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Liviu PENDEFUNDA

Bagheta
Magicului

“Viaţa poate fi inţeleasă numai privind înapoi,
dar trebuie trăită privind înainte”(Kirkegaard)

2.
âmpiile Elizee sau Câmpiile Fericiţilor sunt cea
de-a doua lume bazată pe dimensiunea
supranaturală, adică a reperelor uzitate de

fiinţele pământene. Acolo mergeau sufletele care au fost
apreciate ca fiind bune. Nu exista frig, foame, sete, chin.
Era o nesfârşită întindere de verdeaţă, de pomi fructiferi,
în care eroii sau oamenii pioşi care au slujit cum trebuie
zeii se bucurau de odihna binemeritată, exact acea lume
pe care o sugerează în ritualurile de înmormântare
preoţii tuturor religiilor contemporane – Paradisul,
Raiul, cel care în mod edenic se contopeşte metaforic cu
pământurile primordiale ale Genezei. Ca localizare, ei
considerau Câmpiile Elizee a fi prezente dincolo de
Coloanele lui Hercule, la marginea Pământului. Pentru o
înţelegere rudimentară, Pământul era reprezentat având
nişte margini abrupte, înconjurate de ape şi stânci.
Dincolo de aceste margini se întindeau Câmpiile Elizee.
Bineînţeles, aceste două lumi erau inaccesibile
muritorilor. Doar semizeii sau eroii puteau accede la ele,
aşa cum doar Orfeu a putut coborî sub pământ pentru a
o elibera pe Euridice. Infernul era populat de monştri,
precum Cerber sau Furiile care omorau pe orice muritor
care se aventura dincolo de frontierele lui arbitrare. Şi
atunci Pământul reprezenta pentru antici lumea fizică,
geografică, atât cât era cunoscută de ei. Ei nu s-au
aventurat1 decât până la Coloanele lui Hercule, după

1 sau cel puţin aşa ne relatează legendele

care au cercetat cele trei continente din jurul
Mediteranei, Europa, Asia şi Africa. Dincolo de ele, ei
considerau că există haosul sau apele sau marginea lui.
Întotdeauna am avut nevoie de sprijin. Specific omenesc,
nu am fost stăpâni pe noi. Aveam nevoie de zei sau
semizei pe care îi alegeam şi onoram cu titluri dintre
eroii noştri; mai târziu, în era creştină, am martirizat,
fericit şi sanctificat persoane pline de har, ale căror fapte
şi deosebită inteligenţă i-au ridicat deasupra celorlalţi.
Omul primitiv măsura importanţa adversarului sau a
obstacolului întâlnit dupa mareţia acestuia, în care
vedea, ca şi noi, un semn de forţă, realizând sentimentele
de teamă şi respect. Ceea ce pentru el estima suprema
transcendenţă era lumea de temut a cerului, imuabil şi
inaccesibil, a cărui ameninţare se ascundea în spatele
unui văl de nori care revărsa asupră-i în timpul
furtunilor fulgere şi tunete. E firesc ca oamenii să fi
presupus că dincolo de bolta înstelată domnea o
autoritate capricioasă, invizibila, de neratins. Aceasta
putere ocultă era cu atât mai misterioasă cu cât se
transfigura într-o lumină binefăcătoare ce se ivea în
fiecare dimineata  odată cu apariţia soarelui. Cultul solar
a fost universal; Osiris în Egipt, Baal în Caldeea, Mithra
în Persia, Helios în Rhodos, devenit Apollo o dată cu
sosirea sa din Hyperboreea în Grecia, înainte de a fi
adoptat de Roma, el reprezintă inteligenţa cosmică ce
luminează şi, prin urmare, veghează asupra misterelor -
ezoteric sau asupra misteriosului spatiu intergalactic.
Frate geamăn cu Artemis-Diana, născută înaintea lui, de

C
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vreme ce noaptea lunară precede ziua, Apollon cel solar
a ajuns să se bucure de o cvasiomnipotenţă cu funcţii
multiple de clarvăzător, medic, preot, muzician şi arcaş.
Cu o singură săgeată a sa el putea ucide sau vindeca,
simbolurile razelor sale fiind coroana de lumină,
aureolele sfinţilor2, cununile de lauri ale eroilor - simbol
al nemuririi, la fel cum coarnele berbecului solar erau
simbol al puterii şi raza vizibilă a inspiraţiei, cea care îi
împodobea fruntea lui Moise. Alte divinităţi, precum
Attis şi Cybele, şi-au aşezat pe cap tiara trietajată, semn
al dominaţiei lor asupra celor trei trepte ale cosmosului,
coroana supremă de care astăzi numai papa se poate
prevala, deşi a renunţat să o poarte.

Domul ceresc care ne domina în timpuri imemoriale
a fost comparat cu o cupola, cu o boltă scobită deasupra
pamântului, cu un capac greu care ne acoperea şi ne
proteja totodată, ceea ce este sugerat prin mitul lui
Uranus.

Apoi civilizaţiile contemporane (din ultimele zece
milenii) au reprezentat cerul prin umbrela de aur care-l

2 o explicaţie ştiinţifică a cercurilor aurii din jurul capetelor de sfinţi şi
îngeri ar fi cea a reducerii aurei corporale la nivelul centrului gânditor
în sensul desemnării unei autorităţi supreme spirituale.

apara pe Buddha (transmisă azi prin umbrela
suveranilor orientali, prin porumbelul Sfântului Duh
acoperind lumea cu aripile sale desfasurate ca o boltă şi
chiar prin baldachinul ce ramâne înaltat deasupra noului
papă dupa alegerea acestuia în conclav şi deasupra
obiectelor sacre din biserici şi procesiuni.

Neputinţa pământeanului de a se ridica deasupra
planului terestru l-a facut să aibă o smerită admiraţie faţă
de neamul înaripatelor, capabile să zboare liber şi să
atingă prezenţa divină. Păsările au fost considerate drept
mesageri ai zeilor şi toate manifestările puterii spiritului
au fost preluat de aripi. Păsările, aripile şi zborul au
simbolizat stările superioare ale fiinţei, ceea ce nu putea
fi explicat ca un arc reflex, ca un apanaj delimitat de
lumea obişnuită a componentelor cosmice din fiinţa
umană. Aşa că penele care înconjoară capul marilor şefi
amerindieni arată autoritatea lor spirituală, posibil
extrapolate prin folosirea coroanelor la capatele
încoronate sau în cadrul tainelor religioase, imprimând
figurilor sacralizarea asemănătoare îngerilor şi sfinţilor
în simbolistica asociată cercului.

Aripile puse de Hermes, mesager al zeilor, la calcâie,
îl eliberează de greutate, precum picioarele uşoare ale
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sfinţilor budisti, al căror mers poate deveni aproape
aerian, sau mersul nemuritorilor daoisti care doar astfel
ajung în insulele Fericiţilor. Pe lângă posibilităţile de
levitaţie ale magilor şi sfinţilor creştini, privilegiul
zborului extatic, al acestei ascensiuni în spirit l-au primit
în somn şi l-au descris oameni predestinaţi, precum
Pitagora şi Mahomed. Legătura dintre păsări şi cer a
determinat asemănarea lor cu îngerii, atribuindu-li-se
folosirea unei limbi angelice - poesia, un limbaj ritmat,
menit să faciliteze pătrunderea în stările superioare.
Înţelepciunea, spune Rig Veda, este mai iute decât pasarea,
iar vorbirea, emanaţie nevăzută a spiritului, este ea însasi
înaripată.

Îmi amintesc dintr’o lectură pe care nu o pot preciza
că acest limbaj al păsărilor este şi o expresie coranică care
desemnează cunoaşterea supremaă. În ultimile milenii
eroii învingători ai dragonilor îşi cuceresc astfel
nemurirea şi, nota bene!, înteleg limbajul păsărilor. E
ceea ce s-a relatat în legenda nordică lui Sigurd sau
Sfântului Matei care asculta glasul porumbelului –
Duhul Sfânt care aşezat pe umărul său îi dicta revelaţiile
Evangheliei (aşa şi este reprezentat pe portalurile
catedralelor). Îngerul Bunei Vestiri, vine în aceeaşi
postură să o vesteasca pe Sfânta Fecioara, însotit de un
porumbel, reprezentând un alt ego, iar salutul său e
mereu înaripat (ave = fii sanatos şi avis - pasăre). Un
celebru om al spiritului, un persan, Farîd ed-DIn 'Attar, a
scris chiar un poem de aproape 5 000 de versuri intitulat
Mantie Utta'ir (Limbajul păsărilor) ce constituie cea mai
lucidă expunere a spiritualităţii sufiste. Lebăda, îl însoţea
pe Apollo în migraţiile sale hibernale în Hyperboreea şi
unea astfel ţinuturile nordice şi mediteraneene. Faimosul
cânt al lebedei este un aspect al limbii păsărilor şi în
India, lebăda este animalul de călărie al lui Brahma şi al
lui Varuna, ea clocind Oul Luminii (brahmanda) pe
apele primordiale. Vulturul, a cărui privire avea faima
de a aţinti soarele fără nicio greutate, putea percepe în
mod direct lumina inteligibilă, iar în India, vulturul
divin Garuda, stralucitor ca focul, era animalul de călărie

al lui Vishnu şi întruchipa un stadiu transcendent de
spiritualitate. O altă pasăre solară, phoenix, denumirea
greceasca pentru benu egiptean, e identificată cu bâtlanul
purpuriu. Se credea ca aceasta pasăre mitică renaşte din
propria-i cenuşă şi de aceea simboliza învierea.

