator foarte precis: prelungirea duratei
medii de viaţă care, de la 1900 şi până acum, aproape s-a
dublat. Este enorm, pentru că timp de aproape 100.000 de ani
media de viaţă era de 45 de ani. Acum a ajuns la 75 de ani şi
uneori chiar la 80. Eu cred că unul dintre progresele enorme a
fost protezarea. Şi George Wasinghton se spune că avea o
proteză dentară, dar erau nişte proteze catastrofale pe atunci.
Refacerea danturii a fost unul din progresele mari care au
contribuit alături de penicilină, de o alimentaţie ştiinţifică, de
un habitat mai bun, de veşminte mai adecvate, la prelungirea
vieţii. Dar, pe lângă aspectul acesta evolutiv, trebuie să luăm
în calcul şi aspectul cultural şi spiritual, în care nu prea
observăm un progres. Ba eu aş spune că în ultima vreme
asistăm la un regres în acest sens.
-Ne spiritualizează mai puţin calculatorul?
- Eu sunt un foarte bun prieten al calculatorului. Şi lucrez

la el câteva ore pe zi. E un loc unde, graţie internetului, am

toate informaţiile. Pot să văd, dacă am nevoie, ce se găseşte la
Luvru, iar dacă vreau să ascult o muzică bună ştiu unde să o
găsesc. Totul este să ştii cum să foloseşti calculatorul,
internetul. Din păcate, tinerii sunt prea mult orientaţi spre
pragmatic, spre bani. Or, nu acesta este secretul vieţii. Aici
apare ceea ce în Vechiul Testament se spunea despre cultul
viţelului de aur... nu e o metaforă, e o realitate...
- Cunoaşterea spirituală şi ştiinţa nu sunt antagonice, ci

complementare. Fără Cel de Sus, fără Dumnezeu, ce ne-am
face? Valoarea umană, comportamentul adecvat, nu sunt
posibile fără spiritualitate.
- Pentru noi, cei care avem o deschidere spre spiritualitate,

aşa este. Dar sunt şi oameni care sunt incapabili să ajungă la
conceptele de spiritualitate şi se mulţumesc cu ceea ce le oferă
un reducţionism foarte materialist, gen Karl Marx şi alţii
asemenea lui.

Stau pe patul de spital, ascult acest dialog şi
vorbele ce mi se strecoară în minte, în suflet, îmi fac
bine. Ştiu că, odată cu mine, sute şi mii de oameni
ascultă aceste cuvinte şi poate că înlăuntrul lor se
produce aceeaşi alchimie. Iată puterea televiziunii,
puterea de a ne aduce în casă personalităţile lumii de
astăzi, concepţia lor despre viaţă, trăirile lor. Nu putem
ţine minte tot ce auzim la televizor, la radio, ce citim în
presă, în cărţi, pe monitorul calculatorului. Dar pe
moment cuvintele pot aduce linişte în sufletul nostru,
pot aduce înţelesuri care să lumineze una sau alta din
căutările noastre. Vom pierde acea linişte, vom pierde
acele înţelesuri, le vom uita, dar vom regăsi altele şi
altele. Şi asta pentru că suntem vii, pentru că totul este
într-o eternă curgere, pentru că nimic nu este static. E
una din marile frumuseţi ale vieţii. Iar în acest iureş al
stărilor şi al înţelesurilor,  televiziunea, radioul, presa
scrisă au rolul lor distinct. De aceea îmi place să fac
televiziune, pentru că vreau să mă simt parte din acest
joc, din acest fluviu viu.

Doamne, ajută-mă să mă întorc la uneltele
mele...

Deschiderea nebunului

u pot adormi, deşi e trecut de miezul nopţii.
Am avut câteva reprize de somn în timpul
zilei şi poate de aceea somnul, vameş vieţii, nu

vrea sã-mi ieie vamã... Gândurile mã duc la rãdãcina de la
care a pornit cavalcada, la deschiderea nebunului. Se
spune cã nu te poţi despãrţi de o întâmplare din viaţa ta
decât dupã ce ai ars-o în întregime, cã nu poţi uita, cã nu
poţi ierta deplin decât în momentul în care ai smuls acea
rãdãcinã. Sau poate puterea de a ierta smulge
rãdãcinile... Nu ştiu, dar simt cã acum, în liniştea nopţii,
singur – cine este singur cu sine însuşi este însoţit, spune
Nichita Stãnescu – trebuie sã mã întorc în acel timp, la
acel punct al curgerii vieţii mele, al destinului meu.

*
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*    *
E noapte, ora 23 şi, ca un fãcut, echipa postului

TeleM de la Piatra Neamţ s-a deplasat la unul din
hotelurile importante din localitate, unde s-a constatat cã
membrii unei delegaţii daneze care venise la noi cu
instalaţii pentru depistarea noxelor, fuseserã otrãviţi cu
mercur. Mai precis, în salata de sfeclã roşie s-au gãsit
granule de mercur industrial. Cum au ajuns acolo?

Lucrul acesta a fost reflectat şi în publicaţiile locale,
fiind prezenţi la faţa locului şi reprezentanţi ai
instituţiilor statului cum ar fi Protecţia Consumatorului,
Direcţia de Sănătate Publică. Am dat materialul pe
postul local. Fiind un caz important, el a fost difuzat şi
de ProTV Bucureşti, lucru ce a dezlănţuit o adevărată
furtună. Au început imediat ameninţările “importanţilor
zilei” din Piatra Neamţ.

A fost, recunosc, o deschidere periculoasă, o
deschidere a nebunului. La toate acestea s-a adăugat
ştirea că un urmărit general nu era de fapt urmărit şi se
putea ascunde în locuinţa unui puternic al zilei din zona
Neamţ (Iulian, un baron local PSD). Practic, această
deschidere a nebunului, a inconştientului nebun ce
credea în principii, în valori, aşa cum a fost învăţat în
Iaşul cultural al studenţiei, a fost şi o deschidere a Cutiei
Pandorei. De fapt, toţi ştim ce se află în Cutia Pandorei şi
de aceea nu ne grăbim să o deschidem. Dar sunt clipe
când, printr-un gest sau altul, printr-o vorbă sau alta, ea
se deschide singură. În cazul meu, avalanşa declanşată
de deschiderea nebunului s-a concretizat în 26 de dosare
la tribunal...

Dosarele acestea, procesele ce au durat mai bine de
nouã ani (şi acum este unul pe rol), au însemnat pentru
mine o frãmântare aparte. Pe de o parte eram citat ca
infractor, ca pârât, eram strigat inculpat şi trebuia sã
rãspund prezent, pe de altã parte erau procesele civile,
comerciale, care au durat mult şi m-au marcat,
nemaipunând la socotealã toate cheltuielile materiale
dar mai ales consumul nervos. Târziu, în noapte, îmi
amintesc ce a însemnat pentru mine existenţa
avocatului. Vorbim astãzi de medicul de familie, de
consilierul de asigurãri, dar în cazul meu se poate vorbi
de avocatul familiei, al firmei. Cei mai mulţi dintre noi
am vãzut numai prin filmele americane cum se
contureazã relaţia dintre client şi avocat, dar mie mi-a
fost dat sã trãiesc aceastã relaţie de-a lungul mai multor
ani. Nimeni nu avea curajul sã se implice ca apãrãtor al
“nebunului” în lupta cu sistemul. Am întâlnit însã un alt
“nebun”, avocatul Plop, care a rezistat cel mai mult
lângã mine. El a avut curajul sã fluture articolele din
ziare prin faţa instanţelor, sã se zbatã pentru mutarea
proceselor dintr-un loc în altul, el a fost cel care n-a avut
pretenţii materiale, recuperând cheltuielile doar în cazul
în care câştigam procesul. Îmi amintesc de curajul acelui
om care şi-a asumat profesia pânã la capãt. Dincolo de
relaţia client avocat, s-a legat între noi o prietenie pe
viaţã.

Şi totul a pornit de la acel material filmat, difuzat pe
post.

Stau întins pe patul de spital şi mă întreb: Oare nu
era mai bine să nu difuzez atunci materialul? Nu
puteam găsi o soluţie de compromis? Am avut, îmi
amintesc, promisiuni de publicitate plătită consistent, în
schimbul tăcerii. Gândurile mă copleşesc, detaşându-se
de poticnelile trupului vlăguit. Pus la zid de controalele
financiare ale fiscului, nebunul de pe tabla de şah a
difuzat pe post un material ce arăta că şeful de la fisc
avea o vilă construită fără autorizaţie, că nu plătise
taxele şi impozitele aferente, că... Aşa a început războiul
total împotriva mea, ajungându-se la ceea ce în şah se
numeşte regele descoperit. Timp de trei ani am fost şah
mat.

Liniştea din salonul de spital mă ajută să-mi
limpezesc gândurile. Dacă ar fi să dau timpul înapoi
acum, simt că aş lua-o tot pe calea abordării jurnalistice
corecte, asumându-mi toate riscurile. Ştiu că în şahul de
performanţă trebuie să gândeşti câteva mişcări înainte.
Dar eu n-am jucat niciodată şah de performanţă, n-am
fost antrenat pentru acest sport; eu am deprins din mers
regulile jocului. Cred că doar bunul simţ m-a ţinut în
viaţă şi dorinţa de a reveni în faţa tablei de joc chiar şi
după ce am pierdut câteva partide şi am remizat alte
câteva. În acea perioadă m-am simţit mai mult pion şi
nebun decât rege. Dar am înţeles atunci că viaţa este ca
un joc de şah, la fiecare mutare este un răspuns. Un
prieten apropiat – Papi – mi-a spus zilele trecute cã în
Piatra Neamţ, printre „cunoscãtori”, umblã vorba cã am
fost iradiat sau otrãvit. Cu alte cuvinte, pentru mulţi eu
trebuia sã mor demult. Dar n-a fost aşa.

Partida vienezã
avea un prieten, s-a spus, este câteodată mai

vital decât a avea un înger. Din acest punct de
vedere pot afirma, cu mâna pe inimă, că am avut

norocul să am aproape, în toată această perioadă grea,
prieteni dragi, între care aş aminti pe elveţianul Klaus,
pe Liliana şi pe soţul ei, Mihai. Amintirile neplăcute mă
fac să văd şi partea frumoasă a perioadei mele de chin.
Acum, pe patul de spital, realizez cât de norocos sunt că
am avut şi am lângă mine prieteni adevăraţi, cum rar
întâlneşti. Toate necazurile pricinuite de îndrăzneala
mea de a fi jurnalist, de a fi ziarist corect, au fost
atenuate de gândurile şi acţiunile lor bune.

De la ei a venit ideea de a mă scoate în lume, pentru
a mă rupe de universul meu de atunci. Austria, Elveţia,
Olanda, Franţa, Vaticanul au însemnat gura de oxigen
care m-a ajutat să merg mai departe. Aceste ieşiri au
reprezentat pentru mine ceea ce aş putea numi partida
vieneză. Am condus maşinile prietenilor mei mii de
kilometri prin Europa, ca o formă de terapie. Prin faţa
ochilor îmi treceau fel de fel de imagini, case, drumuri,
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şesuri, munţi, oameni. Opream din când în când într-o
parcare pe Coasta de Azur şi ascultam, la sugestia
Lilianei, o casetă cu fraţii Păun din Bicaz, în timp ce
mâncam câte o conservă de fasole cu ceapă roşie,
zdrobită cu pumnul, pe care Liliana le dosise pentru zile
negre în portbagaj (nu de alta, dar la Monte Carlo nu ne
putem simţi ca acasă?). Reuşeam adesea să mă rup de
iadul pe care-l lăsasem acasă, dar el se cuibărise într-un
ungher al sufletului meu la care nu aveam încă acces.
Cerul de deasupra-l schimbi marea trecând-o, nu sufletul,
sună o vorbă înţeleaptă pe care am trăit-o pe pielea mea
în acele zile. Am schimbat, într-adevăr, cerul de
deasupra. Prietenii mei s-au străduit să-mi ocupe orele
cu lucruri deosebite! N-am să uit niciodată efortul lor,
dar sufletul meu rămăsese legat, printr-un cordon
ombilical nevăzut, de ceea ce lăsasem în ţară. Ştiam că
obţinusem, prin bunăvoinţa lor, o amânare, dar
vindecarea avea să vină doar atunci când partidele de
şah vor fi fost jucate până la capăt.

Îmi amintesc cum de ziua mea, de Sf. Petru şi Pavel,
ne aflam la Veneţia. După ce am servit masa pe care
doream să o ofer pe datorie, Mihai, cu cardul lui
magnific de bancher a zis NU, plătesc eu, este cadoul meu
pentru tine. Oricum n-am reuşit să restitui costul
deplasării decât după mai bine de un an. Acum nu era
decât o încărcare a bateriilor pentru ceea ce urma să se
întâmple.

Pe 21 iunie, de ziua Mihaelei, soţia mea, ne aflam la
Disneyland lângă Paris. După o bere bună la un
restaurantul de lux, ne-am trezit la vreme de noapte
cântând Noi suntem români, uitând de oboseala zilei
trecute. Nu ne odihnim, spunea Nicolae Iorga, pentru
munca ce am făcut-o, ci pentru munca ce-o vom face. Am
trăit, iată, pe pielea mea şi acest adevăr. Nu poţi înţelege
până la capăt un adevăr decât în măsura în care ajungi
să-l trăieşti. Altfel, el rămâne o simplă vorbă memorată
dintr-o carte. De aceea, s-a spus, în situaţiile limită
cultura nu te ajută.

În nopţile mele de insomnie mă gândesc şi la ceea ce
îmi place să numesc fiii satului. Şi asta pentru că, dincolo
de cercul prietenilor care mi-au oferit acel periplu
european, aceşti fii ai satului mă invitau, la sfârşit de
săptămână, la Gârcina, lângă Piatra Neamţ, o zonă de
vis, unde au o casă de vacanţă. În jurul unui grătar, a
unui pahar cu vin, vorbeam de fratele Fănică şi fratele
Gică. De fapt, de fraţii de la ţară. Mă întrebau despre
viaţa lor. Începeam să povestesc fără convingere,
întrebându-mă în gând ce i-a apucat să se intereseze de
unul şi de altul, dar încet, încet, pe nesimţite, firul
poveştii mă racorda la o lume pe care o purtam adânc în
mine, dar care era eclipsată de iureşul prezentului.
Povestea făcea ca acea lume să iasă la suprafaţă, să
prindă contur şi, pentru un timp, să fie la fel de reală ca
lumea prezentă. Era, am înţeles mai târziu, o formă de
terapie pe care mi-o aplicau, din iubire, prietenii mei, fiii

satului. Atunci am priceput cât sunt de bogat, că am
alături oameni cărora le pasă de mine.

Marea dramă a omului postmodern este că trece
indiferent pe lângă necazul celuilalt, că s-a înconjurat de
suma lui de comodităţi şi nu vrea să vadă mai departe
de el însuşi. Ori aceşti oameni mi-au demonstrat că nu
trebuie emise judecăţi cu pretenţia că ele acoperă tot
spectrul manifestărilor umane. Mi-au arătat că,  într-o
lume a iubirii de sine, poate fi recuperată dimensiunea
prieteniei, dimensiunea lui a fi împreună. Ştiu că cine a
ajuns, asemenea mie, să aibă în preajmă astfel de
oameni, este bogat, indiferent la câte încercări este
supus.

Stau întins pe acest pat de spital, sunt singur, dar
coborând înlăuntrul meu mă simt însoţit de ei şi de
mulţi alţi prieteni ai mei din Iaşi: Dan, Dorin, Victor,
Liviu... De prietenii mei...

Omul, s-a spus, trăieşte povestind. În trecut, seara, în
jurul focului, bătrânii spuneau poveşti. Poveşti despre
cum a fost creată lumea, despre cum a apărut soarele şi
luna, despre cum a fost creat omul, poveşti despre lupta
dintre bine şi rău, dintre lumină şi întuneric. Nu
întâmplător, când suntem mici, un rol important în
creşterea noastră îl au poveştile. Doamne, câte poveşti
am auzit de la bătrâni, în satul copilăriei mele... Iar atâta
timp cât omul va simţi nevoia de a povesti, statutul lui
ontologic este salvat.