Dar cea mai interesantă asociere cu simbolismul
temporal al lumii cereşti este albina. Prin simbolurile
masonice găsim albinele şi stupul de albine, care sunt
considerate simbolurile purităţii şi salvării, ale
înţelepciunii şi supunerii dar şi ale regenerării. Albina
este una dintre cele mai extraordinare creaturi din lumea
insectelor. Sistemul social complex al stupului de albine
care organizează până la 40.000 de indivizi într-o singură
unitate activă, a fascinat omenirea de secole. Albina, si ea
înaripată, al cărei nume ebraic (debo-rah) derivă din
aceeaşi rădăcină ca şi cuvântul Verb (dbr), a fost uneori
văzută ca o picătură de lumină căzută din soare în zori
de zi. Ea le-a picurat pe buze, în somn, lui Platon şi lui
Pindar mierea inspiraţiei poetice şi a graiului îngerilor.
De altfel, mierea este o hrană a nemuririi, iar albina,
ieşind din nou la lumina zilei după iernatul ei în stup, a
devenit un simbol al reînvierii iniţiatice.
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Stilul de viaţă al albinelor a inspirat, încă din
vremuri vechi, interpretări simbolice, mituri şi legende,
poveşti, poezii şi fabule, meditaţii filosofice, steme şi
blazoane, comparaţii şi metafore. Mierea şi ceara se
plămădeau tainic, în scorburi şi, mai târziu, în ştiubeie în
care privirea omului nu putea pătrunde prea uşor; tot ce
se petrecea acolo ţinea de o alchimie misterioasă în urma
cărora, din flori se năştea mierea şi se întocmeau, cu un
meşteşug ascuns, fagurii, fără seamăn în desăvârşirea
lor. Munca îmbrăcată în tăcere, un zumzet înconjurat de
tăcere ascunde însă un limbaj, un mod de comunicare al
armoniei cosmice, limbajul dansului. In Egiptul antic,
albina reprezenta faraonul Egiptului de jos, sufletul şi
soarele reprezentat prin virtutea dungilor sale aurii şi
prin puterea zborului. Albinele erau lacrimile lui Ra.

Albina greacă simboliza munca, supunerea şi era
sacră pentru Ceres şi Artemis şi era emblema lui
Ephesus. În India, albinele albastre se odihnesc pe
fruntea zeului indian Krishna, iar Shiva poate fi
reprezentat de o albină şi un triunghi. Din moment ce
dispare iarna şi se întoarce vara, albina simbolizează
învierea şi speranţa. Albina a fost asociată cu Cristos
pentru ca poate înţepa dacă este ameninţată, dar produce
şi mierea dulce. Albina şi stupul reprezintă credinţa şi

biserica în creştinism. Mierea şi laptele constituie hrana
zeilor, un simbol al abundenţei al ţării promise evreilor
şi un semn al milei lui Cristos. În tradiţia populară se
spunea ca are calităţi de conservare şi că acţionează ca
afrodisiac, simbolizează astfel imortalitatea şi fertilitatea.
Din zilele Greciei antice, mierea simbolizează elocvenţa,
o limbă mieroasă. Albina era emblema lui Napoleon I, deşi
Napoleon III a numit-o ulterior simbolul muncitorilor.

Albina a fost asociată ca un simbol al sufletului, ea
fiind şi simbolul supravieţuirii după moarte, devenind în
timp şi simbolul învierii. A fost, din totdeauna, un
promotor al prosperităţii, identificată cu eroii civilizatori
care întronează înţelepciunea şi armonia.

În mitologia românească, albina are un loc aparte, ea
fiind considerată a fi un bun sfetnic privind modelarea
pământului, credinţă ce a rămas vie chiar şi după
apariţia creştinismului, când albina a fost inclusă în
rândul vietăţilor sfinte. Icar a crezut că minunata cheie a
zborului se află în aripi, Isis, simbol divin al feminităţii
avea permanent aripile sale întinse pentru a proteja din
înalt familia, legătura reflexă între lumile hermeneutice
reflectate în oglinda arcului reflex.

(continuare  în ediţia  viitoare)

♫

Elleny Pendefunda. Stupina

Ilustraţiile de la pp. 3-6 reprezintă reproduceri după vitraliile din Marea Sală a Academiei
Române, Bucureşti
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Adrian POPESCU

Nimicul
sau o intrare în iad

1.
Am intrat în tunelul unei fabrici dezafectate, lătrat de doi cerberi:
,,Pe unde-ai pătruns?’’ ,,Prin văzduh !’’, le-am răspuns. S-au încruntat.
Aşa se încruntă, de obicei, paznicii, chiar păzind dureri sau chinuri.

Căutam coletăria Nemo, coletăria nimicului, sucursala Nimicniciei.
Mi-am început drumul printr-un lung tunel plin de vaierul vântului,
de voci suprapuse ca morţii unul peste celalalt,
în groapa familiei,
maşinile claxonând mă vânau,
treceam pe lângă magazii gri-negre,
şi lăzi imense pline de resturi industriale,
cioburi, hârtii de împachetat
Neantul, praf, praf, praf, şi vuietul unui gol în urechi,
ca în tabloul
lui Munch.
Ochii, ochii, ochii, claxoanele,
băltoacele, noroiul, scârba, scârna…

Sec, sec, sec, sec…..
Niciun firişor de iarbă, în jur,
nici o ciupercă de umezeală, pe vreo tăblărie
de acoperiş de atelier,
numai praf greu, gri, industrial, de la pietrele abrazive,
Moarte, uscăciune e numele tău.
Uscăciunea bărbatului bătrân şi a femeii bătrâne,
Uscăciunea inimii şi frigul uscat,
Uscăciunea glasului şi apoi a glandelor.
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Şi o codiţă ruptă de măr mi-ar fi fost deajuns,
cum îmi povestise o pictoriţă
că ar fi dorit să vadă într-o închisoare,
unde intrase pentru că nu putuse
accepta ,,lupta de clasă’’
şi mai ales o spusese în gura mare…
Adio, culori, pânze  bine întinse pe saşiu,
pensule din păr de veveriţă...
aici, încercam ceva din ce-a pătimit ea:
uscăciunea dracului…
Prin gaura unui zid, de unde, cu unghiile,
poate,
fuseseră scoase două
cărămizi, am sperat să zăresc ceva viu şi verde,
vreun copăcel astmatic,
vreo tufă de scaieţi,
spinii din coroana de batjocură a Răstignitului,
nimic viu nu vedeam în jur,
nimic cu sevă, nimic înflorit, praf industrial,
moarte indiferentă, părăsire,
o intrare în bolgie, o gură de iad pe pământ.

2.
Şi tunelul acela nu se mai termina,
mergeam şi obosisem, şchiopătam.
la capătul lui nicio lumină,
maşini care se frecau de mine,
tot mai agresive, mai aproape,
curent care mă îngheţa,
pierdut, pierdut, pierdut,
unde era Nicolae cu sfatul lui înţelept,
unde Angela să-mi deschidă o cărare
pe unde să ies din nou la loc larg,
unde Gabriel, cel care veşti bune
le-aduce mereu, tuturor?

Când credeam că totu-i pierdut,
disperat, cu lacrimi murdare pe obraz,
am ieşit într-un fel de crâng golaş,
pipernicitul mesteacăn mi se părea
palmier, frunzele-i înguste cât
cele de magnolie centenară,
Francisc, sunt sigur că nu mă abandonase,
şi nici padovanul Anton,
nici Tereza cea mică, normanda,
nici Margherita, nu regina, umbriana Rita,
născută cu doar  două
zile  înainte de ziua mea.

Acum îmi era şi mai greu
pe drumul de-ntoarcere,
cu povara în braţe a coletului,
greu de păcate,
cu acuzaţiile formulate clar,
liliecii se pregăteau,
din nişte colţuri de magazii,
să-mi se încâlcească
şi mai rău în chică?
Spirite imunde se foiau,
iar unul se desprinse brusc
împroşcându-mă cu noroi.
Altul îmi dădea cu tifla,
,,de ce ai întins  mâna spre
fructul rotund ?’’

Mă trase de perciuni,
ridicându-mă-n aer,
ca un dascăl nemilos,
Altul, ca un titirez,
stârni praful şi se
desprinse brusc de la sol,
,,Făcând din curu-i goarnă’’,
Singur,  îmbrâncit de maşini,
Am ieşit cu greu la lumină.
Cu sprâncenele arse de praf,
cu buzele crăpate.
Bolnav. Istovit. Liber.

Adrian Popescu a câştigat Cununa de lauri la a II-a ediţie
a Turnirului poetic de la Efes, 2012. Premiul pe echipe a
fost adjudecat de Filiala Arad a Uniunii Scriitorilor din
România, iar cel de popularitate de poetul Lucian Vasiliu
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Jaques LE GOFF

Mentalităţile
O istorie ambiguă

«Termenul de mentalitate îmi place. Astfel se lansează noi cuvinte» Marcel Proust
(«A la Recherche du Tempe perdu. Le Coté de Guermantes», Bibliotheque de la Pléiade, t. II, p. 236-7)

entru istoric, termenul de
mentalitate este astăzi încă
nou, însă extrem de contro-

versat. Se vorbeşte foarte mult despre
o istorie a mentalităţilor, dar s-au
adus puţine exemple convingătoare
în sprijinul acesteia. Deci este vorba
despre o muncă de pionierat, despre
un domeniu care rămâne a fi
descoperit, ne întrebăm dacă această
expresie defineşte o realitate ştiinţifi-
că, dacă posedă o coerenţă concep-
tuală, dacă este operatorie din punct
de vedere epistemologic. Super-uzi-
tată în cadrul tendinţelor actuale,
această expresie pare deja învechită.
Ar trebui oare sa o ajutăm să-şi
continue existenţa sau să dispară?

I. O istorie – răspântie

rima atracţie a istoriei
mentalităţilor constă tocmai
în imprecizia sa, în vocaţia

de a desemna rezidurile analizei
istorice, acel «ceva» al istoriei.

Din 1095 indivizi şi mase creează
tulburări în cadrul creştinismului
occidental şi participă la marea aven-
tură a cruciadei, înflorirea demogra-
fică şi începutul unei suprapopulări,
interesele comerciale ale oraşelor ita-
liene, politica Papalităţii dornică să
refacă în dauna Infidelei unitatea
unei creştinătăţi dezbinate, toate

aceste cauze nu reuşesc să explice
totul şi, poate, nici măcar esenţialul.

Sunt necesare atracţia Ierusalimu-
lui terestru, replică a celui celest,
impulsul imaginilor mentalităţii
colective acumulate în jurul acestuia.
Căci ce ar fi cruciada în absenţa unei
anumite mentalităţi religioase?1

Ce este feudaliatea? Existenţa unor
instituţii, o modalitate de producţie,
un sistem social, un tip de organizare
militară? Răspunsul pe care îl dă
Georges Duby este că trebuie să mer-
gem mai departe, «să prelungim isto-
ria economică printr-o istorie a
mentalităţilor», că trebuie să luăm în
calcul: «concepţia feudală a serviciu-
lui». Ce este feudalitatea? «O
mentalitate medievală»2

Începând cu secolul al XVI-lea un
nou tip de societate se dezvoltă în
Occident, societatea capitalisă. Este
oare aceasta produsul unei noi mo-
dalităţi de producţie, secreţia econo-
miei monetare, un edificiu al
burgheziei? Fără îndoială, dar este în
egală măsură rezultatul unor noi
atitudini faţă de muncă, de bani - al
unei mentalităţi care, începând cu
Max Weber, este asociată eticii
protestante.3

Termenul de mentalitate defineşte
o sferă care se întinde dincolo de
graniţele istoriei, încearcă să satisfacă
curiozitatea istoricilor decişi să
meargă mai departe, el defineşte în

primul rând interferenţa celorlalte
ştiinţe umane. Marc Bloch, încercând
să contureze «mentalitatea religioa-
să» a Evului Mediu recunoaşte în
cadrul acesteia «o multitudine de
credinţe şi practici... unele moştenite
din magiile milenare, altele apărute,
într-o epocă relativ recentă, în sânul
unei civilizaţii4 animată încă de o
mare fecunditate mitică».

Istoricul mentalităţilor se apropie
în această privinţă de etnolog, scopul
său fiind să atingă, ca şi acesta,
nivelul cel mai stabil, mai imobil al
societăţilor. Pentru a relua cuvintele
lui Ernestiabrousse: „Economicul
este frânat de social, iar socialul de
mentalitate”5 Keith Thomas, studiind
la rândul său mentalitatea religioasă
a oamenilor din Evul Mediu şi
Renaştere aplică în mod deschis o
metodă etnologică inspirată de
Evans-Pritehard.6 De la studiul ritu-
rilor şi practicilor ceremoniale,
etnologul se îndreaptă spre s
credinţelor, al sistemelor de valori.
Astfel istoricii preocupaţi de Evul
Mediu care i-au urmat lui Marc
Bloch, Percy Ernest Schramm, Ernest
Kantorovicz, Bernard Guenee7 desco-
peră prin intermediul consacrărilor,
al vindecărilor miraculoase, însem-
nelor puterii, taxelor regale, o mistică
monarhică, o mentalitate politică
reînnoind astfel istoria politică a
Evului Mediu. Vechii specialişti în

P
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hagiografie erau interesaţi de sfinţi,
specialiştii modei sunt preocuaţi de
sfinţenie, de ceea ce o fundamentează
în spiritul fidelilor, de psihologia
credulilor, de mentalitatea hagiogra-
fului.8 Astfel antropologia religioasă
determină o conversie radicală a
viziunii9 istoriei religioase. Apropiat
de etnolog, istoricul mentalităţilor
trebuie să devină şi sociolog. Obiec-
tul său este sfera colectivă.
Mentalitatea unui individ istoric,
chiar dacă este vorba de un om
important, este tocmai lucrul pe care
acesta îl are în comun cu alţi indivizi
ai timpului său. De exemplu, Carol al
V-lea al Franţei. Toţi istoricii îl apre-
ciază pentru simţul său în materie de
economie, administraţie, politică sta-
tală. Este regele înţelept, cititor al lui
Aristotel, care reface finanţele regatu-
lui, poartă cu englezii un război de
uzură ce îi permite să-şi menajaze
veniturile, calculează cu exactitate. În
1380, pe patul de moarte, aboleşte o
parte din impozite, cele pe fumărit
(fouages). Istoricii şi-au pus întrebări,
au căutat să descopere dincolo de
gestul deconcertant al regelui fie o
gândire politică greu de identificat,
fie o aberaţie a unui om cu spiritul
rătăcit. De ce nu ar fi vorba pur şi
simplu despre credinţele din secolul
al XVI-lea, despre faptul că regele
căruia îi era frică de moarte nu voia
să fie strivit în clipa judecăţii de ura
supuşilor săi? Despre un rege care, în
ultimul moment, lasă mentalitatea să
primeze asupra politicii sale, credin-
ţele comune asupra unei ideologii
politice personale?

Demersurile istoricului mentalită-
ţilor se aseamănă în special cu cele
ale psihologului social. Noţiunile de
comportament sau atitudine sunt
esenţiale, atât pentru unul cât şi
pentru celălalt. Dealtfel, pe măsură ce
psihologii sociali, precum C.
Kluckhohn,10 insistă asupra rolului
controlului cultural în cadrul com-
portamentelor biologice, psihologia
socială tinde spre etnologie şi,
dincolo de ea, spre istorie. Două
domenii manifestă această atracţie
reciprocă, dintre istoria mentalităţilor
şi psihologia socială; dezvoltarea

studiilor asupra criminalităţii, a
marginalilor, deviaţiilor din epocile
trecute şi înflorirea, paralelă a
sondajelor de opinie şi a analizelor
istorice privind comportamentele
electorale.

Pe această cale se dezvăluie unul
dintre interesele istoriei mentalităţi-
lor: posibilităţile pe care aceasta le
oferă psihologiei istorice de a se ralia
unui important curent al cercetării
istorice de astăzi, istoria cantitativă,
în aparenţă o ştiinţă a mişcării şi
nuanţei, istoria mentalităţilor poate,
dimpotrivă, în urma câtorva adap-
tări, să utilizeze metodele cantitative
elaborate de psihologii sociali.
Metoda scărilor de atitudine care,
după cum subliniază Abraham A.
Moles11, ne permite să plecăm "de la
o masă de fapte, opinii sau expresii
verbale total incoerente la început" şi
să descoperim la sfârşitul analizei
atât o "măsură" de mărime pertinentă
a ansamblului faptelor luate în
discuţie cât şi o "definiţie" a acestora
plecând de la scara lor, va oferi poate
o definiţie satisfăcătoare a termenului
ambiguu de metalitate, după exem-
plul „celebrei formule a lui Binet":
„Inteligenţa este ceea ce măsoară
testul meu".

Legăturile sale cu etnologia îi vor
permite istoriei mentalităţilor accesul
la un alt mare arsenal al ştiinţelor
umane actuale: metodele structura-
liste. Mentalitatea însăşi nu este oare
o structură?