Am văzut multe locuri frumoase în periplul nostru
european, dar două dintre ele m-au marcat în mod
deosebit: Palatul Schönbrunn şi Vaticanul.

– Palatul Schönbrunn, fostă reşedinţă de vară a
familiei imperiale, mă introduce Mihaela în temă, este
unul dintre cele mai frumoase palate în stil baroc din
Europa. Ai să vezi, o să-ţi placă.

Nu ştiu de ce, toţi mi se adresează. Sunt în centrul
atenţiei şi asta, mărturisesc, mă face să mă simt foarte
bine.

– Habsburgii locuiau aici o bună parte a anului,
continuă ea, în numeroase camere care deserveau marea
familie. Numeroasele camere... Îţi dai seama cum trebuie
să te simţi cu atâtea camere în jur? Camera unde iei
ceaiul, camera unde mănânci, alta unde citeşti, una unde
te odihneşti puţin, camera pentru primit oaspeţi,
camera... şi atâţia servitori... nu ţi-ar place?

Evit să răspund. Pentru mine, ani în şir, viaţa a
însemnat o succesiune de camere mici, folosite pentru
necesităţile primare ale omului. Nu m-am gândit decât
târziu că a locui poate însemna şi o artă, o sursă de
perpetuă bucurie şi bună dispoziţie. Poate de aceea mi-a
plăcut Schönbrunn-ul, pentru că m-a făcut să înţeleg că
de la un anumit nivel, viaţa, chiar dacă nu-ţi aduce
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fericirea, poate fi o succesiune de bucurii... Dar toate
aceste bucurii nu pot fi depline, nu pot fi durabile, dacă
nu ai statornicită înlăuntrul tău pacea, echilibrul. Ori
înlăuntrul meu era acum război...

– Schönbrunn se traduce fântână frumoasă, îmi
atrage atenţia Mihai. Împăratul Franz Joseph, care s-a
căsătorit mai târziu cu frumoasa Sisi şi a condus Austria
din 1848 până în 1916, s-a născut la Palatul Schönbrunn.
Şi-a petrecut ultimii ani din viaţă doar în acest palat.
După moartea sa,  Schönbrunn a devenit proprietatea
Noii Republici Austria.

– De unde ştii atâtea lucruri?, îl întreb.
– De la ghizi, nu este prima dată când vin aici, îmi

răspunde zâmbind.
– Merită să petrecem o zi întreagă la Schönbrunn,

completează soţia sa. Avem de văzut parcul încântător
al palatului, grădina zoologică, interioarele, splendidele
camere Bergl, labirintul...

Da, le-am văzut pe toate… Ce timp acest secol XVII,
care a putut să nască aşa ceva...

Geografia ne învaţă că oraşele sălăşluiesc în ţări, dar
nu aşa se întâmplă şi cu Vaticanul, statul care nu este
doar în centrul oraşului Roma, ci şi nucleul religiei
catolice. Este stat în stat, stat în oraş, nu are locuitori
permanenţi, este de dimensiunea unei mici localităţi
rurale sau a unui cartier, este cel mai mic stat din lume,
înconjoară o catedrală - San Piedro - şi este, la rându-i,
înconjurat de ziduri înalte. Vaticanul, casă a Papei, este
un loc de pelerinaj atipic.

– Regimul de conducere, îmi atrage atenţia Mihai,
este o monarhie non-ereditară iar în vârful piramidei
puterii stă Papa, care îndeplineşte şi rolul de Episcop al
Romei şi conducător al Bisericii Catolice.

Pare curios dar singurii locuitori ai statului sunt
oameni ai clerului, preoţi aflaţi la diferite etape în
ierarhie, călugări, călugăriţe şi membri ai Gărzii
Elveţiene.

Ce spectacol este schimbarea gărzii... Între altele, am
vizitat Capela Sixtina pictată de Michelangelo. Ce
privilegiu, să văd cu ochii mei locuri pe care ani de-a
rândul le-am perceput doar prin intermediul
reportajelor de televiziune sau albumelor de artă.

Într-o seară, pe când ne relaxam după masă,
prietenul meu Klaus mi-a propus să devin clopotar la ei
în parohie, sugerându-mi, de fapt, că aş fi binevenit în
familia lui. Cât despre clopote, ele oricum sunt dirijate
electronic, deci n-ar fi fost de acţionat decât cel mult un
buton... Am înţeles apoi, din discuţie, că l-aş fi putut
ajuta o vreme în proiectele lui, dacă prin aceasta,
rupându-mă de lumea pe care o lăsasem în România,
mi-aş fi regăsit echilibrul interior, pacea.

– Îţi mulţumesc pentru propunerea ta. Însă simt că
nu-mi voi putea regăsi cu adevărat pacea decât după ce
voi duce câteva lupte până la capăt, indiferent de
riscuri... Vezi tu, aşa sunt clădit eu...

Împreună cu Klaus am înfiinţat Fundaţia Columna,
care a reuşit să primească fonduri europene pentru
Programul Centrul Social de Urgenţă pentru Femei şi Copii
Victime ale Violenţei Domestice, dintr-un aşezământ
destinat unor astfel de suflete, la Piatra Neamţ. Am
realizat, intrând în contact cu ei, că aceşti oameni sunt în
afara oricărei table de şah. Atunci am înţeles cât de
important este să fii pe o tablă de şah, cât de important
este să joci partida până la capăt.

Cei mai mulţi credeau că voi ajunge la un
compromis cu acel om important al vremii, că voi sfârşi
primind, în schimbul tăcerii mele, o importantă sumă de
bani. Dar n-a fost aşa, am preferat să lupt mai departe.

Ceea ce face Klaus, prietenul meu care mi-a arătat
bunătate dar şi calea spre Dumnezeu,  la Casa de Copii
Speranţa din Dobreni, cu acei copii proveniţi din familii
dezorganizate, este extraordinar. Le asigură toate cele de
trebuinţă, ca într-o familie normală. Mulţi dintre ei,
după ce împlinesc vârsta de 18 ani, îşi întemeiază o
familie iar Klaus îi ajută în continuare.

Este nemaipomenit să poţi vedea dincolo de
orizontul fiinţei tale, să ajuţi, să deschizi cercuri, să fii
împreună cu ceilalţi...

Apãrarea francezã

nul acesta, fiul meu Alex termină clasa a opta.
Deja au început pregătirile pentru petrecerea de
absolvire. Alegerea restaurantului, a meniului, a

muzicii, a fotografului şi, cel mai important, a
vestimentaţiei. Câtă agitaţie!

Doamne, ce s-a schimbat lumea! Mai precis, cât s-au
schimbat obiceiurile legate de aceste evenimente şcolare.
Îmi aduc aminte cum în anul 1972, acum 40 de ani, am
fost organizatorul principal al banchetului de clasa a
VIII-a. Împreună cu patru băieţi, am mers pe jos de la
Boureni, satul în care ne născusem şi crescusem, până la
Gâşteşti, vreo 15 km, prin pădure, pentru a ne
aproviziona cu cele de trebuinţă. Banchetul a avut loc în
una dintre clasele şcolii din satul care număra, pe atunci,
vreo 150 de elevi. Dar cumpărăturile nu le-am făcut la
Gâşteşti, ci la Paşcani. De la Gâşteşti aveam doar
legătura cu autobuzul. Cu banii pe care i-am adunat de
la fiecare participant, din vânzarea sticlelor sau de la
familiile noastre, am umplut mai multe sacoşe. Parizer,
salam cu soia, vin la litru (pentru că era mai ieftin), bere
şi tot ce am crezut noi că se potriveşte mai bine pentru
un asemenea eveniment. La banchet au venit toţi elevii,
în frunte cu învăţătoarea şi profesorii. A fost o seară de
neuitat. Atunci, orizontul nostru de aşteptare era unul
limitat. Faptul că eram tineri, că eram împreună, faptul
că încheiasem un prim ciclu de învăţământ, toate acestea
erau pentru noi motive de maximă bucurie.

Cât s-a schimbat lumea între timp! Acum se
organizează banchet de absolvire şi la terminarea
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grădiniţei! Se fac filmări, fotografii. Nu cred că am o
fotografie de la banchetul meu, dar undeva, în adâncul
sufletului, port vii amintirile de atunci. Îmi amintesc
faptul că eram favoritul profesoarei de română, Mariana
Droanţă. Îmi dădea să citesc cărţile pe care le considera
cele mai potrivite pentru vârsta mea. Astfel, în acei ani,
am citit multe din cărţile care m-au format ca om:
poveşti, povestiri, romane, cărţi de aventuri. Deşi nu le
înţelegeam în întregime, mă identificam adesea cu eroii
lor, mulţi dintre ei de vârsta mea: David Coperfield,
Gavroche, Nică...

În anii copilăriei mele, unul dintre romanele care m-
au marcat a fost Mizerabilii. Pentru mine, Victor Hugo
rămâne, în primul rând, autorul romanului Mizerabilii.
Apariţia acestui roman în anul 1862, acum 150 de ani,
avea să pună între paranteze vechile formule romaneşti,
impresionând cititorii prin complexitatea compoziţiei în
care se regăsesc elemente de frescă, de foileton, de
intrigă socială şi de evocare istorică. Nu e un roman, ci un
munte, afirmă autorul, mărturisind astfel şi dimensiunea
efortului său creator. Desigur că nu am înţeles foarte
multe subtilităţi de la prima lectură, dar mi-au rămas în
suflet o seamă de personaje de care viaţa mea de atunci,
viaţa mea de mai târziu, când am recitit cartea, m-a
apropiat. Romanul este, de fapt, cum ştiu cei mai mulţi
dintre noi, istoria unui om- Jean Valjean - pe care legea
oarbă îl conduce la delincvenţă. Pentru că a furat o
pâine, a fost condamnat la ocnă. Chiar şi după zece ani
de temniţă grea, el este silit să se ascundă sub false
identităţi de prigoana neobosită a poliţistului Javert,
incapabil să vadă dincolo de lege complexitatea
sufletului omenesc. Am urmărit pe sute de pagini, cu
sufletul la gură, cum eroul nostru luptă pentru a-şi salva
viaţa şi pentru a o ocroti pe Cosette - fata unei
prostituate - pe care o consideră propria sa fiică.
Înconjurat de personaje din toate mediile sociale, Jean
Valjean are de depăşit obstacole care ţin de istorie sau de
natura duală a omului, oscilând între bine şi rău. Am
înţeles, la un moment dat, faptul că drumul său, deşi
presărat adeseori cu înfrângeri, este ascendent şi
triumfător în ordinea morală a lucrurilor. Pe Javert, cel
care l-a vânat întreaga viaţă, îl salvează din mâinile
insurgenţilor, în luna iunie a sângerosului an 1832.
Nemaiputând urma calea de a-l prigoni pe salvatorul
său, dar neavând nici puterea de a rezolva conflictul cu
propria conştiinţă, Javert se sinucide. În aceleaşi
împrejurări, Jean Valjean îl va salva de la moarte şi pe
Marius, iubitul Cosettei. În finalul romanului, Valjean se
stinge din viaţă liniştit, împăcat cu sine. Ce om, ce
destin!

Dar aproape de inima mea este şi Gavroche, copilul
izgonit în stradă de propria familie, pe care, în inocenţa
lui, merge adeseori să o revadă.

E noapte în rezerva mea de spital, sunt treaz şi e
linişte. Odată, un om a furat o pâine, de foame. De aici a
intrat într-un joc care i-a schimbat viaţa. Citită acum 40

de ani, această carte m-a marcat. Însă, peste ani, când
problemele m-au copleşit, am început să construiesc
ceea ce aş putea numi apărarea franceză. Aşa cum
Gavroche lupta pentru o cauză în care credea, am luptat
şi eu, încercând să mă detaşez de situaţiile limită, scriind
într-un ziar – Lumea nemţeanului – sau adresându-mă
unor instituţii care aveau puterea de a-mi face dreptate.
Aşa cum Gavroche lupta pentru o cauzã în care credea,
am luptat şi eu, încercând sã mã detaşez de situaţiile
limitã, scriind într-un ziar – Lumea nemţeanului – editat
cu sloganul Apare când nu te aştepţi, ziar pe care-l
puneam în cutiile poştale. La chioşcurile de presã nu se
gãsea, pentru cã pachetele destinate Rodipetului, firma
ce fãcea distribuţia, erau cumpãrate la comandã şi
distruse. Am fost dat în judecată dar, ca formă de
apărare, prin atac, am deschis şi eu o serie de procese.
Scene din ultimii zece ani mi se derulează prin faţa
ochilor. Oprimarea pe care am simţit-o atâta timp ar
putea lua sfârşit cu adevărat, odată cu imaginea unui
Javer contemporan, aruncându-se în Sena sau luând
drumul codrului, în Germania, unde şi-a cumpãrat un
castel de... nisip

Gavroche a devenit în literatura universală un
simbol al eroismului. Detestat de mama sa şi ignorat de
tată, în vârstă de numai unsprezece ani, el duce o viaţă
de ştrengar pe străzile Parisului. Deşi lipsit de dragoste
şi de căldura unui cămin, nevoit să-şi poarte singur de
grijă, Gavroche îşi păstrează inocenţa, curajul şi
dragostea faţă de oameni. O manifestaţie republicană,
organizată cu prilejul funeraliilor generalului Jean
Maximilien Lamarque, sfârşeşte în răscoală. Micul
Gavroche se oferă ca voluntar pentru a aduce
revoluţionarilor muniţii, strecurându-se printre
cadavrele soldaţilor morţi şi golindu-le cartuşierele. Deşi
rănit, nu se dă bătut, dar un al doilea glonţ îi curmă
viaţa. Atunci micul Gavroche lansează o ultimă sfidare
gărzilor naţionale, cântând: De-am căzut, nu-i un mister,
/De vină e doar Voltaire

Imaginea micuţului Gavroche va rămâne pentru
totdeauna un simbol al celor care-şi sacrifică viaţa
pentru apărarea libertăţii.

*
*    *

În luptele pe care le-am purtat în viaţă, m-am simţit
aproape de Jean Valjean  şi Gavroche. Deşi anii trec
peste noi, încărunţindu-ne, rărindu-ne părul, aducând
câteva kilograme în plus şi brăzdându-ne faţa de riduri,
cred că putem rămâne tineri dacă nu lăsăm să moară pe
Gavroche-ul din noi, pe cel cale tânjeşte după libertate şi
care este în stare să-şi pună în joc viaţa pentru ea. De
multe ori am acces la cercuri selecte, unde oamenii vin
îmbrăcaţi în frac şi poartă papioane. Pe cei mai mulţi
dintre ei îi admir, le recunosc meritele profesionale,
realizările în planul social, dar nu mă pot opri să mă
întreb, privindu-i, câţi dintre ei mai poartă în “tainiţele”
fiinţei lor un Gavroche. Oare n-au ajuns prea devreme la
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o stare de autosuficienţă, oare nu s-au lăsat îmbătaţi de
onorurile pe care cei din jur le acordă, cel mai adesea,
din interes? Nu ştiu să răspund. La această întrebare
fiecare răspunde pentru el, în intimidate, după ce
luminile sălii de recepţie s-au stins şi au fost nevoiţi să se
întoarcă acasă. În ceea ce mă priveşte, simt că am să mor
sufleteşte, chiar dacă trupul va continua să se mişte
dintr-un loc în altul, chiar dacă voi continua să vorbesc
iar inima va continua să bată, în momentul în care voi
simţi că în mine a murit Gavroche, a murit luptătorul
pentru libertate...