Însă, mai mult decât din facilităţi,
în relaţiile pe care le stabileşte cu
celelalte ştiinţe umane, atracţia
istoriei mentalităţilor provine din
dezrădăcinarea pe care ea o oferă
celor intoxicaţi de istoria economică
şi social şi, în special, de un marxism
vulgar. Eliberată de acel „chei et
machina" al Vechii istorii: providenţa
sau oamenii importanţi, de concep-
tele sărace ale istoriei pozitiviste:
eveniment sau hazard, istoria
economică şi socială, inspirată sau nu
de marxism, conferise explicaţiei
istorice baze solide, însă se dovedea
incapabilă să realizeze programul pe
care Michelet îl destina istoriei în
1869:

"Istoria (...) îmi părea încă destul de
vulnerabilă în cele două metode ale
sale: prea puţin materială (...), prea
puţin spirituală, vorbind despre legi,
acte politice... şi nu despre idei,
moravuri (...)". Chiar în cadrul
marxismului, istoricii care îşi afirmau
apartenenţa la acesta, după ce
evidenţiaseră mecanismul modalită-
ţilor de producţie şi lupta claselor, nu
reuşeau să treacă în mod convingător
de la infrastructuri la suprastructuri,
în oglinda pe care economia o întin-
dea societăţilor, nu se zărea decât
reflectarea palidă a unor scheme
abstracte, şi nu chipuri, oameni
readuşi la viaţă. Omul nu trăieşte
numai cu pâine, istoria nu avea nci
măcar pâine, nu se hrănea decât cu
schelete agitate de un dans macabru
de automate. Acestor mecanisn des-
cărnate le trebuia oferită contrapon-
derea unui alt lucru. Trebuia să i se
găsească istoriei un „altundeva".
Acest alt lucru, acest „altundeva" au
fost mentalităţile, însă istoria
mentalităţilor nu se defineşte numai
prin contactul cu celelalte ştiinţe
umane şi prin emergenţa dintr-un
domeniu refulat al istoriei tradiţio-
nale. Ea este de asemenea punctul de
întâlnire al exigenţelor opuse pe care
dinamica proprie cercetării istorice
actuale le obligă la dialog. Se situează
în punctul de intersecţie dintre
individual şi colectiv, durata lungă şi
cotidian, inconştient şi intenţional,
structural şi conjunctural, jnarginal şi
general.

Nivelul istoriei mentalităţilor este
cel al cotidianului şi al automaticului,
este ceea ce se sustrage subiecţilor
individuali ai istoriei, deoarece se
constituie ca un revelator al conţinu-
tului impersonal al gândirii lor, este
ceea ce Cezar şi ultimul soldat din
legiunile sale, Sfântul Ludovid şi
ţăranul de pe domeniile sale,
Cristofor Columb şi marinarul de pe
corăbiile sale au avut în comun.
Istoria mentalităţilor este pentru
istoria ideilor ceea ce istoria culturii
materiale este pentru cea economică.
Reacţia oamenilor din secolul al XXI-
lea faţă de ciumă, pedeapsă divină,
este alimentată de lecţia seculară şi
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inconştientă a gânditorilor creştini,
de la Sfântul Augustin la Sfântul
Toma d'Aquino, ea se explică prin
sistemul ecuaţional boală = păcat
elaborat de clericii din Evul Mediu
îndepărtat, însă ignoră toate articu-
laţiile logice, toate subtilităţile raţio-
namentului şi nu păstrează decât
mulajul grosier al ideii. Astfel,
uneltele de zi cu zi, îmbrăcămintea
săracului derivă din modele presti-
gioase create de mascările superfici-
ale ale economiei, modei şi gestu-
rilor. Acolo poate fi identificat stilul
unei epoci, în profunzimile cotidia-
nului. Atunci când Huizinga îl
numeşte pe Jean de Salisbury "spirit
pre-gotic", dacă îi recunoaşte o
superioritate de anticipare asupra
evoluţiei istorice prin intermediul
prefixului, prin expresia în care spirit
("mind") evocă o metalitate, îl
transforrrra în martorul colectiv al
unei epoci, aşa cum Lucien Febvre a
făcut-o în cazul unui Rabelais eliberat
de anacronismul erudiţilor ideilor
pentru a fi redat istoricităţii concrete
a istoricilor metalităţilor.

Discursul oamenilor, oricare ar fi
fost tonalitatea sa, convingătoare,
emotivă emfatică, nu este cel mai
adesea decât un amalgam de idei
primite de-a gata, de locuri comune,

de fosile intelectuale, o proliferare
heteroclită de epave de culturi şi
metalităţi de diverse origini şi din
diferite timpuri.

De unde şi metoda pe care istoria
mentalităţilor impune istoricului: o
cercetare arheologică mai întâi a
straturilor şi fragmentelor de arheo-
psihologie - în sensul în care Andra
Varagnac vorbeşte despre arheocivi-
lizaţie -, însă aceste epave fiind totuşi
asamblate în coerenţe mentale dacă
nu logice, apoi descifrarea sistemelor
psihice apropiate de „bricolajul
intelectual" în care Claude Lévi-
Strauss recunoaşte gândirea sălba-
tică.

În cartea a patra a "Dialogurilor"
scrise între anii 590 şi 600, papa
Grigore cel Mare povesteşte despre
unul din călugării mănăstirii al cărei
abate a fost la Roma, care, pe patul
de moarte, îi mărturiseşte fratelui său
că a ascuns trei bănuţi de aur, lucru
interzis de regula ce obligă fraţii să
pună totul în comun. Informat,
Grigore ordonă ca muribundul să fie
lăsat să se sfârşească în singurătate,
privat de orice cuvânt de mângâiere
pentru ca, înspăimântat să se purifice
de păcatul său şi ca moartea sa în
chinuri să fie un exemplu pentru alţi
călugări. De ce acesl abate cultivat şi
instruit pe cât se putea atunci, nu s-a
dus mai curând să vegheze la
căpătâiul păcătosului muribund
pentru a-i deschide poarta cerului
prin confesiune şi căinţă? Lui Grigore
i s-a impus ideea că păcatul trebuie
plătit prin semne exterioare: o moarte
şi o înmormântare dezonorante
(corpul este aruncat în gunoi).
Obiceiul barbar (introdus de goţi sau
ieşit la suprafaţă din vechiul fond
psihic?) al pedepsei fizice a primat
asupra regulei. Mentalitatea a înfrânt
doctrina. Astfel, ceea ce pare lipsit de
rădăcini, născut din improvizaţie şi
reflex, gesturi maşinale, cuvinte fără
sens, vine de departe şi stă mărturie
ecoului sistemelor de gândire.

Istoria mentalităţilor îl obligă pe
istoric să se intereseze îndeaproape
de câteva fenomene esenţiale din
domeniul său: moştenirile ale căror
studiu furnizează informaţii asupra

continuităţii, pierderile, rupturile (de
unde, de la cine, când au apărut
această desprindere mentală, această
expresie, acest gest?); tradiţia, adică
modurile în care se reproduc mental
societăţile, decalajele, produs al întâr-
zierii cu care spiritele se adaptează la
schimbare şi al vitezei inegale de
evoluţie a diferitelor sectoare din
cadrul istoriei. Domeniul de analiză
privilegiat pentru critica concepţiilor
lineare asupra activităţii istorice.
Inerţia, forţă istorică majoră, care este
mai mult produsul spiritelor decât al
materiei, căci aceasta este adesea
mult mai promptă decât ele. Oamenii
utilizează maşini pe care ei Ic
inventează dar continuă să păstreze
mentalităţi anterioare apariţiei aces-
tor maşini. Automobiliştii au
vocabularul unor cavaleri, muncitorii
din uzinele secolului al XlX-lea
păstrează mentalitatea ţăranilor care
le-au fost taţi şi bunici. Mentalitatea
este lucrul care se schimbă cel mai
lent. Istoria mentalităţilor devine
atunci istoria lentorii din cadrul
istoriei.