Toată viaţa m-a obsedat această temă a libertăţii. Nu
întâmplător, una din cărţile mele se numeşte Libertatea de
a fi ziarist interzis. O a doua carte, are titlul: De la ziarist
interzis la libertatea de a candida pentru Parlamentul
României. Dar acum, aici, pe patul de spital, simt că
adevărata libertate este, în primul rând, cea interioară.
Luptăm cu toţii pentru libertăţi democratice, pentru
libertatea presei, a cuvântului, libertatea de expresie, dar
toate aceste libertăţi nu sunt decât o introducere la
libertatea interioară. Ca jurnalist am fost atras adesea în
luptele care ţineau de libertăţile exterioare. Acum înţeleg
pe deplin faptul că toate aceste libertăţi îşi capătă sensul
numai în lumina libertăţii lăuntrice. Aşa simt în aceste
momente şi sper ca atunci când mă voi întoarce în
iureşul zilelor şi nopţilor unui om de televiziune să nu
uit adevărurile care mi-au fost date în această săptămână
de foc.
- Mâine vă externez, îmi spune zâmbind doctorul la

vizita de seară. Vă simţiţi mai bine, aveţi curajul să vă
întoarceţi în lume?
- Da, mă simt mai bine, jocul poate reîncepe, îi

răspund, prelungindu-i surâsul.
- Ce joc? Nu înţeleg...
- Jocul vieţii...
- A, văd că v-a priit şederea la noi, din moment ce

v-a deschis apetitul pentru filosofie.
- Nu e filosofie doctore, vă asigur, e viaţă...
- Cum spuneţi, cum spuneţi. Veţi pleca de la noi dar

ţinem legătura. Am să vă prescriu un tratament şi,
periodic, ne revedem la control. De acord?
- Am altă alegere?
- Nu prea. Acum a fost doar un semnal de avarie,

de la Dumnezeu. Aşa că trebuie să fiţi foarte atent cum
vă construiţi viaţa în viitor. O seară plăcută în
continuare.
- Şi dumneavoastră.
Mâine ies din spital. Vestea aceasta m-a făcut,

deodată, să privesc această rezervă, acest spaţiu, cu alţi
ochi, cu alt suflet. În prima zi ea putea însemna pentru
mine un punct terminus. Astăzi înseamnă un punct de
plecare.

Am sunat imediat acasă şi le-am dat vestea cea bună.
Mâine voi fi împreună cu cei dragi, de mâine voi reintra,
încet, încet, în ritmurile mele, voi putea dispune de

timpul meu, îmi voi regăsi maşina, colaboratorii,
studioul, ceaiul... Îmi promit că voi face totul cu măsură,
că nu mă voi lăsa luat de val, că voi zâmbi mai des, că-
mi voi acorda mai multe moment de odihnă. În fond,
viaţa este o alergare de cursă lungă şi eu vreau, de
dragul familiei, de dragul băiatului meu Alex, care abia
a împlinit cincisprezece ani, să fie o cursă cât mai lungă.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!

Tangoul cailor negri

entru prima dată de când sunt internat am avut
o noapte în care am dormit bine, chiar  foarte
bine. Poate şi gândul că astăzi voi pleca acasă

mi-a adus acea linişte ce m-a ajutat să am un somn
liniştit, fără vise, cu adevărat odihnitor. Prin plecarea
mea de aici am mai încheiat un capitol de viaţă, am mai
încheiat un joc din seria Jocul vieţii şi al morţii în deşertul
de cenuşă, cum ar spune dramaturgul Horia Lovinescu.

Privesc la viaţa mea ca la o tablă de şah/invadată de
nebuni şi de cai sălbatici, îmi şopteşte poeta Ioana Voicilă
Dobre. Trimit numai gândul la înaintare/şi aflu că au fost
nimiciţi de propria nebunie. /Pe tabla mea de şah se mai bat
încă pioni nevinovaţi/trimişi la moarte "sigură" de regele
negru. /Nebunia - boală molipsitoare a cuprins tot regatul/dar
carul "reginei de alb" se înfiinţează la palat. /Şi ce mândru era
regele negru! /Ştia cât urăsc nebunii dar şi cât îmi plac caii
sălbatici... Ce animal superb este calul. Dar ca să-şi arate
splendoarea trebuie să-l laşi liber. Nu trebuie să-l
“împiedici”, legându-i picioarele sau priponindu-l. M-
am simţit de multe ori, în ultimii ani, asemenea unui
armăsar cu picioarele legate...

Este a şaptea zi de spitalizare, a şaptea zi de perfuzii.
Mâine ies din spital. Mâine plec acasă la familia mea, la
prietenii mei!

Dumnezeu a făcut lumea în şase zile şi în a şaptea zi,
văzând că toate sunt bune, s-a odihnit.

Lumea mea a fost reclădită în aceste zile, sistemul de
valori, priorităţile, perspectiva asupra lucrurilor. Voi şti
să întăresc această construcţie sau voi lăsa să fie nimicită
de iureşul societăţii româneşti de astăzi? Tangoul cailor
negri...

*
*    *

Televiziunea, iubirea mea, televiziunea!  Îmi
amintesc cum a început totul. Eram împreună cu Ticu şi,
la început, trebuie să recunosc, amândoi trăgeam în
aceeaşi direcţie. Aveam acelaşi ţel.  Eram împreună la
făcut curat, la reparaţii, am participat amândoi la
instalarea  studioului. Chiar dacă ne pricepeam sau nu,
eram acolo, în preajma specialiştilor. Mai toată lumea
era dispusă să pună umărul. S-a găsit şi un stâlp
dezafectat, care a fost folosit pe post de antenă. Cu toţii
îşi doreau la Iaşi o televiziune privată. Toţi „complotam”

P
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la reuşita unei alte forme de exprimare. Valentin şi
Grigore îşi pot aduce aminte cum, în urma unui contract,
am închiriat spaţiul de emisie de vineri seara, de la ora
23 până la ora 16, a doua zi, interval orar în care TVR 2
nu emitea. Aveam o grilă variată, pe toate gusturile. Îmi
aduc aminte cum, în urma acordării premiilor Oscar, în
acel an luase premiul cel mare filmul Robin Hood, iar a
doua zi dimineaţa noi am difuzat filmul. Eram,
bineînţeles, la limita legii, dar în acei ani de după 1989
legislaţia audio-vizualului şi a drepturilor de autor nu
era pusă încă la punct, aşa că ne strecuram şi noi, cum
puteam, pe muchie de cuţit. Au fost presiuni ca să
anulăm contractul de emisie, dar, cu susţinerea
sindicatelor din Iaşi, a unor personalităţi, proiectul a
mers mai departe. Au fost desigur şi incidente, greşeli,
multe din ele făcute de partenerul şi asociatul meu de
atunci, Ticu. Au fost situaţii limită. Începutul decăderii
de la Piatra Neamţ i s-a datorat. După ce, în anul 1996,
ne-am separat cu acte, el rămânând la Iaşi, eu mutându-
mă la Piatra Neamţ, în 2002 a vândut societatea cu două
licenţe de televiziune şi aşa licenţa a ajuns în mâna
deputatului P.S.D...

Ticu a plecat din ţară imediat după tranzacţie dar,
dacă se va întoarce vreodată şi mă va vedea pe stradă, îl
rog să traverseze pe celălalt trotuar. Singurul lui merit
este că mi-a înlesnit intrarea în lumea televiziunii din
Iaşi.

Vinerea trecută, pe vremea asta, viaţa mea lua o altă
turnură. Acum, datorită medicilor, trupul meu a început
să funcţioneze normal. Din bolile cunoscute, mi-a spus
un prieten medic, abia dacă ştim cauzele reale la 60%
dintre ele. Restul e pe ghicite... Dar unde nu poate ajuta
omul, mai ajută şi Dumnezeu. Cred cu tărie că dacă ai
ceva de terminat în viaţă, dacă ai o motivaţie, Dumnezeu
îţi îngăduie să mergi mai departe. S-a constatat că din
situaţiile limită, din lagăre, din închisori, au scăpat în
primul rând cei care aveau un „de ce” pentru care să
trăiască. Cine are un „de ce” pentru care să trăiască, afirmă
Nietzsche, poate suporta aproape orice. Iar eu, slavă
Domnului, am un „de ce” pentru care să trăiesc. Dacă nu
se întâmpla tot ce s-a întâmplat în ultima săptămână, aş
fi petrecut, ca toată lumea, Sărbătorile de Paşti în familie,
m-aş fi întors apoi la ritmul meu zilnic şi aş fi rămas
acelaşi. Dar iată cum, în câteva zile, am renăscut, mi-am
schimbat felul în care privesc viaţa, priorităţile.

Tangoul cailor negri. Este denumirea unei deschideri
din şah, asemenea celorlalte titluri pe care le-am ales ca
să ilustreze cele şapte zile petrecute în spital. M-am
gândit de multe ori la semnificaţia dansului, a dansului
în doi, la limbajul non-verbal al trupurilor. Dincolo de
dansul propriu-zis dintre un bărbat şi o femeie, cred că
regulile lui se aplică şi partenerilor de afaceri. Cel puţin
aşa am simţit eu, în „dansul” cu Ticu. Treptat am
început să-l cunosc, am început să-i prevăd reacţiile,
chiar gafele pe care le va face, dar posibilitatea mea de a
acţiona era redusă. Eram doar parteneri, cu drepturi

egale, în acelaşi „dans”, în acelaşi joc. La un moment dat,
muzica a încetat. Dansul s-a oprit. Sau, mai bine zis, eu
am forţat muzica să se oprească, pentru că nu mă mai
regăseam în acel dans, în acel joc.

Acum, după atâta timp, sunt în postura de a relua
jocul, dansul. Cu mai mult folos, în primul rând
sufletesc, de această dată...

Este vinerea Săptămânii Luminate. Cred că, în
creştinism, ea trebuie să aibă o semnificaţie aparte, fiind
în cumpănă cu Vinerea Mare,  ziua  Răstignirii
mântuitorului nostru Iisus Hristos. În acea zi, Iisus a
murit pe cruce pentru răscumpărarea neamului omenesc
de sub jugul păcatului strămoşesc. Intru pe internet de
pe telefonul mobil şi aflu că în fiecare an, în vinerea din
Săptămâna Luminată, creştinii ortodocşi sărbătoresc
Izvorul Tămăduirii. Această sărbătoare datează din
secolul al V-lea, amintind de o minune petrecută în
apropierea Constantinopolului. Conform tradiţiei, Maica
Domnului i-a descoperit împăratului Leon cel Mare un
izvor cu apă vindecătoare, o minune care subliniază
importanţa pe care o are agheasma. Leon cel Mare nu
devenise încă împărat când a întâlnit în preajma
Constantinopolului un orb însetat şi nu avea de unde să-
i dea apă. Şi a auzit un glas din pădure, care-i spunea:
Intră Leone în pădure şi vei găsi. Şi a intrat Leon, a găsit un
izvor miraculos, i-a dat orbului să bea, l-a udat şi pe
ochi, iar acesta şi-a recăpătat vederea. Când a ajuns
împărat, Leon a construit în acel loc o biserică ce a primit
hramul Izvorul Tămăduirii. Această sărbătoare închinată
Maicii Domnului este pandantul din Săptămâna
Luminată a Vinerii Mari. În această zi, Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu, care a vărsat lacrimi lângă
Crucea Mântuitorului, ni se arată ca izvor al speranţei şi
al vindecării. Stau şi meditez la cele aflate. Nu e
întâmplător poate că ies din spital chiar de Izvorul
Tămăduirii când în toate bisericile şi mănăstirile, după
Sfânta Liturghie, se săvârşeşte slujba de sfinţire a apei
(agheasma mică), după o rânduială adecvată Săptămânii
Luminate. Câte lucruri aflu, pe lângă care, în alte
condiţii, în alt context, aş fi trecut nepăsător!

A trecut vizita de dimineaţă, mi se întocmesc
formalităţile de externare şi, în scurt timp, ies pe poarta
spitalului. Trag aer profund în piept, mă uit în jur ca şi
cum aş lua totul în primire, case, străzi, copaci, plante,
oameni, într-un cuvânt Iaşul. Apoi zâmbesc şi urc în
maşina în care mă aşteaptă Marius, cumnatul meu.

Da, jocul poate reîncepe!
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LAUTRÉAMONT

Poesii
(fragmente din traducerea în curs de apariţie
la Editura Institutul European)

Preschimb melancolia în curaj,
îndoiala în certitudine, disperarea în

speranţă, răutatea în bine,
lamentaţiile în simţul datoriei, scepticismul în

credinţă, sofismele în indiferenţa calmului,
iar orgoliul, în modestie

Poesiile lui Lautréamont într-o nouă traducere
ine să fi fost, cu adevărat, contele de
Lautréamont? La o lectură atentă a
biografiilor sale, constatăm că există

tot atâţia Lautréamont câţi biografi au găsit cu
cale să se preocupe de soarta acestuia… În
chip cu totul nefericit, acest paradox lucrează,
credem, împotriva operei: în loc să contribuie,
cum şi-ar fi dorit Blaga, la sporirea şi
adâncirea misterului ineluctabil al celor ce
stau dincolo de scriitură. Ceea ce ştim sigur,
din acte, este că Isidore Ducasse, cel care se
strecurase sub pseudonimul inspirat dintr-un
personaj al lui Eugène Sue, s-a născut pe 4
aprilie 1846 la Montevideo, în Uruguay, şi a
rămas foarte de timpuriu orfan de mamă.
Manifestând un interes viu pentru matematică
şi ceea ce pe-atunci se numea „ştiinţele
naturii”, îl regăsim, peste ani, la Paris, unde
dădea curs vocaţiei stabilite pe linie paternă,
aceea de a urma facultatea de politehnică. O
falie trebuie să se fi produs însă între
determinarea lui de a-şi face, astfel, o carieră
sigură şi nopţile pe care tot mai des le pierdea
scriind febril în camera sa din cartierul
studenţesc…  Aşa au apărut, începând cu
1868, Cânturile lui Maldoror, aşa vor apărea,
mai târziu, Poesiile care ar fi trebuit să
constituie prefaţa unei cărţi urmând, în
contraponderea Cânturilor, să constituie un
elogiu adus speranţei şi omenescului. Din
păcate, operele i-au fost publicate cu mare
dificultate şi numai pe speze de autor,
Cânturile fiind chiar retrase de pe piaţă de
editorul francez care le găsea „prea pline de
cruzime”, aşadar nepotrivite unui public
filistin, incapabil să-şi cizeleze gustul estetic.

Ele vor fi apărate ulterior de Léon Bloy şi
Rémy de Gourmont şi retipărite, la început tot
en cachette, în 1874 şi 1890. Poate că şi aceste
triste capcane de destin i-au făcut pe istoricii
literari să-i piardă urma până în noiembrie
1870, când s-a găsit un act de deces pe numele
său, confirmat, cu părere de rău, de
proprietarul unui micuţ apartament din
foburgul Montmartre…

Speculaţiile de ordin existenţial dăunează
şi astăzi înţelegerii Cânturilor lui Maldoror sau
Poesiilor, singurele texte pe care acesta le-a
lăsat unei posterităţi vorace. Există, ce-i drept,
un Lautréamont exaltat şi neîndreptăţit de
contemporani, creaţia lui Philippe Sollers, dar
şi unul care-şi măsoară puterile într-o luptă
radicală cu Elohim, mai bine spus contra unui
Elohim detronat, rege al poeziei simboliste pe
care tânărul o considera o cauză pierdută,
cuprins în paginile lui Léon Pierre-Quint.
Dincolo de cele două repere fundamentale ale
istoriei literelor franceze, există în egală
măsură un Lautréamont al mişcării
suprarealiste, care de fapt netezeşte, rafinat şi
elaborat, receptarea şi acceptarea lui în
canonul universal. E tocmai cel despre care
Louis Aragon, în numărul din august-
septembrie 1922 al revistei Les Ecrits Nouveaux,
scria că „vorbeşte singur, sau dialoghează cu
peretele” fiindcă „atât de puţin crede în
posibilitatea unui lector” sau pe care André
Breton îl considera un posibil punct de
referinţă în stabilirea finelui modernităţii:
„verbul, şi nu stilul acum, suferă cu
Lautréamont o criză fundamentală, el
marchează o reîncepere. S-a sfârşit cu limitele

în care cuvintele puteau intra în raport cu
cuvintele, lucrurile cu lucrurile. Un principiu
de mutaţie perpetuă a cuprins obiectele ca şi
ideile, tinzând la eliberarea lor totală care o
implică pe aceea a omului. În această privinţă,
limbajul lui Lautréamont e în acelaşi timp un
dizolvant şi o plasmă germinativă fără
echivalenţe”. E, totodată, părintele-copil al
avangardei italiene (şi nu numai), unde
vorbeşte, peste aproape un secol, prin vocea
straniu rezonantă a lui Giuseppe Ungaretti.
Remarcând că, în momentul redactării
Poesiilor, Lautréamont părea să nu mai aibă
nici o încredere în cuvânt – dat fiind că nu mai
avea încredere nici în formele exterioare,
editoriale, de cuprindere ale acestuia –, poetul
mai sus-amintit făcea o foarte importantă
precizare cu privire la modul în care trebuie
citit discursul său, care are calitatea de a fi
revelaţia unei grele taine. Dar despre ce taină să
fie vorba? Iată un posibil răspuns, pe care
fiecare dintre noi, cei de acum, îl poate corija
sau completa, actualizându-l semantic: „El a
înţeles că lirismul însuşi e un domeniu foarte
mic. Maxima unui celebru gânditor poate fi
răsturnată; va rezulta – de n-ar trece decât un
sofist pe acolo – enunţul unui adevăr la fel de
acceptabil. Poţi să nu schimbi decât un cuvânt,
sau pur şi simplu să deplasezi acest cuvânt, şi
va fi încă un adevăr valabil. Poţi varia astfel la
infinit conţinutul, să te slujeşti de ele pentru o
mie de efecte, diferite, opuse sau analoage,
după plac. Ce valorează, deci, cuvântul? Totul
şi nimic. Şi fiindcă pentru el cuvântul nu mai
are nici o valoare subiectivă, îl ţine în pumn ca
pe o armă teribilă”.

Traducere şi prezentare de Livia IACOB

C
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„Tânguirile poetice ale acestui secol nu sunt altceva
decât sofisme.

Primele principii nici nu trebuie să intre în discuţie.
Îi accept pe Euripide şi pe Sofocle; nu-l accept însă

pe Eschil.
Nu daţi dovadă de lipsa celei mai elementare

cuviinţe şi de prost-gust faţă de creator.
Respingeţi neîncrederea: îmi veţi fi pe plac.
Nu există două genuri de poezii; poezia nu e decât

una.
Există o convenţie prea puţin tacită între autor şi

cititor, prin care cel dintâi se autointitulează bolnav şi-l
acceptă pe cel de-al doilea drept infirmier. Poetul este
cel care vindecă umanitatea! Rolurile au fost înlocuite
arbitrar.

Nu vreau să fiu stigmatizat prin calificativul de
poseur.

Nu voi lăsa Memorii.
Poezia nu este furtuna, dar nici ciclonul. Este un

fluviu maiestuos şi fertil.
Numai pentru că am admis noaptea fizic am ajuns

să ne-o îngăduim moral. O, Nopţile lui Young!, câte
migrene mi-aţi pricinuit.

Nu visăm decât atunci când dormim. Cuvinte
precum vis, neantul vieţii, calea terestră, prepoziţia
poate, trepiedul anarhic sunt cele care v-au inoculat în
inimi acea poezie jilavă a visării, asemănătoare putre-
gaiului. Un singur pas, şi se trece de la cuvinte la idei.

Perturbările, anxietăţile, dezmăţurile, moartea,
excepţiile de la ordinea fizică sau morală, spiritul de
negaţie, cretinismele, halucinaţiile servite prin voinţă,
zvârcolirile, destrucţia, răsturnările de situaţie, lacrimi-
le, insaţietăţile, subjugările, imaginaţiile pătrunzătoare,
romanele, operele la care nimeni nu se aşteaptă, care
nu trebuie scrise, bizareriile chimice de vultur misterios
care dă târcoale stârvului vreunei iluzii pierdute, expe-
rienţele precoce şi avortate, obscurităţile în carapace de
ploşniţă, monomania teribilă a orgoliului, inocularea
stuporilor profunde, oraţiile funebre, poftele, trădările,
tiraniile, impietăţile, iritările, asprimile, escapadele
agresive, demenţa, spleenul, atrocităţile premeditate,
angoasele stranii, pe care cititorul ar prefera să nu le-
ncerce, grimasele, nevrozele, filierele însângerate care
fac logica să piară, exagerările, absenţa sincerităţii,
fierăstraiele, platitudinile, sumbrul, lugubrul, plăsmui-
rile mai nocive decât crimele, clanul romancierilor de
tribunal, tragediile, odele, melodramele, extremele înfă-
ţişate tot mereu, raţiunea cu impunitate şuierată,
duhoarea de găină plouată, spălăcirile, broaştele, cara-
catiţele, rechinii, simunul din deşerturi, ceea ce este
somnambul, saşiu, nocturn, somnifer, noctambul, vâs-
cos, focă vorbitoare, echivoc, ftizicul, spasmodicul,
afrodiziacul, anemicul, chiorul, hermafroditul, bastar-
dul, albinosul, pederastul, fenomenul de acvariu şi
femeia cu barbă, ceasurile candrii ale descurajării taci-
turne, imaginaţiile, acrimoniile, monştrii, silogismele

demoralizatoare, rebuturile, cine nu gândeşte ca un
copil, dezolarea, micul măr al morţii3 intelectual,
şancărele4 înmiresmate, coapsele cu camelii, culpabili-
tatea unui scriitor care se rostogoleşte pe panta nean-
tului şi se dispreţuieşte pe sine în hohote voioase,
remuşcările, ipocriziile, perspectivele vagi care vă
macină în angrenaje imperceptibile, flegmele grave
aruncate pe axiomele sacre, vermina5 şi mâncărimile
insinuante pricinuite de aceasta, prefeţele smintite,
semnate de vreun Cromwell, de Domnişoara de
Maupin şi de Dumas fiul, felurite caducităţi, neputin-
ţele, blasfemiile, asfixiile, înăbuşirile, furiile – în faţa
acestor soioase gropi comune, pe care roşesc să le
numesc, a venit în sfârşit timpul să reacţionăm
împotriva a ceea ce ne loveşte şi cu o atât de regească
putere ne-nclină.

3 Poetul se referă aici la o specie rară de copac exotic, numită
Hippomane mancinella.
4 Ulceraţii ale pielii (n. tr.).
5 Insectă sau clasă de insecte parazite (păduchi, purici etc.) (n. tr.).
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Spiritul vă este mereu înfuriat şi scos din ţâţâni,
prins în capcana tenebrelor, întinsă c-o pricepere
grosolană de egoism şi-amorul propriu.

Gustul este calitatea fundamentală care le rezumă
pe toate celelalte. Este acel nec plus ultra al inteligenţei.
Numai prin el însuşi geniul este sănătatea supremă şi
echilibrul tuturor facultăţilor. Villemain este de treizeci
şi patru de ori mai inteligent decît Eugène Sue şi
Frédéric Soulié. Prefaţa lui la Dicţionarul Academiei va
intui moartea romanelor lui Walter Scott, Fenimore
Cooper, a tuturor romanelor posibile şi imaginabile.
Romanul este un gen fals pentru că descrie pasiunile
pentru ele-însele: concluzie morală este absentă. A
descrie pasiunile nu înseamnă nimic; e suficient să te
naşti un pic şacal, un pic vultur, un pic panteră. Nu ne
regăsim aici. A le descrie pentru a le supune înaltei
moralităţi, cum face Corneille, e cu totul altceva. Cine
se va abţine să facă primul lucru, rămânând capabil să-i
admire şi să-i înţeleagă pe cei cărora le e dat să-
ndeplinească al doilea caz, îl depăşeşte, cu toată
superioritatea virtuţilor asupra viciilor, pe cel care face
totuşi primul lucru.

Numai pentru că un profesor de clasa a doua îşi
spune „De mi s-ar da toate comorile din lume, şi tot n-
aş vrea să fi predat romane asemănătoare celor scrise
de Balzac şi Alexandre Dumas”, numai prin asta el este
mai inteligent decât Alexandre Dumas şi Balzac.
Numai pentru că un elev într-a treia s-a pătruns că nu
trebuie să slăvim diformităţile fizice şi intelectuale,
numai prin asta el este mai puternic, mai capabil, mai
inteligent decât Victor Hugo, dacă el n-ar fi scris decât
romane, drame şi epistole.

Alexandre Dumas fiul nu va ţine în veci, în vecii
vecilor, o cuvântare la decernarea premiilor într-un
liceu. Nu ştie ce-i aia morală. Ea nu se tocmeşte. Dacă
ar face-o, ar trebui ca mai întâi să anuleze dintr-un
condei tot ce-a scris până astăzi, începând cu Prefeţele
sale absurde. Adunaţi laolaltă un juriu de oameni
competenţi: eu susţin că un elev bun într-a doua e mai
tare decât el indiferent la ce, chiar şi în murdara
chestiune a curtizanelor.

Capodoperele limbii franceze sunt discursurile de
decernare a premiilor pentru liceeni şi discursurile
academice. Într-adevăr, educarea tineretului e probabil
cea mai frumoasă expresie practică a datoriei, şi o bună
apreciere a operelor lui Voltaire (subliniaţi cuvântul
apreciere) devine preferabilă operelor însele... Fireşte!

Cei mai străluciţi autori de romane şi de drame ar
denatura, în cele din urmă, faimoasa ideea a binelui
dacă dăscălimea, conservatoarea justeţii, n-ar reţine
generaţiile tinere şi vârstnice pe calea onestităţii şi a
muncii.

Cei mai buni autori de romane şi de drame ar
denatura, în cele din urmă, faimoasa idee de bine dacă
profesorii, păstrătorii justeţii, n-ar opri tinerele şi mai
vârstnicele generaţii pe calea onestităţii şi a muncii.

În numele ei personal, chiar în ciuda ei dacă trebuie,
o să mă lepăd, cu o voinţă nestăvilită şi cu o tenacitate
de fier,  de trecutul hidos al umanităţii plângăcioase. Da:
vreau să proclam frumosul pe o liră de aur, o dată
defalcate tristeţile guşate şi stupidele orgolii care
descompun, la origine, poezia mlăştinoasă a acestui
secol6. În picioare voi strivi stanţele muşcătoare ale
scepticismului, care n-au nici un motiv să existe.
Judecata, o dată intrată în eflorescenţa propriei energii,
imperativă şi hotărâtă, fără să se cantoneze nici o
secundă în incertitudinile derizorii ale milei nejustificate,
ca un procuror general fatidic le condamnă. Trebuie să
veghem fără oprire asupra insomniilor purulente şi
asupra coşmarurilor melancolice. Dispreţuiesc şi urăsc
de moarte orgoliul şi voluptăţile infame ale acelei ironii,
transformate în mucarnic, care falsifică justeţea
gândirii.”

„Disperarea, hrănindu-se c-un parti-pris din
propriile fantasmagorii, îl conduce imperturbabil pe
literat la abrogarea în masă a legilor divine şi sociale şi
la răutatea teoretică şi practică. Pe scurt, face să
predomine dosul omenesc în raţionamente. Haideţi,
daţi-mi cuvântul! Devenim răi, repet, iar ochii noştri
capătă culoarea condamnaţilor la moarte. N-o să retrag
cele spuse. Vreau ca poezia să-mi poată fi citită de-o
tânără de paisprezece ani.

Adevărata durere este incompatibilă cu speranţa.
Oricât de mare ar fi durerea, speranţa, cu o sută de
stânjeni şi mai bine, mai sus se înalţă. Nu-mi vorbiţi
mie de cercetători. Jos labele, culcat, căţele caraghioase,
intriganţi plini de ifose, poseurilor! Cel care suferă, cel
care disecă misterele care ne înconjoară nu speră.
Poezia care dezbate adevărurile necesare e mai puţin
frumoasă decât aceea care nu le discută. Indecizii
înverşunate, talent prost folosit, pierdere de timp:
nimic nu va fi mai uşor de verificat.”

„Nu le transmiteţi celor care vă citesc decât
experienţa pe care o degajă durerea şi care nu mai este
durerea însăşi. Nu plângeţi în public.

Trebuie să ştii să smulgi frumuseţile literare chiar şi
din sânul morţii; dar aceste frumuseţi nu-i vor aparţine
morţii. Moartea nu este aici decât acea cauză
ocazională. Nu este mijlocul, ci scopul, altceva decât ea
însăşi.

6 Aici Lautréamont se referă la secolul în care el trăit, al XIX-lea.
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Adevărurile imuabile şi necesare, care fac gloria
naţiunilor şi pe care îndoiala în van se sforţează să le
zdruncine, se trag din veacuri. Sunt lucruri la care n-ar
mai trebui să atentăm. Cei care vor să facă anarhie în
literatură, sub pretextul noului, cad în nonsens. Nu
îndrăznim să-l atacăm pe Dumnezeu; atacăm nemuri-
rea sufletului. Dar şi nemurirea sufletului e veche de
când temeliile lumii. Ce altă credinţă o va-nlocui, de-ar
trebui înlocuită? Cu siguranţă, nu o negaţie.

Dacă ne-aducem aminte adevărul din care decurg
toate celelalte, bunătatea absolută a lui Dumnezeu şi a
sa necunoaştere absolută a răului, sofismele singure se
vor prăbuşi. Se va prăbuşi, în acelaşi timp, şi literatura
prea puţin poetică care s-a întemeiat pe ele. Orice
literatură care dezbate axiomele eterne este
condamnată să nu trăiască decât prin ea însăşi. Ea este
injustă. Ea îşi devorează ficaţii. Toate acele Novissima
Verba îi fac să zâmbească splendid pe mucoşii dintr-a
patra. Nu avem dreptul să-l luăm la întrebări pe creator
despre nimic.

Dacă sunteţi nefericiţi, nu trebuie să-i spuneţi şi
cititorului. Păstraţi asta numai pentru voi.”

„Farmecul morţii nu există pentru curajoşi.
Omul e atât de mare, încât măreţia lui transpare

mai ales din faptul că nu vrea să se ştie-un prăpădit. Un

copac nu se crede mare. A fi mare înseamnă a se şti
mare. A fi mare înseamnă să nu vrei să te crezi un
prăpădit. Măreţia omului exclude nimicniciile. Măreţia
unui rege.

Când îmi aştern gândul pe hârtie, acesta nu-mi
scapă. Acţiunea asta mă face să-mi amintesc forţa mea,
pe care-o uit în orice clipă. Învăţ în funcţie de gândirea
mea înlănţuită. Nu tind decât să descopăr contradicţia
spiritului meu faţă cu neantul.

Inima omului este o carte pe care-am învăţat s-o
preţuiesc.

Nefiind imperfect, nefiind decăzut, omul nu mai
este marele mister.

Nu-i permit nimănui, nici măcar lui Elohim, să se
îndoiască de sinceritatea mea.

Suntem liberi să facem bine.
Raţionamentul este infailibil.
Nu suntem liberi să facem rău.
Omul e învingătorul himerelor, noutatea zilei de

mâine, simetria după care geme haosul, subiectul
concilierii. El judecă toate lucrurile. Nu e imbecil. Nu e
nici vierme. Este depozitarul adevărului, un morman de
certitudini, gloria, nu rebutul universului. Dacă se
înjoseşte, îl laud. Dacă se laudă, îl laud şi mai mult. îl
sfătuiesc. El ajunge să înţeleagă că este sora îngerului.”

George Gavrilean
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Cristina Carmen MUŞAT

Hypnos şi revelaţie thanatică
în opera lui Mihai Eminescu

Motto: „Că vis al morţii-eterne e viaţa lumii-ntregi”
Mihai Eminescu, Împărat şi proletar

oet al cuvintelor şi al necuvintelor, al strigătelor
şi al tăcerilor, Mihai Eminescu reface prin creaţie
singura posibilitate de uniune a umanului cu

divinul: paradisul primordial. În opera poetică, eul
configurează universul sub forma unui „semicerc”, după
expresia lui G. Călinescu, ale cărui limite sunt
sentimentul morţii şi cel al vieţii. Universul eminescian
se conturează asemenea unui zbor icaric între naştere şi
moarte, amintind constant de cosmogonie – creatoarea
cosmosului din haos, geneză, apocalipsă, reîntoarcerea
în neant, în repaosul originar al cărui cadru psihic e
dominat de somn, de vis, de moarte.