II .Repere pentru istoria
genezei istoriei
mentalităţilor

e unde vine istoria
mentalităţilor12. De la adjec-
tivul mental care se rapor-

tează la spirit şi provine din
latinescul mens, însă epitetul latin
mentalis, ignorat de latina clasică
aparţine vocabularului scolasticii
medievale, iar cele cinci secole care
separă apariţia termenului mental
(mijlocul secolului al XlV-lea) de cel
de mentalitate (mijlocul secolului al
XlX-lea) indică faptul că substantivul
răspunde alt necesităţi, ţine de o
conjunctură diferită de cea a
adjectivului. În franceză termenul de
mentalitate nu derivă în mod direct
din adjectivul mental. El este împru-
mutat din engleză, care obţinuse,
încă din secolul al XVII-lea, termenul
mentality plecând din secolul al XVII-
lea. Ea desemnează coloratura colec-

D
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tivă a psihismului, modul specific de
a gândi şi simţi „al unui popor, al
unui anumit grup de persoane, etc.".
În engleză utilizarea acestui termen
se limitează doar la limbajul filosofic,
pe când în franceză el este folosit în
cuvânt în mod curent. Noţiunea care
va da naştere conceptului şi terme-
nului mentalitate apare în secolul al
XVIII-lea în domeniul ştiinţific şi, în
special, în cadrul unei noi concepţii
asupra istoriei. Aceasta îi inspiră lui
Voltaire cartea şi ideea din "Essai sur
les moeurs et l'esprit des nations"
(1754) ("Eseu asupra moravurilor şi a
spiritului naţiunilor"), în care se face
simţită prelungirea termenului engle-
zesc mind. în momentul apariţiei
sale, în 1842, conform dicţionarului
Robert, termenul are sensul, apropiat
de cel de mentality, de „calitate a
ceea ce este mental". Însă Littré, în
1877, îl ilustrează printr-o frază
împrumutată din filosofia pozitivistă
a lui H. Stupuy unde cuvântului i s-a
conferit sensul mult mai extins, dar
încă „savant" de „formă de spirit"
deoarece este vorba - joc al
hazardului sau referinţă involuntară
la perioada luminilor? - despre
„schimbarea de metalitate iniţiată de
enciclopedişti". Apoi, în jurul anului
1900 - Proust subliniază noutatea
unui termen care convine investi-
gaţiei sale psihologice - cuvântul
adoptă sensul său curent. El este sub-
stitutul popular al Weltanschaung-
ului german, viziunea lumii, a
fiecăruia, un univers mental stereotip
şi haotic totodată. Este în special o
viziune pervertită a lumii, abandonul
în favoarea instinctelor psihice
nocive. Există în acest termen o anu-
mită fatalitate peiorativă. Limbajul
subliniază această nuanţă asociindu-
1 cu un epitet peiorativ în mod direct
sau prin intermediul unei antifraze
„o mentalitate josnică" sau „o
mentalitate bună" sau prin interme-
diul unei utilizări absolute: „ce
mentalitate!". Pe de altă parte,
engleza a păstrat această tendinţă a
cuvântului în cazul adjectivului
mental (subînţeles ca deficient)
capătă sensul de arierat sau de
"smintit".

Această coloratură a limbajului a
alimentat sau a fost alimentată de
două curente ştiinţifice. Unul dintre
acestea este etnologia. Termenul de
mentalitate desemnează la sfârşitul
secolului al XlX-lea şi înce-
putul secolului al XX-lea
psihismul „primitivilor" pe
care observatorul o priveş-
te ca pe un fenomen
colectiv (în cadrul căruia
psihismul individual nu
poate fi identificat) propriu
indivizilor a căror viaţă
psihică este compusă din
reflexe, automatisme, se
reduce la un mental colec-
tiv care exclude practic
orice personalitate. Lucien
Lévy-Bruhl publică în 1922
„La Mentalitd primitive"
(„Mentalitatea primitivă").
Celălalt curent este psiho-
logia copilului. Şi în acest
caz, dacă încetăm să
considerăm copilul ca pe
un mic adult, aceasta este
în scopul de a face din
aceasta un minor din punct
de vedere mental. Pe când,
dicţionarele tehnice france-
feede filosofic, psihologie,
psihanaliză ignoră cuvân-
tul mentalitate, cel mai
recernt vocabular de „Psi-
hopedagogie şi psihiatrie a
copilului" (1970) defineşte
o menta-litate inflantilă.
Încă din 1928 în „Revista
filosofică", Henri Vallon
făcuse oragătură între cele
două consacrând un articol
Mentalităţii primitive şi
celei a copilului (apropiere
condamnată vehement, du-pă cum se
ştie, de către Claude Lévi-Strauss în
paginile celebre din „Struc-tures
élémentaires de la parente"
(„Structuri elementare de înrudire").

Înainte de a avansa în analiza
istoriei mentalităţilor este important
să înlăturăm obstacolele prealabile.
Prima constă în îndoiala pe care ar
putea-o induce constatarea că
mentalitatea nu joacă practic nici un
rol în cadrul psihologiei, că nu face

parte din vocabularul tehnic al
psihologului. Ancheta coordonată de
Philippe Besnard asupra frecvenţei
termenului mentalitate în înţelesurile
bibliografiilor de psihologie a

demonstrat că, puţin frecvent în
„Psychological Abstracts" între 1927
şi 194314, cuvântul pare să fi căzut
astăzi în desuetudine în cadrul
psihologiei.15 Cum ar putea istoria
psihologică (sau mai curând cea
psihologiilor colective) să utilizeze în
mod profitabil un termen şi, dincolo
de cuvânt, o noţiune respinsă de
psihologie?

Istoria ştiinţelor abundă în exemple
de transferuri de noţiuni şi concepte.
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Un anumit cuvânt, un anumit
concept apărut într-un domeniu din
care dispare imediat, transferat într-
un domeniu învecinat se dezvoltă şi
proliferează. De ce nu ar putea
mentalitatea să obţină pe terenul
istoriei succesul care i-a fost refuzat
în cel al psihologiei? Iar psihologia
care, prin intermediul lingvisticii şi al
structuralismului, a asistat la relan-
sarea Gestalt-ului nu ar descoperi
oare tardiv că ar putea utiliza în mod
fructuos mentalitatea? Este evident
că, în orice caz, în domeniul ştiinţific,
istoria mentalităţilor este cea care a
salvat cuvântul şi folosirea sa în
limba franceză a determinat reintro-
ducerea sa în engleză, 1-a transmis
germanei, spaniolei, italianei (men-
tality, Mentalität, mendalidad,
mentalită). Aici, dezvoltarea noii
şcoli istorice franceze a asigurat –
fapt excepţional - succesul cuvântu-
lui, expresiei şi genului (cei trei
„teoreticieni" ai istoriei mentalităţilor
sunt Lucien Febvre, 1938, Georges
Duby, 1961, Robert Mandrou, 1968).

Cel de-al doilea obstacol constă în
faptul că tendinţa prioritară a
termenului poate exercita o anumită
influenţă asupra istoriei mentali-
tăţilor. Desigur Lévy-Bruhl afirma,
spre exemplu, că nu exista nici o
diferenţă de natură între mentalitatea
primitivilor şi cea a membrilor
societăţilor evoluate. Însă, el a creat
de la început un climat defavorabil
mentalităţilor, scriind din 1911 "Les
Fonctions mentales dans les societés
inférieures" („Funcţiile mentale în
cadrul societăţilor inferioare"). Şi este
adevărat că istoricul mentalităţilor,
fără a închide acest cuvânt în infernul
memoriei colective, îl urmăreşte în
apele tulburi ale marginalităţii,
anormanlităţii, patologiei sociale. De
unde şi proliferarea studiilor - dintre
care unele remarcabile - asupra
vrăjitoriei (ereziei) milenarismului.
De unde şi, atunci când istoricul
mentalităţilor îşi îndreaptă atenţia
asupra sentimentelor comune sau a
grupurilor integrate, alegerea sa
voluntară a unor teme limită (atitu-
dinile faţă de miracol sau de moarte)
sau a unor categorii debutante

(negustorii din societatea feudală).
Într-o perspectivă învecinată, un
psihosociolog ca Ralph H. Turner
("Collective Behaviour" („Comporta-
mentul Colectiv") (apărut în R.L.
Faris „Handbook of Modern Socio-
logg", Chicago, 1964) alege pentru a
studia comportamentul mulţimii
observarea dezastrului generator de
panică şi foloseşte datele culese de
un Disaster Research Group (Grup
de Cercetare a Dezastrelor).

III. Practica istoriei
mentalităţilor şi
capcanele sale

n calitate de specialist, istoricul
îşi caută mai întâi materialele.
Unde sunt cele ale istoriei

mentalităţilor? A te ocupa de istoria
mentalităţilor înseamnă, în primul
rând, să operezi o anumită lectură a
oricărui document. Totul constituie o
sursă pentru istoricul mentalităţilor.
Iată un document de natură
administrativă şi fiscală, un registru
al veniturilor regale din secolul al
XIII-lea sau al XIV-lea. Care sunt
rubricile, ce viziune asupra puterii şi
adminislraţiei reflectă ele, ce atitu-
dine faţă de număr dezvăluie
procedeele de numărare? Iată mobili-
erul unui mormânt din secolul al VII-
lea: obiecte de podoabă (ac, inel,
cataramă de centiron), monede de
argint dintre care una plasată în gura
mortului în momentul înhumării,
arme (topor, sabie, lance, cuţit mare),
un pachet cu unelte (ciocane, cleşti,
dalte concave, dalte metalice, pile,
foarfeci etc.16

Aceste rituri funerare ne infor-
mează asupra credinţelor (ritul
păgân al obolului plătit lui Charon,
cel care trece morţii în lumea de
dincolo), asupra atitudinii societăţii
merovingiene faţă de un artizan
investit cu un prestigiu aproape
sacral: fierarul-aurar (care este de
asemenea şi războinic), forjar şi
inânuitor al spadei.