Examinând atent poziţiile extreme ale gândirii
romantice, de la Leopardi la Novalis, sufletul neîmpăcat
al romanticului Eminescu speră să-şi fi găsit mântuirea
care constă, de fapt, într-un refuz al realului, o negare a
sa. Dar această mântuire nu răscumpără viziunea
pesimistă care îi determină căutarea şi e lipsită de
puterea de a conferi vieţii un sens demn de a face
rătăcirea de umbre acceptabilă, de a provoca fiinţa
alergând după iluzii, pe acei „poveri morti affaccendati”
de peste ani ai lui Pirandello, să fie în stare să mângâie
cu speranţă realitatea frustă a morţii. Structural
antitetică, dar unitară la nivelul semnificaţiei, opera lui
Eminescu, în accepţiune călinesciană, „are două limite în
care pendulează: sentimentul naşterii şi sentimentul
morţii. (...) Toată existenţa cuprinsă între cele două
coordonate are o mişcare somnolentă, şi când nu
aparţine de-a dreptul regimului oniric, ea capătă cel
puţin forma tipică a visului. Locul visului e somnul, şi e
curios a vedea cât de mult a cultivat poetul acest început
de extincţie a conştiinţei”7.

Acest început este însă, de fapt, în marile poeme
eminesciene, în opinia aceluiaşi Ion Negoiţescu, „o altă

7 G. Călinescu, Opere, vol. XIII, Editura Minerva, 1970, Bucureşti, p.
281.

trezie, mai grea, mai originară, în care sufletul îşi
recâştigă unanima substanţă”8.

Oare de ce suntem aruncaţi aici, la întretăierea
realului cu irealul într-un univers dilematic, unde ne
pierdem în somnul etern? Întrebarea pare să-l macine pe
Eminescu: de ce suntem aici şi nu acolo? De ce tocmai
acum şi nu atunci? În acest hic et nunc halucinant în care
alegerea lucidă a unui kierkegardian „or-or” este
mortală. Care este de fapt realitatea: cea a luminii, cea pe
care o trăim eu, tu, noi sau poate cea a tenebrosului, a
revelatorului Hypnos? Poate lumea în care suntem
ancoraţi nu e decât un vis, iar adevărata realitate e cea
de dincolo, cel puţin acest adevăr se ascunde, ca şi la
romanticii germani, în spatele versurilor eminesciene.
Moment în care o nouă întrebare se naşte: e oare posibil
ca, prin poezie, în spaţiul reveriei, să imaginăm viaţa de
dincolo?

Multe din poemele eminesciene se dovedesc
vizionare: somnul nu e doar anestezic al suferinţei, sau
cale de iniţiere în unitatea cosmică primordială; gândirea
din vis este, în primul rând, una care şi-a redobândit
liberatea. Rolul revelaţiei thanatice constă tocmai în a
apropia omul de uriaşa exaltare a spiritului pe care
dorim să o credem sete de fiinţare. De aceea, poezia
eminesciană trece adesea, cu faţa de o paloare
marmoreană, cu fruntea încununată de flori de mac, cu
bucle lungi şi blonde, cu aripi de argint ce „sună” în
zbor; cornul de aur care trezeşte pădurile, umbra suavă
a îngerului sau a regelui Somn „beat de a visului lungă
magie”, feciorul de împărat fără stea din Povestea
magului călător în stele care era purtat de îngerul Somn în
zbor voluptuos spre „stelnicul plai”, însumate, acestea
reprezintă tot atâtea repere utile sufletului liber  în
dorinţa lui de a descoperi legile armoniei lumilor astrale.
Sentimentul de libertate pe care-l dă visul se explică prin

8 Ion Negoiţescu, Poezia lui Eminescu, ed. a IV-a, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1995, p. 45.

P



Toamna târzie 2012 | Contact international 1185

capacitatea lui de a sparge limitele universului instituit
şi de a pătrunde în structurile posibile ale lumii, în
„regia gandirii ne-nfiinţate”.

În accepţia lui majoră, Somnul este, aşadar, calea pe
care gândirea din vis îşi regăseşte libertatea şi forţa ei
demiurgă, fiinţa redobândeşte starea pierdută de farmec,
iar universul redevine feeric şi muzical, asemenea
lumilor organizate în modelul cosmologic platonician.
Sensurile secundare ale visului sau visării ca reverie au
fost stabilite şi intens dezbătute, în literatura română de
specialitate, de Edgar Papu, care, în „Ambivalenţa
visului la Eminescu”9, practică necesara disociere
semantică între vis şi visare, în descendenţă bachelard-
iană, una care ne-a inspirat şi pe noi în ancorarea
observaţiilor proprii. Căci tocmai visarea, reveria (uneori
autoprovocată) presupune, prin depăşirea condiţiei
mundane, prin ieşirea din cronosul implacabil, obiectiv
şi din toposul euclidian, intrarea fiinţei umane într-o
lume valorizată subiectiv, dar pe care o putem
considera, în gradul cel mai înalt, un act ontologic şi, mai
mult chiar, gnoseologic propriu.

Celebrul vers din poemul Odă în metru antic, „Nu
credeam să-nvăţ a muri vreodată (…)” pare să intre, la
confluenţa evilor, în consonanţă cu gândirea filozofică,
înrâurită metafizic, a lui Maurice Blanchot. Acesta
susţine, ca un ecou al gândirii poetice eminesciene şi
întru luminarea sensurilor ascunse ale liricii poetului
nepereche, că „moartea este un dincolo pe care noi îl
avem de învăţat, recunoscut, întâmpinat, ea nu e aşadar
numai în momentul morţii, ci în tot timpul, noi suntem
contemporanii ei, ea fiind un fel de transcendenţă ce ne
scapă în liniile ei esenţiale”10.       Fiinţe efemere, purtăm
povara, ca o piatră sisifică, de a privi doar înainte, fără a
ne mai uita în urma noastră. Spaţiul interior al lumii,
weltinnersaum-ul romantic, este locul unde nu mai
suntem un singur obiect. Privirea noastră se va întoarce
prin moarte în interiorul propriei fiinţe, lipsită de o
dureroasă conştiinţă, din exterior într-un interior tainic.

În Epigonii, una dintre înfăţişările mitice ale poeziei
reprezentate prin Alecsandri era aceea de instrument
prin care se exprima visul cosmosului: „Visul apelor
bătrâne/Şi a stâncilor cărunte”, căci lumile eminesciene
trăiesc cu vocaţia universală a visului: „undele visează
spume”, pustia Egiptului îşi visează „gândul de piatră”,
Memfisul, Nilul e „înecat în vecinici visuri”, Grecia e un
„vis al mării calde” şi, în general, civilizaţiile din
Memento mori se nasc împlinind un vis cosmic şi decad
trădându-l. Dar totul rezidă, apoi, într-o subtilă uniune
de fond a contrariilor de suprafaţă. Poetica zborului,
simbolismul unui descensus ad inferos şi ale unui elan
celest „katabas” şi „anabas” iniţiatic, iată doar câteva

9 În Caietele Mihai Eminescu, vol. II, Editura Eminescu, Bucureşti, 1974,
pp. 24-33.
10 Maurice Blanchot, Spaţiul literar, traducere de Irina Mavrodin,
Editura Univers, Bucureşti 1980, cap. V.

dintre posibilele axe antitetice care se întâlnesc şi
concură, semantic, la configuraţia expresivă a liricii
eminesciene. Astfel, se pot distinge patru zone specifice
thanatosului: orizontul morţii umane,  spaţiul celest,
spaţiul teluric, respectiv cel orfic.

Orizontul extincţiei umane este reliefat prin marea
trecere „în care inelul sorţii, uneşte al-vieţii capăt cu
începutul morţii”, o moarte anonimă în care secretul
spre această trecere este conţinut în imaginea
mormântului care alimentează  senzaţiile cadaverice. Eul
creator „aude prin frunze uscate” propriul sfârşit ce
rezonează ca un ecou „în adâncul mormânt”. Prizonier
într-un labirint de unde cale de întoarcere nu mai există,
speranţa, tăria, încrederea îl însoţesc pe eul trecător în
mormânt. E sfârşitul moştenit de toţi muritorii, e
prăbuşirea efemeridelor de care atârnă destinul tuturor:

„O, steauă iubită ce-abia stai printre stele,
Un sfânt ochi de aur ce tremuri în nori,
Ai milă şi stinge lungi zilele mele –
Cobori, o, cobori!”

(Steaua vieţii)
Într-o haină metaforică unică, sugestiv numită

„ultimul dor”, moartea umană rămâne spaţiul predilect
pentru Eminescu. În Estetica, criticul Tudor Vianu insista
pe caracterul intraductibil, în alte limbi, al termenul
puternic încărcat de poeticitate dor, cuvânt care vizează
plaja nuanţelor germanului Wehmüt, ce desemnează
durerea profundă în absenţa unui lucru or a unei fiinţe
iubite, cât şi a cunoscutului Sehnsucht ce revelează
durerea unei absenţe, unei lipse a ceva drag. Într-un
context atât de divers în formule ale expresivităţii şi în
sugestii de adâncime a gândirii poetice, Eminescu lasă
ultimul şi singurul lui dor ca pe un testament liric de o
frumuseţe memorială. La această relaţie intimă vor
contribui însă, ca de altfel în întregul univers semnatic
eminescian, multe coordonate de spaţializare
macrocosmică. Astfel, vechiul mormânt este substituit
de apele enigmatice, iar o altă întindere necuprinsă,
asemănătoare gândului, şi anume marea va opri
destrămarea cronosului asupra corpului închis în halele
mari de ape şi eternitatea va mângâia fiinţa adormită
pentru totdeauna:

„Mai am un singur dor:
În liniştea serii
Să mă lăsaţi să mor
La marginea mării”

(Mai am un singur dor)
Perspectiva asupra spaţiului thanatic este profund

internalizată de eul liric; angoasa trecerii se realizează
sub condeiul eminescian, prin câteva simboluri
reprezentative: apa ipostaziată ca o mare îngheţată,
stelele ce se prăbuşesc, focul ce mistuie totul în jur şi
pământul, asupritor al fiinţei, surprins ca un negru
mormânt. Cuprinzând spaţiul celest şi cel teluric într-un
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unic topos paradisiaco-mefistofelic, cele două nuanţe ale
morţii vor fi produsul unei imaginaţii întâlnite doar la
poeţii solari, la pasionaţii luminii, fapt ce demonstrează
în ce măsură lirica de idei îi oferă lui Eminescu prilejul
situării într-un imagistic mistico-celest. De altfel, în L’air
et les songes, Gaston Bachelard remarca faptul că
„psihismul aerian şi poetica aripilor fac parte din reveria
activă, extravertită, zborul magic, abolirea gravităţii şi
relativitatea spaţiului fiind note semnificative ale unei
transcendenţe (...) ce o dă moartea”.

Privită ca un avânt, moartea sparge limitele realului,
revelându-se spiritului vizionar. Tot ceea ce pe pământ
depăşeşte firescul în cer apare ca o simbioză perfect
naturală:

„Un vis ce îşi înmoaie aripa-n amar,
Astfel ai trecut de-al lumii hotar”

(Mortua est)
Insesizabilul hotar dintre lumi se face printr-o

transcedere a fiinţei, fiecare aspect din cer afându-şi un
corespondent în teluric: cerul îşi va găsi chip într-o
câmpie senină, de un albastru mistuitor, iar florile vor
intra în trupul stelelor.

Pentru Eminescu, în lumea de dincolo, universul
funcţionează în deplină armonie şi chiar descrie o
simbioză perfectă cu existenţa mentală a omului
transportat de reverie, universul este aşa cum ni-l
închipuim în imaginaţia minţii noastre: arucuri din stele,
râuri din lapte, ţărmuri din smirnă, flori care cântă. De e
vis sau e aievea, moartea poate da senzaţia plutirii
netrucate spre basmul celeilalte lumi:

„Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă
Prin care trece albă regina nopţii moartă”

(Melancolie)
Dar nicio imagine a cerului nu poate prinde viaţă

fără regina metamorfozată în lună. Aceasta evidenţiază
contururile adevărului ultim, fiind martoră la trăsături
inedite de o reală sensibilitate poetică. Iată de ce sufletul
iubitei moarte îmbracă, la Eminescu, veşmântul simbolic
al aripilor pe schele de nori, desenându-şi silueta
fantomatică într-un spaţiu preţios de aur şi argint.

„Visele de ascensiune şi cele de coborâre par a fi cele
mai frecvente printr-o transcendere iniţiatică în vis a
spaţiului vieţii şi o trecere în spaţiul morţii, situat pe
verticala teluric-celest”11. Spaţiul morţii se lasă, aşadar,
învăluit de nostalgia paradisului. Experienţa morţii
neputând fi înfăptuită prea curând, iată-ne obligaţi,
mărginiţi la propriile vise... rosteşte, printre rânduri,
sentenţiala voce a poetului.

Dintr-o altă perspectivă, cea a unei reverii
torturante, în centrul căruia stă complexul lui Iona, se
întâlneşte în opera eminesciană şi o viziune cu
încărcătură profund negativă, opresivă. Thanatosul se

11 Mircea Eliade, Mituri, vise şi mistere, Traducere de Maria Ivănescu şi
Cezar Ivănescu, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, cap.IV.

asociază cu imaginea înghiţirii în pământ a unei fiinţe
vii, pornită să întoarcă un suflet, imagine ce poartă în ea
simbolul orfismului antic şi teama de acel Hades
apăsător:

„Arald pe un cal negru zbura, şi dealuri, vale
În juru-i fug ca visuri – prin nouri joacă lună –
La pieptu-i manta neagră în falduri şi-o adună,
Movili de frunze-n drumu-i le spulberă de sună,
Iar steaua cea polară i-arată a lui cale”.

(Strigoii)

Elleny Pendefunda, Tornade 2

Tabloul dantesc al torturantelor văi infernale apare,
în acelaşi poem, presărat de imagini înfiorătoare:

„Plânsori sfâşietoare, împinse de blestem
Se urmăresc prin bolte, se cheamă, fulger, gem,
Şi cresc tumultoase în valuri, rânduri, rânduri...”

Inutilă este înviere şi dorinţă de iubire! Hybrisul
orphic al neascultării poruncii încremeneşte făpturile
celor doi într-o stare eternă de somn şi tăcere. Niciodată
infernul nu a dăruit ceva, fără să şi pretindă:

„Când ei soseau alături pe cai încremeniţi,
Cu genele lăsate pe ochi păinjeniţi...”

Privirea visătoare a tinerilor eroi eminescieni
închipuie şi dezvăluie, în lume, un spaţiu ascuns, al
„farmecului”. Ochii migdalaţi al lui Dionisos „înnotau”
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în orbitele lor cu „acea intensivă voluptate pe care o are
catifeaua neagră”. În momentul în care gândirea trează
pierde însă capacitatea de a visa, când se demonizează
descoperind răutatea divină, spaţiul oniric devine
singurul teritoriu posibil al visului şi principala cale de
reîntoarcere spre armonia din începuturi a lumilor, în
care fiinţa se integrează prin starea de farmec.

Hyperion, steaua interzisă, nu i se poate înfăţişa
Cătălinei decât în vis.

Imaginile mitologice ale tărâmului de dincolo sunt
recognoscibile din miturile greceşti şi latine, sub
influenţa epopeii homerice Iliada, imagini asemănătoare
găsindu-se şi în călătoriile dincolo de normalul uman ale
lui Orpheu şi Tezeu, în vergilianul periplu al lui Eneas.
Într-o altă ordine şi fiinţare, eroul va coborî şi va
descinde în infern graţie crengii de aur, care îl va
conduce ca privirea Beatricei prin neguri. Poetul va avea
doar o liră ce ţine apele şi munţii în loc. Pătrunderea lui
va fi, prin urmare, una iniţiatică şi la Eminescu ea se va
face în întinderea nesfârşită şi rece, marea:

„O, mare, mare îngheţată, cum nu sunt
De tine-aproape să mă urc în tine;
Tu mi-ai deschide-a tale porţi albastre,
Ai răcori durerea-mi înfocată
Cu iarna ta eternă...”

(Odin şi Poetul)
Indiferent dacă se găseşte în starea de veghe sau de

vis, sufletul imaginează scenariile propriei morţi.
Gândirea lucidă trece într-o stare de dezechilibru
necontrolabil, o dată cu apariţia „vameşului vieţii”,
somnul ce-şi cere tributul. Astfel are loc trecerea către un
alt nivel, o rupere din ontologic implicând o direcţie de
la un nunc fluens la un nunc stans.

La Eminescu, moartea prin intermediul visului
poate proba fidel schema freudiană a complexului
somn-vis, cu toate elementele acesteia. Gardian al
somnului, visul nu-şi îndeplineşte uneori funcţia de
cerber, din cauza tensiunii inconştiente. Rolul de
apărător al eului va dispărea, conform trimiterii explicite
din versurile următoare:

„Ce vis ciudat avui, dar visuri
Sunt ale somnului făpturi:
A nopţii minte le scorneşte,
Le spun a nopţii negre guri”

(Vis)
Viziunea infernalo-paradisiacă conturată e un

perpetuum spre infinit specifică geniului eminescian,
întrecând orice imaginaţie. Transcederea morţii ne
dezvăluie o Divină Comedie lirică prin profunzimile
sale, chiar şi atunci când moartea este o nedreaptă
părăsire, o dezertare lipsită de demnitate din destinul
pământean.

Imposibilitatea revenirii pe tărâmul uman cu trupul
iubitei din Strigoii, acumulată în postura unui Orpheu

războinic – Arald, iese pregnant în evidenţă mai ales în
acele producţii eminesciene cu caracter orphic:

„Din lyra spartă a mea cântare
Zboar-amorţită, un glas de vânt

Să se oprească tânguitoare
Pe un mormânt”

(Lyra spartă)
Structura spaţiului oniric se recunoaşte în basmele

eminesciene, şi în special în Făt-Frumos din lacrimă, unde
Făt-frumos e prinţul care cunoaşte două naşteri divine
(prima, din lacrima Fecioarei, a doua, din porunca
Domnului, care metamorfozează încă o dată izvorul în
fiinţă umană). Lumile prin care trece pentru a împlini
încercările rituale din poveste sunt departe de a avea
caracterul neutru al spaţiului din basmele populare. La
Eminescu, lumile de basm poartă caracteristicile
spaţiului oniric, vidul din vis, nesfârşitele întinderi ale
mării sau ale pustiei sunt şi ele străbătute la modul
interiorizat de către eroi, în cavalcadele spaimei.

Să supunem exemplificării palatul din insulă al
împăratului vecin, tânărul şi melancolicul frate de cruce
al lui Făt Frumos. Peisajul se constituie din elementele
specifice cadrului oniric eminescian: luna, apele foarte
senine, foarte albastre, prunduite cu nisip auriu, cerul
senin, de un albastru intens, insula cu pădure de
smarald, în centru palatul (care ar putea fi, în egală
măsură, după regulile efortului imaginativ propriu, o
biserică, un templu, un altar etc.) de o albeaţă
marmoreană, strălucitoare, reflectat de apele lacului aşa
încât dau impresia unei oglinzi de argint, în interiorul
sălii – un cromatism ritualizant (aur şi argint) şi, peste
tot, o mare, o adâncă tăcere (din care se nasc, în visurile
propriu-zise, plutiri de îngeri diafani şi cântece joase,
monotone, asemănătoare ritualului funebru din slujba
ortodoxă)12.

Iată de ce hypnosul în viziunea specifică
eminesciană trădează o purificare din pendulul
ontologic, prin care eul face necesarii paşi cathartici,
pregătindu-se pentru pragul ultim şi sondând, pe calea
imaginaţiei productive, moartea. În lumina creaţiilor
eminesciene pe care le-am avut în vedere în
interpretarea de faţă, dar şi a exegezelor mai vechi sau
mai noi, somnul devine expresia unei eliberări din
constrângerile lumii materiale şi totodată a faptului că
evadarea în lumea fanteziei este posibilă, este garantată
graţie reveriei personalizate. Acesta îi poate da fiinţei
umane senzaţia că repaosul final e o lungă visare.
Antropomorfizarea somnului îmbinat cu moartea,
anihilarea răului prin hypnos converg spre o îmblânzire
a imaginii morţii, care se conturează, în esenţă, ca un
repaus între două stări de veghe.
_______________________________________
Autoarea este studentă în anul I al universităţii "Al.I.Cuza" Iaşi

12 Mihai Eminescu, Proză literară, cu o postfaţă de Aurel Martin, Ed.
Minerva, Bucureşti, 1981, p. 289.
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Ion GĂNGUŢ

Mitologie
românească:
bradul şi casa
1.Bradul la români-semnificaţii mitologice

ste neîndoielnic faptul că
bradul a exercitat o adevărată
fascinaţie asupra românilor

din vremuri imemoriale până în
zilele noastre. Dintre multitudinea de
motive, le-am identificat pe cele esen-
ţiale: este arborele care rămâne verde
pe toată perioada anului (simbol al
vitalităţii); forma rectilinie a trun-
chiului, simetria crengilor, înălţimea
şi anvergura coroanei impresionează
prin semeţie şi măreţie;  este arborele
cel mai răspândit în pădurile noastre
carpatine.

Cele mai vechi reprezentări ale
bradului apar încă din neolitic în
culturile Hamangia, Boian, Gumel-
niţa sau Cucuteni, pe obiecte cerami-
ce, pe pereţii peşterilor, sub formă
integrală sau simbolizat prin  rămuri-
ca de brad ori frunza de brad. Zeiţa
Bendis a tracilor este reprezentată cu
o ramură de brad în mână.

În viziunea mitică a geto-dacilor,
devine arborele cosmogonic, arborele
vieţii, un fel de axis mundi, care  străbate
cerurile cu coroana lui plină de aştri...
sub coroana lui protejează ginta sau tri-
bul..., iar sub rădăcinile lui adăposteşte o
lume subterană,a demonilor ( Romulus
Vulcănescu, Mitologie română,
Ed.Academiei, Bucureşti, 1987, p.90) .

În paleofolclorul românesc întâl-
nim descrieri impresionante ale
bradului ca arbore cosmic: „Sus în
vârful muntelui/ creşte bradu
brazilor,/ de mare şi înfoiat /tot ceru
l-a îmbrădat,/soarele în cetini,/ luna
între ramuri,/ mii şi mii de stele /
între rămurele”  (ibidem, p.485).

Importanţa bradului în mitologia
românească este covârşitoare şi se
probează şi prin faptul că este legat
de evenimentele capitale ale existen-
ţei omului: naşterea, nunta şi moar-
tea, într-o mitologie a vieţii, dar şi a
morţii.

Astfel, copilul nou-născut era
închinat, dăruit şi înfrăţit cu un brad
de părinţii care îngenunchiau şi ros-
teau ritualic:,, Brade,/ mării brad,/
nu te mânia,/ nu te înfoia,/rogu-mă
brad ţie/ să-l primeşti/ şi să-l ocro-
teşti pe...”( ibidem, p.195) .

Ca arbore de nuntă, mirele urca,
după ritual, în vârful său, de unde
lua însemnele nunţii, năframa, smo-
cul de busuioc şi plosca plină cu vin,
pe care le înmâna miresei. În alte
zone, după ce era împodobit cu
panglici, beteală şi flori, era purtat la
casa miresei de un flăcău numit
brădar, iar în timpul colocăriei acesta
juca hora bradului, spunând:,, Bra-

dule, brăduţule,/ te jucăm, drăgu-
ţule,/ la casa miresii /şi a împărătesii
/ca să ţii tu parte/ mirelui de
departe  (ibidem, p,186) .

Bradul funerar constituie ipostaza
cel mai des întâlnită şi cea mai plină
de semnificaţii mitico-magice. Pentru
tânărul sau tânăra nelumiţi, el sim-
boliza mireasa (bradul-nevastă) sau
mirele (bradul-soţ). Numai prin nunti-
rea mortului, acesta putea reintra în
ordinea firească a cosmosului. O
ceată de flăcăi îmbrăcaţi de sărbătoa-
re, înarmaţi cu topoare, doborau un
brad după ce îşi cereau iertare de la
acesta:,, Cine m-au minţit/ de m-au
coborât/ ca să vie tot ducu/ la cap de
voinicu,/vânturi să mă bată,/soare
să mă ardă?/  Bradule,fârtat,/rău te-
am încercat/ când mi te-am tăiat/ cu
vorbe frumoase/ şi securi tăioa-
se”(ibidem, p.196).

Interpretarea morţii ca nuntă este
o caracteristică ancestrală a românu-
lui, lucru ilustrat magistral şi în
balada Mioriţa. Ajuns la casa
mortului, bradul era împodobit cu
panglici, cu flori albe de mire sau
mireasă şi sprijinit de casă. Apoi era
purtat în alai înaintea mortului până
la groapă, după care era înfipt la
capul mormântului.

E
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În acest context, bradul apare
încă o dată în ipostaza de arbore cos-
mic, care face posibilă trecerea sufle-
tului din lumea aceasta în lumea
cealaltă. Sufletul are de trecut o mare
adâncă numită Apa Sâmbetei, în râpile
căreia se află un brad colosal, numit
bradul zânelor. Sufletul celui plecat se
roagă de brad să-i întindă vârfurile
crengilor ca să poată trece dincolo:
,,Bradul se gândea/ şi trupinele-ntin-
dea,/ Iară mortul îmi trecea,/unde
dorul îl ducea,/ Marea fără nume,/l-
aielaltă lume”( ibidem, p.208).

Între om şi brad există o consub-
stanţialitate mitică. După un ritual
milenar, copilul era închinat de la
naştere la brad, se înfrăţea cu acesta,
având grijă de el în timp ce creşteau
împreună. Destinul lor se împletea
pe tot timpul vieţii, dar şi după
moarte. Când tânărul se îmbolnăvea,
părinţii mergeau la brad să-i ceară
ajutorul. Când se însura, bradul
participa la nuntă alături de miri şi
nuntaşi, era purtat în hora nunţii de
brădar, iar după nuntă era urcat pe
casă pentru protecţia noii familii. La
moarte, bradul îl însoţea până la
mormânt, unde îl veghea şi-i trimitea
sufletul pe lumea cealaltă.

Toate aceste funcţii magico-miti-
ce, ritualice şi ceremoniale ale bradu-
lui sunt ilustrate plenar în creaţiile
literare populare, de o bogăţie şi
diversitate impresionante, care adau-
gă conotaţiilor mitologice şi o aleasă
haină artistică.

2. Casa la români-
semnificaţii mitico-
magice

n viziunea mitologică naţională,
casa, în deplină comuniune cu
natura terestră şi cosmosul,

reprezintă un microspaţiu sacru, cu
bogate semnificaţii ritualico-magice.
Casa arhaică, sub forma bordeiului
obişnuit sau a colibei din bârne ori
chirpici, se construia după ce aveau
loc ritualurile de construcţie care
începeau cu cele de consolidare a
temeliei, prin sacrificarea unui ani-

mal sau a unei păsări. Unul dintre
miturile fundamentale ale românilor
este cel al jertfei pentru zidire,
ilustrat artistic într-un mod magistral
prin legenda meşterului Manole.
Prispa sau pridvorul reprezintă locul
de trecere, spaţiul ce leagă casa de
pământ, unde aveau loc ritualuri
legate de cele trei momente funda-
mentale din viaţa omului: naşterea,
căsătoria şi moartea.

Pragul casei îndeplinea un rol
complex. Acolo se opreau mirii
întâmpinaţi de socri şi naşi. Mirele o
ia în braţe pe mireasă şi o trece
pragul casei pentru a rămâne uniţi în
armonie până la moarte. Tot acolo se
opreşte sicriul pentru ca mortul să-şi
ia rămas-bun de la tot ce-l lega de
casă şi de viaţă.

Fereastra, ochiul de legătură cu
universul exterior, servea în familiile
cu nou-născuţi morţi pentru vinderea
ultimului născut unei rude apropiate
sau unui străin, târg simbolic, după
care mama îl răscumpăra pe prispa
casei, intra cu el pe uşă, cu nume
schimbat, alungând astfel moartea
din preajma casei. Pe fereastră erau
furate fetele de măritat ai căror
părinţi se împotriveau nunţii cu un
anumit flăcău.

Vatra, spaţiul sacru al focului,
îndeplinea un rol fundamental în
casă. Pe vatră se năştea prima dată,
ca să aducă noroc, se bolea pe vatră
sau pe cuptorul vetrei, se făceau vrăji
sau se blestemau oamenii care
doreau răul casei.

Hornul, în afara rolului domestic
de a elibera fumul, era considerat şi
ca drum al sufletului celui mort, dar
şi ca loc pe unde pătrundeau spiritele
malefice, duhuri rele, strigoi, zbură-

tori etc. De aceea, în vârful său se
agăţa un cap de cocoş sau un rât de
porc pentru alungarea acestora.

În preajma unor sărbători, se un-
geau cu usturoi uşile, ferestrele şi clan-
ţele, se aprindeau ramurile de salcie
de la Florii sau lumânările de la Paşti,
pentru a împiedica apropierea duhu-
rilor rele ale pământului şi ale văz-
duhului.

Potrivit unor reguli tradiţionale
ancestrale, când familia era plecată la
lucru, uşile nu se încuiau niciodată.
Stăpânul casei lăsa pe prag un topor
sau un ciomag ca semn de avertizare.
Cine viola spaţiul sacru al familiei
era aspru pedepsit. Casa profanată
era purificată prin fumigaţii cu răşină
de brad, ca şi de Anul Nou, după un
rit ancestral,obicei preluat mai târziu
şi de biserica ortodoxă.

După cum observa ilustrul cerce-
tător Romulus Vulcănescu, casa a
devenit pentru român centrul micro-cos-
mic al activităţii lui spirituale magico-
mitice, în care se reflectă rânduiala ma-
crocosmosului întreg (Mitologie româ-
nă, Ed. Academiei, 1987, pg.452).

În concluzie, casa reprezintă eco-
sistemul său cultural, în atmosfera
căruia s-au ţesut credinţele, miturile
şi legendele sale, de o bogăţie rar
întîlnită, şi care, din păcate,sunt atât
de puţin cunoscute de generaţia
tânără.

Î
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Bogdan Constantin DOGARU

Un capitol din istoria ordinelor
iniţiatice în România:

Ordinul Martinist
Fondatorii Martinismului sunt consideraţi a fi

Martinez de Pasqually împreună cu discipolul său,
Louis – Claude de Saint – Martin, contemporani cu
ultimii rozacrucieni din Anglia. Împreună cu un grup
de discipoli, aceştia îşi fixaseră drept scop păstrarea şi
conservarea învăţăturilor luminoase ale hierophanţi-
lor din antichitate ale kabaliştilor şi ale hermeneuţilor
din Evul Mediu. Astfel, în jurul anului 1760, cei doi pun
bazele a ceea ce ulterior se va numi Martinism – adică
ceea ce se dorea a fi ramura teoretică şi filosofică a
Francmasoneriei.

Martiniştii considerau că: materialismul este incapabil
ca să răspundă trebuinţelor imperioase ale omului de ştiinţă;
clericalismul este odios omului care are veritabile sentimente
religioase; o inimă curată se  revoltă înaintea  unei lupte,
respingătoare, neplăcute, dezgustătoare, între un filosof
neputincios cu o theologie perversă, coruptă, alterată şi cere
ca ambii să fie îngropaţi sub suveranul dispreţ al omului.

Din iniţiativa celor doi membri fondatori, se vor
înfiinţa mai multe loji Philosophes Inconnus. Forul
suprem, alcătuit din 21 de membri iniţiatori, era
Supremul Consiliu cu sediul la Paris. Ordinul avea
trei publicaţii oficiale: revista lunară L`initiation,
buletinul lunar rezervat doar delegaţilor Psyche şi
jurnalul săptămânal Le Voile d` Isis.

Ordinul Martinist avea strânse legături cu o serie
de organizaţii din întreaga lume, precum: Uniunea
Idealistă Universală, Ordinul Kabalistic de Rosa –
Cruce (Franţa – America), Grupul Independent de
Studii Esoterice (Franţa – Anglia), Ordinul Iluminaţilor
(Germania), Societatea de Alchimie (Franţa), Universi-
tatea Liberă de Înalte Ştiinţe – Facultatea de Ştiinţe
Hermetice (Franţa), Babyştii (Egipt – Persia – Siria) şi
Societăţile Chineze Oculte13.

13 Arhivele Naţionale, fond Francmasoneria Română, ds. 9, f. 122 – 126

În România, Ordinul Martinist a fost introdus în
1893 din iniţiativa colonelului I. T. Ulic. La început au
fost câţiva iniţiaţi liberi care, mai târziu de întruneau în
grupuri ezoterice.