Această lectură a documentelor va
viza îrepecial părţile tradiţionale,
cvasi-automatice ale textelor şi
monumentelor: formule şi preambu-
luri ale documentelor care
evidenţiază motivaţiile - adevărate
sau de faţadă - topoi care constituie
osatura mentalităţilor. Fără a
pătrunde în istoria mentalităţilor,
Ernst Robert Curtius a simţit
importanţa acestui fundament nu
doar al literaturii, după cum credea
el, ci şi al mentalităţii unei epoci:
„Dacă retorica are asupra omului
modern efectul unei fantome care se
strâmbă, cum să pretindem că 1-am
putea determina să se intereseze de
topică, a cărui nume abia dacă este
cunoscut, chiar de către specialistul
în literatură care evită în mod
deliberat profunzimile - şi din păcate
şi fundamentele! -literaturii europe-
ne?" O exclamaţie care i-a scăpat
acestui strălucit amator de calitate
care nu se poate hotărî să se ocupe de
cantitativul cultural, obiect al istoriei
mentalităţilor. Acest discurs necesar
şi maşinal în care se vorbeşte fără a
se spune nimic, în care se invocă fără
discernământ în anumite epoci
persoana lui Dumnezeu sau diavolul,
în altele ploaia şi timpul frumos
constituie cântecul profund al men-
talităţilor, ţesutul conjunctiv al spiri-
tului societăţilor, sursa cea mai
preţioasă a unei istorii care este
interesată mai mult de basul
continuu decât de cheia muzicii
trecutului.

Însă istoria mentalităţilor îşi are
sursele sale privilegiate, cele care ne
introduc mai mult şi mai bine decât
altele în psihologia colectivă a
societăţilor. Inventarul acestora este
una dintre primele obligaţii ale
istoricului mentalităţilor, în primul
rând, există documente care atestă
aceste sentimente, aceste compor-
tamente paroxistice sau marginale
care, prin distanţa lor, ne clarifică în
ceea ce priveşte mentalitatea
comună. Pentru a rămâne în Evul
Mediu, hagiografia pune în evidenţă
structuri mentale de bază: permea-
bilitatea dintre lumea sensibilă şi cea
supranaturală, identitatea de natură

Î
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între corporal şi psihic - de unde şi
posibilitatea apariţiei miracolului
sau, mai general, a miraculosului.
Marginalitatea sfântului - revelatoare
a fondului lucrurilor - are drept
corolar marginalitatea de asemenea
exemplară a diabolicilor: posedaţi,
eretici, criminali. De unde şi carac-
terul documentului privilegiat de tot
ceea ce ne permite accesul la aceste
mărturii: confesiuni ale unor eretici şi
procese ale Inchiziţiei, scrieri de
graţiere acordate unor criminali care
prezintă în detaliu faptele acestora,
documente judiciare şi, mai general,
monumente ale represiunii.

O altă categorie de surse privile-
giate a istoriei mentalităţilor este
constituită de documentele literare şi
artistice. Istorie nu a fenomenelor
„obiective" ci a repezentării acestor
fenomene, istoria mentalităţilor se
alimentează în mod firesc din docu-
mentele imaginarului. Huizinga, în
cartea sa de acum celebră, „Déclin du
Moyen Age" („Declinul Evului
Mediu"), a arătat tot ceea ce utilizarea
testelor literare (în asta constă forţa şi
vulnerabilitatea cărţii) poate aduce
nou în cunoaşterea sensibilităţii şi
mentalităţii unei epoci, însă literatura
şi arta vehiculează forme şi teme ce
provin dintr-un trecut care nu este în
mod obligatoriu cel al conştiinţei
colective. Excesele istoricilor tradiţio-
nali în privinţa ideilor şi forme pe
care le fac să se genereze printr-un fel
de partenogeneză ce ignoră contextul
non-literar sau non artistic al
apariţiei lor nu trebuie să ne ascundă
faptul că operele literare şi artistice
sunt guvernate de coduri mai mult
sau mai puţin independente de
mediul lor temporal. Pictura din
Quattrocento pare să ateste o nouă
atitudine faţă de spaţiu, de decorul
arhitectural, de locul omului în
univers: Mentalitatea „precapitalistă"
pare să fi trecut prin acest punct, însă
Pierre Francastel, care a perceput cel
mai bine sistemul pictural al
Quattrocento-ului ca parte a unui
ansamblu mai vast ne avertizează în
privinţa "specificităţii picturii, mod
de expresie şi de comunicare a

spiritului nostru ireductibil la oricare
altul"18.

Este important să nu separăm
analiza mentalităţilor de studiul
locurilor şi mijloacelor sale de
producţie. Marele precursor în acest
domeniu, Lucien Febvre, a oferit
exemplul inventariilor a ceea ce el
numea „utilaj mental", vocabular,
sintaxă, locuri comune, concepţii
asupra spaţiului şi timpului, cadre
logice. Filologii au remarcat că, în
momentul destructurării latinei
clasice în Evul mediu îndepărtat,
conjuncţiile coordonative suferă o
evoluţie deconcertantă. Articulaţiile
logice ale discursului vorbit sau scris
se modifică radical. "Aatem, ergo,
igitur" şi celelalte intră într-un nou
sistem de gândire bazat pe articulaţii
diferite.

În cadrul mentalităţilor, anumite
sisteme parţiale joacă un rol extrem
de important. Aceste "modele" se
impun mult timp ca poli de atracţie
ai mentalităţilor: un model monastic
se elaborează în Evul Mediu
îndepărtat şi se ordonează în jurul
noţiunilor de solitudine şi ascentism,
apar apoi modele aristocratice
centrate în jurul conceptelor de
generozitate, vitejie, frumuseţe,

fidelitate. Unul dintre acestea va
străbate secolele până la noi: curtezia.

Deşi împrumută mult din tradiţii
foarte vechi, aceste mentalităţi nu se
explică nici prin tenebrele nopţii
timpului, nici prin misterele psihis-
mului colectiv. Geneza şi difuziunea
lor pot fi sesizate plecând de la centre
de elaborare de medii creatoare şi
vulgare, de grupuri şi meserii inter-
mediare. Palatul, mănăstirea, caste-
lul, şcolile, curţile constituie de-a
lungul Evului Mediu centrele în care
se elaborează mentalităţile. Lumea
populară îşi elaborează sau primeşte
modelele sale în centrele proprii de
modelare a mentalităţilor: moara,
potcovăna, taverna. Mass-media
reprezintă vehicolele şi matricile
privilegiate ale mentalităţilor: pre-
dica, imaginea pictată sau sculptată,
sunt în această parte a galaxiei
Gutenberg, nebuloasele de la care se
cristalizează mentalităţile.

Mentalităţile întreţin cu structurile
sociale raporturi complexe dar nu
sunt separate de acestea. Există,
pentru fiecare societate, în fiecare din
epocile pe care istoria le distinge în
evoluţia sa, o mentalitate dominantă
sau mai multe mentalităţi? Omul
Evului Mediu sau cel al Renaşterii a
fost denunţat de Lucien Febvre ca
fiind o abstracţie lipsită de realitate
istorică. Istoria mentalităţilor, aflată
încă într-o perioadă de tatonări,
operează cu abstracţii abia cu puţin
mai concrete - legate de moştenirile
culturale, de stratificarea socială, de
periodizare. Vom utiliza ca ipoteza
de lucru, în cazul Evului Mediu,
noţiunile de mentalitate barbară,
curtenitoare, romană, gotică, scolas-
tică, în jurul acestor etichete pot fi
operate regrupări sugestive. Erwin
Panofsky a apropiat ca participante
la aceleaşi structuri mentale arta
gotică şi ştiinţa scolastică. Robert
Marchal a adăugat la acestea scrierile
din epocă: „Putem considera scriitura
gotică precum expresia gotică a unei
anumite dialectici. Analogiile pe care
le putem constata între ea şi
arhitectură nu sunt, sau nu sunt
decât în mod întâmplător vizuale,
acestea sunt intelectuale, sunt
rezultatul aplicării la scriitură a unei
modalităţi de a raţiona care se
regăseşte în toate producţiile
spiritului.19

Coexistenţa mai multor mentalităţi
în cadrul aceleiaşi epoci şi al aceluiaşi
spirit este una dintre datele delicate
dar esenţiale ale istoriei mentalită-
ţilor. Ludovic al Xl-lea, care în
domeniul politicii face dovada unei
mentalităţi moderne, "machiavelice",
în cel al religiei manifestă o menta-
litate superstiţioasă extrem de
tradiţionalistă. La fel de delicată este
şi perceperea transformărilor menta-
lităţilor. Când dispare o mentalitate,
când apare alta? în acest domeniu,
înnoirea permanenţelor şi rezisten-
ţelor nu este uşor de determinat, în
această privinţă studiul topoi-lor
trebuie să aducă o contribuţie
decisivă. Când apare sau dispare un
loc comun, sau, mai greu de
determinat dar nu mai puţin capital,
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când devine el o rămăşiţă, o fosilă.
Această repetiţie maşinală a
mentalităţilor trebuie observată
îndeaproape pentru ca istoricul să
poată repera momentul în care locul
comun rupe legătura cu realul,
devenind inoperant. Dar există oare
"flatus vocis" pure?

Născută în mare parte dintr-o
reacţie împotriva impuralismului
istoriei economice, istoria mentalită-
ţilor nu trebuie să fie nici renaşterea
unui spiritualism depăşit - care s-ar
ascunde sub vagile aparenţe ale unui
"psyche"' colectiv imposibil de definit
- nici efortul de a supravieţui al unui
marxism vulgar care ar căuta să

definească cu puţine eforturi super-
structurile apărute din infrastruc-
turile socio-economice. Mentalitatea
nu este o reflexie. Istoria menta-
lităţilor trebuie să se distingă de
istoria ideilor pe care s-a născut în
parte ca să o contrazică. Nu ideile
Sfântului Toma d'Aquino sau ale

Sfântului Bonaventura au guvernat
spiritele începând cu secolul al XVIII-
lea, ci nebuloase mentale în care
ecourile deformate ale doctrinelor
lor, rămăşiţe sărăcite, cuvintele
eşuate în lipsa unui context au jucat
un anumit rol. însă trebuie să
mergem mai departe, să depăşim
acest reperaj al prezenţei unor idei

degenerate în cadrul mentalităţilor.
Nu se poate practica o istorie a
mentalităţilor fără ca aceasta să fie
strâns legată de istoria sistemelor
culturale, a sistemelor de credinţe, de
valori, de dotarea intelectuală în
cadrul cărora au apărut şi au evoluat.
In această privinţă, dealtfel, lecţiile
pe care etnologia le dă istoriei ar
putea fi eficiente. Această legătură cu
istoria culturii trebuie să-i permită
istoriei mentalităţilor să evite alte
capcane epistemologice. Legată de
gesturi, comportamente, atitudini20

prin intermediul cărora se articulează
pe psihologie, pe o frontieră unde
istoricii şi psihologii ar trebui să se
întâlnească într-o zi şi să colaboreze -
istoria mentalităţilor nu trebuie să se
lase înghiţită de un behaviorism care
ar reduce-o la nişte automatisme fără
referinţă la sistemele de gândire - şi
care ar elimina unul dintre aspectele
cele mai importante ale problematicii
sale: contribuţia şi intensitatea
conştientului şi a conştientizării în
această istorie.

Eminamente colectivă, mentalitatea
pare să se sustragă vicisitudinilor
luptelor sociale. Ar fi totuşi o eroare
grosolană să o detaşezi de structurile
şi de dinamica socială1. Ea este
dimpotrivă un element capital al
tensiunilor şi luptelor sociale. Istoria
socială abundă în mituri care
dezvăluie contribuţia mentalităţilor
la o istorie care nu este nici unanimă,
nici imobilă: unghii albastre, gulere
albe, două sute de familii... Pe lângă
mentalităţile comune există
mentalităţi de clasă. Jocul lor rămâne
să fie studiat.

În sfârşit, istorie a lentorii istoriei,
istoria mentalităţilor se constituie de
asemenea şi ca o istorie a trans-
formărilor, una dintre cele mai
convingătoare din câte există. Din
secolul al Xl-lea până în secolul al
XUI-lea, un fenomen important
tulbură Occidentul medieval: înflo-
rirea oraşelor. O nouă societate de
fapt, dotată cu o mentalitate nouă
manifestată prin dorinţa de securi-
tate, schimb, dezvoltare economică,

Dan Cumpătă, Winter at Home (Oil on canvas panel) 61 x 46 / Iarna acasă (Ulei pe carton pânzat)
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bazată pe noi forme de sociabilitate
şi de solidaritate, familia restrânsă,
corporaţia, confreria, compania,
cartierul... Care este, în cadrul unei
istorii totale, locul mentalităţilor în
aceste mutaţii? In ciudasau/nai
curând, din cauza caracterului său

vag, istoria mentalităţilor este pe
cale de a-şi consolida poziţia în
cadrul problematicii istorice. Dacă o
împiedicăm să fie depozitul, alibiul
inactivităţii epistemologice, dacă îi
oferim instrumente şi metode, ea
trebuie să joace astăzi rolul unei

istorii diferite care, pornită în
căutarea unei explicaţii, se
aventurează de partea cealaltă a
oglinzii.

Traducere de
Daniel CORBU
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Nichita DANILOV

Exodul
Atunci cînd umbra primilor călăreţi
apărea ondulîndu-se pe deal şi veneau
vremuri de bejenie
ne sculam în toiul nopţii,
stingeam focurile,
ne strîngeam lucrurile
şi, într-o linişte deplină,
o luam din loc tîrîndu-ne paşii
prin iarba umedă
sau prin zăpada ce tocmai
începea să se aştearnă din cer.
şi primul lucru de care aveam grijă
erau clopotele. Două clopote mari
că puteai întoarce carul în ele
şi alte şapte ceva mai mici,
dar care scoteau un dangăt
atît de plăcut, încît ne îmbălsamau
cu sunetele  lor molcome, dulci, inimile.

Fie vara, fie iarna,
le aşezam pe sănii
şi porneam în exod
tîrîndu-ne paşii prin pulberea
drumului albită de razele reci ale lunii
sau prin zăpada proaspăt căzută
în care ni se înfundau paşii
ca într-o pîclă moale;
aşezam cloptele pe sănii
umplîndu-le cu saci de grîu, de ovăz sau de făină,
astfel încît bătaia limbii lor
să nu ne trădeze.
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Ne înhămam apoi noi înşine la ele,
legînd curele şi frînghii peste grumazuri;
trăgeau la jug bărbaţii,
dar şi femeile, în urmă
veneau bătrînii şi copiii
înhămaţi la sănii mai mici
încărcate cu icoane, cu prapuri, cu cărţi sfinte
şi tot felul de odăjdii,
în urma noastră se ţineau orătăniile cu ciocurile
înfundate în cîrpe;
cîrduri de raţe, de găni şi de gîşte,
apoi turma de capre şi turma de oi,
cîinii şi pisicile legate cu cîrpe la bot;
după ce treceam de un deal
unii dintre noi făceau drumul îndărăt
ca să măture urmele trecerii noastre
dinaintea iscoadelor;
nu aveam nici cai, nici boi,
nici alte animale de tracţiune,
ci doar un asin bătrîn şi orb
care ne servea drept călăuză.

...Dumnezeu ne dădea atîta putere,
încît dacă la pornire
ne înhămam cîte douăzeci, treizeci
la un clopot aburcat pe o sanie,
după primul deal şi prima vale,
simţeam în sufletul nostru
atîta credinţă şi atîta putere,
încît povara ni se părea a fi foarte uşoară:
acum sania o puteau trage
două sau trei perechi de picioare,
sau chiar un singur om,
bărbat sau femeie;
noi mergeam în urma lui
şi cîntam îmbătaţi de bucurie Osana.

Şi după zile şi nopţi întregi
de mers, cînd ajungeam
într-un loc potrivit, ferit de primejdii,
ne trăgeam mai întîi sufletul,
apoi cufundam clopotele

în apele rîului – o groază de peşti
se învîrteau în jurul limbilor lor,
copiii încercau să-i prindă cu mîna -,
în timp ce noi, deja întremaţi,
ne apucam să înălţăm, din ramuri, frunze, paie

şi lut
un lăcaş nu mai înalt decît un stat de om
în care să aducem cîntări de laudă Domnului...
În jurul lui, construiam din pămînt,
asemenea termitelor, locuiniţe rotunde,
pe care unii le asemănau cu nişte
muşuroaie de cîrtiţă sau de furnici,
dar pe care noi, în sufletul nostru, le vedeam ca
pe nişte
lopote de lut, menite să ne adăpostească
de furia vrăjmaşului celui văzut şi a celui
nevăzut...