Din datele extrase de fratele I. T. Ulic din arhiva
Ordinului Martinist din Franţa14, rezultă că Grupul de
Studii Ezoterice din Galaţi, înfiinţat la 1893, a fost
primul grup al Ordinului Martinist din România. Ca
membri sunt menţionaţi numiţii: Doctor Nebuneli,
căpitanul A. Băjescu, bancherul A. Dal` Orso, locote-
nentul C. Ialovitski, proprietarul D. Pastia, locotenentul
I. T. Ulic şi Jean Miclescu – Pochişcani.

În 1894, ia naştere Grupul de Studii Ezoterice din
Bârlad, în care figurau: Jean Miclescu – Pochişcani,
rentierul Iorgu Boteanu, Virginie Laffare, avocatul
Teodor Ioan, deputatul Grigore Mateescu, subprefectul
I. Lupu, locotenentul I. T. Ulic, profesorul G. Onişor şi
Josephine Sturza.

Grupul de Studii Ezoterice din Bucureşti începe să
activeze din 1895 cu următorii membri: profesorul
universitar   Bogdan Petriceicu Haşdeu,  publicistul
Alexandru Sturza, colonelul Vasiliu Năsturel, Louis
Basset – secretar intim la M. S. Regele, prof. univ. Doctor
C. Istrate, prof. univ. C. G. Disescu, grefierul I. Antoniu
şi profesorul D. Rădulescu.

La 3 mai 1897 se înfiinţează în Galaţi Loja
Papus a Ordinului Martinist. În lista membrilor din
1900 apar 19 persoane15: I. T. Ulic – Delegat al
Supremului Consiliu al Ordinului Martinist din Franţa,
Cincinat Pavelescu – inspectorul lojilor, Dimitrie Pastia
– philosoph inconnu, Adolf Erfling – mareşal, G.
Grigorescu – mareşal, locotenentul Ialowitski – secretar,
colonelul medic Dima Georgescu – orator, Doctorul

14 Ibidem, fond Francmasoneria Română, ds. 12, f. 46 v. – 47 v
15 Ibidem, f. 58 v.
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Nebuneli – trezorier, maiorul Alexandru Cerkez –
expert, colonelul Iarca – maestru de ceremonii, I.
Constantinescu, A.Macri, P. Malaxa, Spiro Rozalinos,
P.Pestemangioglu, S. Dumitrescu, D. Boteanu, P.
Zaharia, C. Cozlovschi.

Colonelul I. T. Ulic va fi numit la 15 februarie 1898
delegat al Supremului Consiliu al Ordinului Martinist
pentru România. La acea dată existau grupuri de studii
ezoterice în următoarele localităţi din Vechiul Regat:
Sulina, Buzău, Constanţa,  Vaslui, Ga-
laţi, Ploieşti, Brăila, Bârlad, Bucureşti,
Tulcea, Focşani şi Ismail16.

Grupul de Studii Ezoterice din
Bucureşti s – a lărgit în timp, la 1899
făcând parte din rândurile sale o serie de
personalităţi precum17: I.T.Ulic, Constan-
tin Moroiu, prof. univ. B.P.Haşdeu, arhi-
mandritul Teofilact Dima, funcţionarul
G. Bibescu, prof. univ. Doctor C. Istrate,
publicistul Alexandru Sturza, prof. N.
Ştefan Velescu, bibliotecarul Palatului
Regal Leo Bacheliu, funcţionarul C.
Atanasiu, prof. Christu Negoescu, Louis
Basset – secretar intim la M.S.Regele,
colonelul M.Capşa, prof. Bucur Spires-
cu, prof. univ. C.G.Disescu şi funcţio-
narul Mişu Cantuniari.

La Brăila, Grupul de Studii Ezoterice era format, la
1904, din18: căpitanul I. T. Ulic, viceconsulul Adolf

16 Ibidem, ds. 9, f. 127
17 Ibidem, ds. 12, f. 54 v.
18 Ibidem, f. 62 v.

Erfling, lt. – comandor P. Ponici, consulul Dr. Rosa,
rentierul Cavadia, căpitanul C. Duca, inginerul I. Veibl,
comerciantul A.Constantinescu, căpitanul V. Teodo-
rescu, comerciantul Th. Teodorescu şi comerciantul V.
S. Marinescu.

În Tabela de onoare a Ordinului Martinist din
România figurau pe la începutul secolului XX,
următorii fraţi: I. T. Ulic – Delegat al Supremului
Consiliu al O. M. Din Franţa, Cincinat Pavelescu –

magistrat, inspectorul lojilor, publi-
cistul Alexandru Sturza, proprietarul
Dimitrie Pastia, consulul Adolf
Erfling din Brăila, prof. univ. B. P.
Haşdeu, Constantin Moroiu (gr. 33),
funcţionarul Mişu Cantuniari, arhi-
mandritul Teofilact Dima, prof.
univ. Doctor C.Istrati, G. Grigores-
cu – preşedintele Tribunalului
Brăila, prof. I. Ralet din Iaşi, colo-
nelul Iarca, colonelul medic Dima
Georgescu, bancherul A. Dal`Orso
din Galaţi, locotenentul I. Ialovitski,
Dimitrie Gherman – diriginte şef la
Poştă, căpitanul Pănculescu, consu-
lul Anatole Magrin de la Constanţa,
Rachtivan Savel – professor la
Liceul Unirea din Focşani, Doctor

Nebuneli din Galaţi, profesorul N. Ştefan Velescu,
funcţionarul G. Bibescu şi profesorul A. Naum din Iaşi.

La 20 februarie 1908 a avut loc jubileul cu ocazia
împlinirii a unui deceniu de la prezenţa oficială în
România a Ordinului Martinist (după cum am văzut
grupuri de studii ezoterice se constituiseră încă din
1893). Festivităţile au avut loc în saloanele Marii Loji
Naţionale Române cu care Ordinul Martinist era în
strânse relaţii de fraternitate19.

Martinismul şi – a continuat activitatea în România
şi în perioada interbelică. Interzis în 1937 şi 1948,
Ordinul  Martinist va renaşte la  noi în ţară după
căderea regimului comunist, în decembrie 1989.

O descriere pe scurt a principiilor Martinismului a
făcut – o în 2008 însuşi Emilio Lorenzo, Marele Maestru
al Ordinului Martinist Francez, cu ocazia celei de – a
şaptea conferinţe din seria În culisele Societăţilor Secrete
ce a avut loc la 10 mai în sala I. C. Brătianu a
Universităţii Populare Dalles20.

Martinismul, spunea Emilio Lorenzo, este strâns
legat de învăţăturile lui Martinez de Pasqually (1727-
1774). El a întreprins o sinteză a cunoştinţelor iniţiatice
ale lumii occidentale de până la el, incluzând aici
cabbala, gnoza, alchimia etc, cărora le-a dat un fel de
"haină" creştină pentru a putea avea un limbaj

19 Ibidem, ds. 9, f. 128 – 129
20 Ziarul „Jurnalul Naţional”, nr. din 13 mai 2008. Vezi articolul
Dialoguri în Triunghi: Originile Martinismului
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compatibil mediului în care îşi desfăşura munca de
iniţiator şi de instructor. Sună poate paradoxal, dar de
fapt aici nu există nici un fel de dihotomii. A nu reuşi să
distingem unicitatea izvorului între diferitele
manifestări exterioare ale acestuia şi cu ajutorul
diferitelor forme de tehnici sugerate - strâns legate de
diversele structuri psiho-fizice , înseamnă a nu fi
căpătat  acea înţelegere indispensabilă celui care a atins,
şi nu doar din vorbe, un anumit nivel de împlinire
adevarată. Putem vorbi atunci de Martinismul aşa
numit primitiv sau martinezismul, care îl are drept
creator pe Martinez de Pasqually şi ca formă de
exprimare Ordinul Cavalerilor Masoni Aleşi Cohen ai
Universului, care includea clasa secretă a Reau+Croix în
care, este bine să precizăm, erau admise şi femeile.
Aceasta precizare implică deducţia că pentru a ajunge
la gradul maxim în Ordin nu era necesară apartenenţa
la Masonerie, întrucât pe atunci femeile nu erau admise
în rândurile acesteia. Calea iniţiatică propusă de
Martinez consta dintr-o practică progresivă de natură
magico-teurgică.

Martinismul denumit şi antic, a avut doi inspiratori
care au creat doua şcoli cu tehnici complet diferite.
Primul este Jean Baptiste Willermoz, discipol direct al
lui Martinez, care a creat Ordinul Cavalerilor
Binefăcători ai Cetăţii Sfinte din Ierusalim, prin
modificarea Ordinului masonic al Strictei Observanţe
Templiere. Tehnica urmată era mai ales ritualistică şi
operativ-masonică. Louis-Claude de Saint-Martin, de
asemenea unul dintre discipolii direcţi ai lui Martinez, a

abandonat şi el tehnicile operative, pentru a se distanţa,
mai apoi, de orice ritual de tip masonic şi pentru a
practica aşa numita cale a inimii, cu aspect mistico-
filosofic, surprinzător de apropiată de isihasmul
ortodox. Saint- Martin s-a îndreptat astfel spre lumea
profană, în care practic a lucrat până la sfârşitul vieţii
sale, creând grupuri pe care Robert Amadou, cunoscut
cercetator şi istoric al Martinismului, le-a numit ale
Prietenilor Intimi. Trebuie subliniat însă faptul că
operele lui Saint Martin erau adoptate de catre Ordinul
Cavalerilor Binefăcători ai Cetăţii Sfinte şi că în mai
multe cazuri, mai ales în Europa orientală şi de
Nord, cele două şcoli s-au contopit, dând naştere aşa
numitei Masonerii a lui Saint-Martin. Cu toate acestea,
paradoxul este doar aparent, cum reiese dintr-o scri-
soare trimisă de el prietenului său Kirchberger, datată
11 iulie 1776. Saint-Martin care, potrivit unora, a
creat un lucru diferit, marturiseşte aici plin de can-
doare că, în ciuda tuturor divergenţelor, el rămâne
fidel esenţei învăţăturilor lui Martinez, reconfirmându-
le astfel valoarea, cu toate că, de facto, abandonase deja
tehnicile învăţate de la maestrul său Martinez de
Pasqually.

Papus  a fost reorganizatorul principal - dacă nu
unic - al acelei forme de Martinism care s-a răspân-
dit mai cu seamă în perioada  dinaintea primului
razboi mondial şi care, uneori, a luat chiar forma unei
competiţii cu Masoneria, şi anume, Martinismul
modern. Curentul acesta nu a fost cu siguranta unic,
chiar dacă în el se pot observa clare trăsături gnostice,
creştine sau masonice, în funcţie de grupul în discuţie.
Papus le-a prezentat cercetătorilor ezoterismului, cu
claritate şi profunzime, o serie întreagă de subiecte
care, deşi erau dintre cele mai variate, nu erau însă
mai puţin lipsite de actualitate în esenţa lor. Încă de
foarte tânăr, Papus a primit iniţierea martinistă.
Avea pe atunci 17 ani. Dar să nu uităm însă că acest
tânăr va publica, după numai doi ani, prima sa carte. În
opera lui se află bazele doctrinei Martiniste propusă de
Louis-Claude de Saint-Martin, căreia Papus i-a dat un
plus de substanţă, creând Ordinul Martinst. Astfel,
chiar dacă Papus a frecventat practic toate şcolile
iniţiatice, ordinele şi obedienţele timpului sau, a rămas
Martinist începând de la vârsta de 17 ani şi până în
ultima clipă a vieţii sale. În sânul Ordinului Martinist,
transmiterea iniţiatică n-a fost niciodată întreruptă, nici
măcar în timpul celor două Razboaie Mondiale.

În sfârşit, există ceea ce îndeobşte numim Martinis-
mul contemporan, ce îl are ca prim inspirator şi orga-
nizator pe Robert Ambelain, în el contopindu-se curen-
te diferite, moştenite din Martinismul modern care, mai
ales în Franţa, au dus la evoluţii mistico- creştine.

Rămâne să continuăm demersul ştiinţific de a
scoate la lumină noi documente privind istoria
Ordinului Martinist în România.
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Elleny PENDEFUNDA

Mocăniţa
Rămâneţi în mine şi eu în voi

(In 15,4)

Un tren dintr-o poveste
în care simt iubire

şi-un drum din josul văii
spre vârfuri depărtate
e marea mea călătorie,
e începutul căii;

de parcă eu sunt mocăniţa
care merge, trăncăneşte

gâfâie şi ... merge.

Flori, ape, brazi, stânci, animale,
zăpezi şi focul

duduind sobiţa -
eu simt în toate-o stare
care mă frământă, jocul
ce-ncepe, care trece.

E sigur:
rămâne-n mine Dumnezeu
aşa cum ştiu că sunt şi eu în El.
Era şi jos. Nu-i numai sus.
E-aici, în mocăniţa care urcă,

în trenul de poveste,
în basmu-n care

noi suntem.



1194 vol. 22,  101-102| noiembrie-decembrie 2012

Cenaclul din trenul amintirilor
eparte, în Carpaţii dintre Bucovina şi
Maramureş, în lumea unde îşi ducea
odinioară traiul un învăţat, profet şi sfânt

evreu21, pornind de la Vişeul de Sus înspre vârful
munţilor există o vale numită azi Valea Vaser. De o
parte şi de alta, vârfurile care trec de o mie optsute de
metri (Toroioaga -1930 m) dau fiori călătorilor. Tunele,
prăpăstii şi chei abrupte nu lasă loc pentru nicio
maşină. O linie îngustă de tren se strecoară ducându-
ne aproape 50 de Km în adâncuri căutate doar de
muncitorii forestieri.

21 Rabi Israel

Pe aici trece Mocăniţa care ajunge la frontiera cu
Ucraina, locomotiva sa fiind ultima din lume care,
folosind lemne, încălzeşte vagoanele şi are tracţiune cu
abur. De jur împrejur doar pădure. Nicio aşezare
omenească nu deranjează sălbăticia naturii. De optzeci
de ani, la fel cu restul Europei, plutaşii au început să
fie înlocuiţi de trenuleţul forestier. Azi, însă, Mocăniţa
de pe Valea Vaserului a rămas singura care
funcţionează. E o permanentă lume de vis.

Ascultând trecerea sacadată a roţilor peste şine,
am început să cântăm, să povestim, să recităm versuri
din creaţia noastră sau a marilor poeţi ale căror poeme
ne-au desfătat copilăria. Un adevărat cenaclu s-a
deschis pentru urechile învăţătoarelor şi a celor câţiva
părinţi care ne-au însoţit pe trenul amintirilor

D
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Dumitru VACARIU

Mărturii din viaţa de
apoi. Predoslovie
utea-se-va ca unii dintre cititorii mei (dacă vor mai fi) să spună
că şi această carte e scrisă pentru copii. Sau că „autorul a dat în
mintea copiilor”. Eu, iubite cititor, nu contrazic pe nimeni. Aş
face un păcat, pe cuvânt! Şi aş spune tuturor marilor critici
contemporani, sau după ce voi fi oale şi ulcele, că această carte
am scris-o, cu adevărat, pentru copii… dar pentru copiii de
toate vârstele. Şi, sunt sigur că fiecare copil la care mă refer, va
înţelege ceva din rândurile mele. Şi, împreună cu mine şi cu alţi
„daţi în mintea copiilor”, vom fi, citind, rând pe rând trişti,
veseli, veseli şi trişti deodată, visători, darnici, recunoscători
Cerului şi Pământului, iertători, încrezători într-o lume şi o viaţă
mai bune, săditori de speranţe mai rodnice în lutul zilelor ce
vin… Totul e să încercăm, citind aceste rânduri, să devenim
buni precum copiii, dornici de omenie şi frumos precum copiii
visători în minuni…

Iar cei care nu vor citi această carte sunt nişte boşorogi care
se cred la grădiniţă; rugaţi-i, din partea mea, să spună măcar o
singură dată, cu lacrimi adevărate şiruindu-le pe obraji, Tatăl
Nostru, sau altă rugăciune închinată lui Hristos, aşa cum

spuneam şi eu, cu toţi cei aflaţi în suferinţă în temniţele şi
lagărele comuniste de muncă forţată, şi atunci vor înţelege
măcar unele dintre pildele vesele sau triste din cartea de faţă,
veselă şi tristă ca viaţa!

Ioan HOLBAN

O carte veselă şi tristă. Ca viaţa
unoscut altădată, mai ales,

ca autor important de „literatură
pentru copii şi tineret”, excelând

în ceea ce s-a numit „povestiri istorice” –
Dincolo de poveste (1979), Bărzăunul şi restul
lumii (1984), Vornicul Ţării de Sus (1984,
2010), Poteci fără întoarcere (1997), Comoara
(1988), Aventuri dincolo de timp (1990), În
căutarea Scufiţei Roşii (2005) –, Dumitru
Vacariu se distinge, între prozatori
contemporani, printr-o serie de romane şi
povestiri – Ochii viperei (1995), Praznicul
orbilor (2000), Casa cu iederă (2000),
Porumbeii albaştri (2003), Fiul Meu. Parabola
apocalipsei roşii (2006) –, unde scrie una
dintre cele mai tulburătoare autobiografii
literare din câte se pot citi în stricta noastră
actualitate; această autobiografie literară se
împlineşte acum cu Mărturii din viaţa de
apoi, o carte care aparţine, din punct de

vedere al materialismului materiei epice,
seriei amintite, din care, totodată, iese,
stilistic, de acolo pentru că, iată, dacă
Ochii viperei, Porumbeii albaştri sau Fiul
Meu. Parabola apocalipsei roşii erau alte
„amintiri din casa morţilor”, mărturiile din
viaţa de apoi sunt de dincolo de bine şi de
dincoace de rău: din Rai şi din Iad, adică,
pe unde, după „fericirea de a muri”,
personajul nara-tor hălăduieşte călăuzit de
părintele Arsenie Papacioc, tovarăşul din
temni-ţele pământene. Predoslovia
autorului, scrisă în tonurile vesele / triste
ale celebrei Prefeţe a lui Ion Creangă, având
acelaşi destinatar – „iubitul cititor”,
îndemnat acum să devină bun precum
copiii, dar şi să spună „măcar o singură
dată” Tatăl Nostru „sau altă rugăciune
închinată lui Hristos” –, deschide o carte
care adoptă structurile basmului şi ale
prozei fantastice pentru a descifra încă o

dată (i)reali-tatea imediată şi realitatea
dură a unei biografii mereu agresate, până
la limita suportabilităţii: „Cine spune că
moartea e cel mai greu hop de trecut în
viaţă – scrie autorul în primul fragment al
insolitului său roman –, greşeşte cumplit.
Cine a îndurat foamea, frigul, mizeria şi
torturile din temniţele şi lagărele fasciste
sau comuniste, spune, pe drept cuvânt, că
moartea e floare la ureche pe lângă
chinurile menţionate”; cum se vede,
autorul pune, pe bună dreptate, sensul
egalităţii între fascism şi comunism, copilul
rătăcit în veacul apocalipsei roşii, cu durata
copilăriei şi adoles-cenţei întreruptă prea
devreme, trăind în tristeţea „florilor
singurătăţii din poienile copilăriei”, pe un
traiect existenţial guvernat de suferinţă,
trădare, minciună, delaţiune: „copilăria cu
toate minunile ei, tinereţea ucisă de
puşcăriile comuniste, maturitatea de

C
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cercetător şi împlinitor al unor obiective
culturale, cu care mă mândresc, viaţa de
familie cu cele mai fericite daruri divine,
apoi răsplata dumnezeiască de a deveni
cetăţean al Raiului”.

Viaţa de apoi a personajuluinarator
începe, deloc întâmplător, cu amintirea
lagărului de la Stoieneşti şi cu evocarea
supliciului de neîndurat al foamei:
„Veneam odată de la locul de muncă din
Bălţile Brăilei spre barăcile unde eram
«cazaţi»… O, Doamne, e vorba de Lagărul
de la Stoieneşti. Brigada noastră, de
intelectuali, era înconjurată de soldaţi
însoţiţi de câini… Dar pe niciunul dintre
noi nu ne chinuia teama de armele
soldaţilor securişti şi nici de colţii vrăjmaşi
ai câinilor… Principalul chin era foamea…
Lângă gardul unei barăci, în care locuiau
familiile paznicilor şi torţionarilor noştri,
se putea vedea o troacă în care erau nişte
hâlbe pentru porci… Iar în acele hâlbe se
vedea şi un cocean de varză… Doi
prieteni ai mei din brigadă, solişti la
Opera de Stat din Iaşi, s-au desprins
deodată din rând şi s-au repezit spre
troaca porcilor, din care ademenea
coceanul de varză… S-a auzit, deodată,
un foc de armă, un lătrat de câine, apoi
totul a intrat în normal. Brigada de
intelectuali înainta la fel de chinuită de
foame spre lagăr, în timp ce unul din cei
doi solişti ai Operei de Stat din Iaşi
înghiţea, aproape sufocându-se, coceanul
de varză din troaca porcilor, fără să-i mai
pese de ameninţările paznicilor securişti
că-l aşteaptă carcera şi alte pedepse
cumplite…”

Episodul, unul dintre multele
înşirate în timpul detenţiei, deschide
„basmul” lui Dumitru Vacariu, mai bine,
călătoria prin Rai şi prin Iad, însoţit de
Arsenie Papacioc, tovarăş de suferinţă
altădată: cuplul de personaje, amintind
de celebra „tovărăşie” a lui Dante cu
Virgiliu din Infernul pe care autorul îl şi
invocă la un moment dat (în oraşul
părăsit de pe o planetă „obosită”, tăcerii
care stăpâneşte peisajul halucinant i se
potriveşte „inscripţia lui Dante de pe
frontispiciul Infernului: «Lasciate ogni
sperantzza voi ch’entrate!»”, scrie autorul
în fragmentul Marile mele plăceri din Rai),
recompun în dialoguri vesele şi triste,
într-o viziune dantescă, viaţa de dinainte,
transferată, fără trup şi fără suflare, în
umbrele şi decorul Raiului şi Iadului.
După ce se va fi întâlnit la poarta Raiului
cu un parlamentar de azi, fost torţionar la
Jilava, lăsându-l pe acela în plata Iadului,
personajul-narator trece în Rai şi este luat

în primire de Arsenie Papacioc, „fratele
meu din puşcărie”. Trecutul îl urmăreşte
şi aici, însă, pentru că, iată, cei doi îi
(re)descoperă alături, în Iad, pe Ţurcanu
şi Hahău, torţionarii de la Piteşti şi Salcia,
dar şi pe Horin, poetul scatofag: „Chiar la
intrarea în Iad mi-a fost dat să văd o
statuie uriaşă din aur pur, care
reprezenta pe Ţurcanu, tiranul din
închisoarea de la Piteşti, ţinând în mâna
dreaptă un sceptru uriaş reprezentând o
zvastică peste care erau suprapuse secera
şi ciocanul. Numai că cele două însemne
ale fascismului şi comunismului erau aşa
de bine strânse unul lângă altul, încât
prin locurile libere dintre ele abia s-ar fi
putut strecura un porumbel.” Ţurcanu e
tartorul Iadului, numit în această funcţie
„ca o pedeapsă dumnezeiască” pentru că,
la torturi cumplite, se pricepe mai bine
decât Hitler şi Stalin; în logica autorului,
fascismul şi comunismul sunt asemenea,
iar Ţurcanu e un simbol întunecat al
acestei uniri a zvasticii cu secera şi
ciocanul.

După cele 3.222 de zile de puşcărie,
personajul-narator este admis în Rai
unde se pot admira „joaca fermecătoare”
a lupului cu mielul sau lecţiile de zbor pe
care o barză le dă unei broaşte, unde se
poate cânta, în sfârşit, un „cântec legio-
nar”; Raiul – spune Arsenie Papacioc – „e
triumful libertăţii totale, camarade!… Dar
a libertăţii conştiente, a libertăţii crea-
toare, înrudite cu Dumnezeirea! Raiul
înseamnă crez total şi voinţă totală în
slujba binelui şi frumosului”, este lumea
umbrelor fără de moarte, reconstruită de
Dumnezeu însuşi ca un mozaic de
planete ale minunilor, întoarcerii în timp,
cunoaşterii de sine, minciunilor frumoa-
se, destinului şi renaşterii: după ce le va fi
vizitat pe toate, în compania părintelui
Papacioc, într-o plină de peripeţii călătorie
de iniţiere, personajul-narator ajunge la
adevăratul Rai care este cel din suflet:
„Raiul din sufletul nostru – ne învaţă
Arsenie Papacioc – naşte binele,
frumosul, adevărul, dreptatea, înţelepciu-
nea şi fericirea… În sufletul fiecăruia
dintre noi există câte o picătură de
dumnezeire. Din această picătură, dacă
suntem conştienţi de existenţa ei, se naşte
adevăratul Rai din viaţa sau din lumea
de apoi…”. Raiul din sufletul protago-
nistului din Mărturii din viaţa de apoi e
copilăria, planetele descoperite având
înfăţişarea locurilor de altădată: „Şi am
ajuns într-o poiană de pe un vârf de deal
de o frumuseţe desăvârşită. Semăna cu
Hălăuca mea de pe culmea munţilor

Stânişoarei, aşa cum arăta ea în perioada
copilăriei mele. Privind de acolo, totul
îmi amintea de culmea Bivolului, de cele
două poieniţe numite Tarniţe, de Piatra
lui Iepure, de serpentinele de la Crucea
talienilor, de Poiana lungă, de Bapşa, de
Izvoarele Ozanei, de…”: acesta este Raiul
lui Dumitru Vacariu.

Mărturii din viaţa de apoi e o carte
tristă pentru că regăsim aici toată tristeţea
unei tinereţi fracturate într-un regim
totalitar; e o carte veselă pentru că
autorul, fără a se despărţi râzând de
trecutul său neguros, are puterea, totuşi,
ca, alături de scene de un naturalism crud
din puşcăria de la Piteşti, „sălaşul”
tuturor iadurilor, să plaseze în umor
întâmplări, locuri şi personaje (cum sunt
imaginea unui spaţiu Schengen între Rai
şi Iad sau călătoria lui Tutankhamon şi
Caligula prin Carul Mare şi Carul Mic),
în acidul ironiei şi satirei „geniala
democraţie de după Marea Revoluţie
Mincinoasă din anul de graţie ’89” şi
VIP-urile de carton din tabloidele şi de pe
televizoarele zilelor noastre: „Şi m-am
trezit din nou zburând alături de
părintele Papacioc şi coborând pe o
planetă singuratică, puţin mai la deal de
Carul-Mare. Ceea ce mi-a fost dat să văd
acolo m-a făcut să nu mai doresc
vizitarea altor planete. Era tot un fel de
Iad, dar de o cu totul altă natură. Am
coborât într-un fel de oraş, al cărui nume
nu l-am reţinut, iar în centrul unei pieţe
în care încăpeau milioane de condamnaţi,
era instalat un ecran de dimensiuni
înspăimântătoare, pe care apăreau mereu
aceleaşi personaje ridicole precum: Oana,
Pepe, Monica, Irinel, Oana, Viorel, care
mi-au înţepenit mie pe pământ pofta de a
mă mai uita la televizor. Şi mi-am zis
amar: — Înseamnă că şi pe alte planete
există personaje ridicole, zeci de redactori
de televiziune care le solicită pentru
interviuri… — Vezi? mi s-a adresat
părintele Papacioc. Pe această planetă a
ridicolului aşa sunt pedepsiţi cei con-
damnaţi la muncă silnică pe viaţă!”

Copilul rătăcit în veacul apocalipsei
roşii trăieşte luând distanţă faţă de
prezentul precar şi supravieţuieşte într-un
Rai imaginat din suma altor amintiri din
casa morţilor. Mărturii din viaţa de apoi e o
carte care, nu mă îndoiesc, va surprinde
pe mulţi dintre locuitorii Raiului şi
Iadului de aici şi acum.
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Constantin SECU

Romantismul românesc
omantismul românesc, de George Bădărău22, reprezintă
o sinteză importantă despre fenomenul în discuţie, în
context naţional şi european. În redactarea lucrării,

autorul ş-a orientat după tehnica lucrărilor de popularizare, a
dicţionarelor şi enciclopediilor. După o încercare de lămurire a
conceptului de romantism, o incursiune prin romantismul
european, fixarea unor repere care ţin de estetica
romantismului, George Bădărău se opreşte asupra direcţiilor
importante de la „Dacia literară”, a periodizării epocii
romantice, asupra poeziei şi prozei paşoptiste. Interesante sunt
tipologiile sugerate de autor, după dominanta acestora:
romantismul elegiac, romantismul mioritic, romantismul
exaltat, romantismul grandios, romantismul jovial,
romantismul militant, romantismul rafinat, romantismul
social.

Fiecare capitol oferă trăsăturile caracteristice tipologiei
respective, dominante, analiza celor mai importante creaţii
literare, stilistica unor poezii sau texte în proză. O altă parte a
lucrării se referă la specii literare mai importante
romantismului românesc, intersectat de clasicismul românesc
şi uneori de realism: balada fantastică, pastelul, meditaţia,
poemul eroic, nuvela istorică, comedia, legenda, jurnalul de
călătorie.

O bună parte din volum are în vedere romantismul
eminescian teme şi motive eminesciene, modele cosmologice,
concepţia despre poezie, poezia de inspiraţie folclorică, natura
şi iubirea în opera lui Eminescu, poezia de inspiraţie filosofică,
iar în ultima parte evidenţiază romantismul retoric, dar şi
postromantismul optimist (G. Coşbuc) şi postromantismul
pesimist (O. Goga).

Dintre etapele romantismului european, sunt evidenţiate:
preromantismul cu accente iluministe, reprezentat în special
de Goethe; o perioadă de înflorire la începutul secolului al XIX-
lea (Byron, Hugo, Lamartine, Poe, Puşkin, Lermontov);
postromantismul manifestat după 1848. În România, a existat o
formulă de tranziţie, preromantism: V. Cârlova, I. H.
Rădulescu, Gr. Alexandrescu, V. Alecsandri, D. Bolintineanu
(scriitori paşoptişti). Romantismul românesc a coexistat alături
de clasicism, fiind o literatură angajată, cu program unitar. În
opera lui Gr. Alexandrescu şi I. H. Rădulescu, alături de specii
clasice (fabula) stau specii romantice (meditaţia, pastelul).

Există un romantism subiectiv preocupat de marile
pasiuni (iubirea, ura, dorinţa de cunoaştere – M. Eminescu) şi
un romantism obiectiv care oferă informaţii despre mediul
obiectiv al personajelor, înfăţişarea lor – C. Negruzzi). În ceea
ce priveşte temele romantice, George Bădărău s-a oprit asupra
celor mai importante, mai frecvente, a exemplificat şi a analizat
acolo unde a fost necesar: istoria, natura, folclorul, tradiţia,
realitatea socială, timpul, datinile, nostalgia originilor,

22 GEORGE BĂDĂRĂU, Romantismul românesc, Editura Alfa, Iaşi,
2011.

nocturnul, coşmarul, cosmosul, geneza, stingerea, iubirea,
infinitul, miturile, iraţionalul, absolutul, hazardul, crepusculul,
vagul exotic, obsesia idealului, visul, inconştientul.

În textele analizate se conturează câteva figuri romantice,
întâlnite în mai toate tipurile de romantism: inadaptatul,
pesimistul, nebunul, titanul, profetul, eroul excepţional,
persecutatul, geniul, personaje contradictorii, îngerul, naturi
prometeice, banditul generos, demonul, damnatul. În viziunea
lui Virgil Nemoianu sunt două romantisme: „High
Romanticism”, caracterizat prin radicalism ideologic, coerenţă,
vizionarism, simţ cosmic, integrarea contrariilor, misticism şi
intensitate pasională, şi „Biedermeier Romanticism”, căruia îi
sunt proprii: înclinaţie spre moralitate, intimism, idilism,
confort spiritual, sociabilitate, militantism, conservatorism,
pasiuni temperate, ironie, resemnare.

Un exeget valoros, D. Popovici, în „Romantismul
românesc”, scotea în evidenţă două tipuri de romantism:
„romantismul depresiv” (viaţa sufletească se realizează în linie
descendentă şi se înscrie în renunţare; prelungire amplificată a
literaturii preromantice, şi „romantismul progresiv”,
revoluţionar, ispitit permanent de imaginea ideală a societăţii
viitoare, combate cultul excesiv al raţiunii, prelungeşte
trăsăturile iluminismului.

R
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