Înarmaţi pînă-n dinţi, prigonitorii noştri
ne smulgeau limbilie,
dar ele precum cozile unor şopîrle creşteau la

loc;
ne tăiau degetele de la mîna dreaptă,
le aruncau în biserici grămezi
şi le dădeau foc, dar degetele se ridicau din

flăcări
ca nişte cruci luminoase... Secole la rînd,
pentru credinţa noastră străbună,
am îndurat o cruntă prigoană:
ne-a prigonit însăşi Patria mamă.
Am plecat cît mai departe fruntariile ei:
pretudindeni însă am fost
urmăriţi de blestem. La scurt timp
după ce ne aşezam într-un loc,
lărgindu-şi hotarele, Patria mumă
ne prindea din nou în mrejele ei,
şi atunci pescuind clopotele din rîul
sau din lacul în care le cufundasem,
porneam într-un alt, mereu un alt exil.
Dimineaţa suflînd dintr-o trîmbiţă albă
un înger al Domnului ne îndrepta

paşii spre pustiu...
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Doina POPA

O să moară pe
4 aprilie din
cauze
naturale

zabela  aşeză cu grijă telefonul
în furcă. Mângâie receptorul
rece, frumos curbat până când

palma ei răspândi căldura şi
mângâierea deveni aproape
reciprocă. Acum nu mai auzea în
ureche vocea mamei lui Păun, ca o
curgere de apă peste pietre.

– Nu, drăguţo, Păun nu s-a mai
dus de multă vreme în vale, la casa
noastră de vacanţă, aşa cum am
presupus eu. Am fost acolo şi m-am
interesat. Am şi dormit o noapte
acolo. Nici nu ştii ce minunat poate fi
toamna cu toate culorile alea în jur!
Dar apare el din alt loc, stai liniştită,
apare.

Deja femeia preluase controlul.
Avea acum vocea mult mai sigură.
Îşi încărcase bateriile acolo în vale,
ascultând toaca mănăstirii din
apropiere şi îşi umpluse rezervorul
sufletului cu lumină. Izabela îşi
imagină cu multă uşurinţă valea
trepidând de reverberaţii ori de câte
ori se făcea auzită toaca mănăstirii.
Păun plecase de la ea fără să-i spună
o vorbă, dispăruse la fel de tăcut
precum apăruse. Nici nu-şi anunţase
prietenele, nu le spusese că el, abia
venit, deja plecase, nu ştia cum s-o
facă pentru că nici una nu avusese
prilejul sa-i cunoască noul iubit. Şi
nu pentru că fetele nu ar fi fost
curioase, oho, ele oricând ar fi fost

gata să vină la ea să se instaleze care
pe unde, şi printre vorbe vesele,
râsete şi ocheade, să înceapă jocul
seducţiei, acelaşi de când lumea. Că,
vorba aia, nu se ştie niciodată de
unde sare iepurele. Ar fi fost
suficient un simplu telefon. Acum,
dacă le spunea adevărul, ele ar fi fost
în stare să creadă că Păun fusese
doar o invenţie. Dar el nu fusese o
invenţie. Putea să le arate pantalonii
lui pedant călcaţi la dungă,
hanoracul, bluzele de vară
împăturite la milimetru şi, în sertar,
actele lui. Erau doar obiecte care la
urma urmei nu dovedeau nimic. În
nici un caz nu dovedeau că Păun
zăbovise în spaţiul ei vital câteva
săptămâni. Nici că acum, de alte
câteva săptămâni, lipsea. După
dispariţia lui, multe dimineţi la rând,
inspirase cu nesaţ, la prima
deschidere a pleoapelor, în speranţa
că, dinspre bucătărie, o să năvălească
aroma cafelei preparată de el.
Nimeni n-o răsfăţase aşa, să-i aducă
pe tavă cafeaua la pat. Văzuse prin
filme, auzise la unii sau alţii dar nu
crezuse că acest gest poate deveni
unul special. Un gest menit să-i
deschidă poarta spre lumea acelei
zile. Seară de seară urmărea cu
atenţie ştirile. Tot Păun o învăţase,
adică să se ancoreze în realitate.
Bună sau rea este realitatea în care
trăim, îi explicase el şi nu are rost să-

i închidem uşa, ca să trăim în virtual.
Ea nu putea să afirme nici că trăia în
virtual. Aşa presupusese Păun,
constatând distanţarea ei faţă de ceea
ce se întâmpla în jur. Calculatorul nu
ocupa în viaţa ei un loc privilegiat.
Nici corespondenţa pe mail nu-i
mânca prea mult timp, nici pe
messenger nu zăbovea multă vreme,
chiar o enerva să piardă timp şi să
nu se poată concentra la ceva din
pricina unui dialog de cele mai
multe ori banal, iar pe facebook intra
mai mult din întâmplare. Dar el nu
avea cum să înţeleagă că Izabela
ieşise dintr-o experienţă marcantă şi
încă mai avea nevoie de timp ca să se
elibereze. Veneau mereu peste ea
frânturi, ca dintr-o altă lume: ceasul
sunând cu stridenţă, buimăceala din
capul ei după ce inhalase noaptea
întreagă fum şi băuse în neştire
dintr-o  sticlă cu votcă oribilă, gestul
lui leneş pipăind din reflex după
pachetul de ţigări şi după brichetă,
cu mult înainte de a deschide
pleoapele. – Hai, trage şi tu din
ţigara asta, o să te trezească. Şi ţigara
mai întâi o ameţea apoi producea în
creierul ei un fel breşă, o euforie
care-i permitea să coboare în fugă
scările, cu stomacul tremurând ca de
greaţă sau foame, să alege cu ochii
orbiţi de soare, spre staţia de
tramvai, să suporte zdruncinăturile
şi apoi, ajunsă la destinaţie, să

I
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parcurgă orele nesfârşite de la
serviciu. Izabela era destul de
derutată, nici măcar nu încercase să
se opună când Păun o servise cu o
porţie de realitate. Primise realitatea
în viaţa ei fără să protesteze.
Năvălise peste ea realitatea, o
dăduse la o parte, o pusese la colţ.
Dar trebuia s-o accepte aşa îi spusese
Păun că ar fi mai bine. Dar mai ales
s-o accepte ca făcând parte din viaţa
ei şi atât. Realitatea face parte din
terapia de recuperare, gândise ea în
secret. Apoi el plecase şi Izabela
trebuise să facă faţă realităţii mai
departe. Era chiar atentă la ce se
întâmpla. Se purta ca o elevă
cuminte, puţin îi lipsea ca să nu-şi ia
notiţe de teamă că Paun se va
întoarce şi o s-o asculte la lecţia
numită realitate. Urmase
referendumul de demitere a
preşedintelui, iar ea se dusese la vot,
pusese ştampila apăsat pe DA. Da,
era de acord cu demiterea
preşedintelui. Cu puţină vreme în
urmă nici nu s-ar fi gândit să se
deplaseze de acasă pe canicula aia ca
să voteze. Ca să voteze, ce? Parcă
ţinea cineva cont de votul ei? Ori
parcă ar fi avut vreo importanţă? Cu
votul ei sau fără votul ei era acelaşi
lucru. Altă dată aşa ar fi spus.
Politica e pentru politicieni. Mie nu-
mi rămâne decât praful drumului.
Acum nu mai spunea aşa. Chiar dacă
nimeni nu ţinuse cont de votul ei şi
de votul a milioane de oameni. Ba
chiar urmărise cu sufletul la gură
derularea evenimentelor. Apoi
trecuse o vară de foc plină de
comentarii şi de soare acid.

- Se întoarce la palat, se auzise
vocea stridentă a unei femei, care
ieşea ca o furtună din sala de
tratament a mănăstirii. Avea faţa
roşie, nu se ştie dacă din pricina
procedurilor, a emoţiei, a căldurii.
Acum s-a anunţat. Aşa au hotărât cei
de la Curtea Constituţională.

La Techirghiol, în curtea
mănăstirii Sfânta Maria, un bărbat
exclamase:

- Nu pleacă preşedintele aşa
uşor, cum o să plece! Mai are de
furat câteva miliarde de euro, mai
are de vândut o bucată de ţară.

Se simţea în aer o tristeţe şi o
solidaritate neputincioasă. Oamenii
nu se priveau în ochi. Treceau unii
pe lângă alţii cu mişcări greoaie ca
nişte animale bolnave. Din apa
tămăduirii gustaseră cu toţii: din
aceeaşi cană de tablă prinsă cu lanţ.
Dar nu-i vindecase de neputinţă, de
umilinţa de a se şti călcaţi în picioare
fără putinţa de a se opune. Să te
scuturi  de umilinţă ca de o larvă
păroasă care a căzut pe umărul tău
şi-a început să patruleze. Forţe
interesate, venite de unde nu te
aşteptai, îţi limitau răzvrătirea. Nu te
mai puteai opune.

De pe cruce părintele Arsenie
privea trist cu ochii lui mici şi
strălucitori. Pacea ce-l învăluia părea
că lăsase undeva în urmă umbra
închisorilor comuniste, povara lor,
zădărnicia vremurilor de după
revoluţie. Părintele fusese chemat la
Domnul înainte de a vedea poporul
eliberat de structurile de tip mafiot,
de securitate. De ani de zile, după
revoluţia ce ar fi trebuit să-i ducă pe
drumul cel bun, aceste structuri
perpetuate conduceau ţara. Sub
stindardul ciorii vopsite în chip de
porumbel. Se vehiculau cuvinte
mari, democraţie, dreptate, separaţia
puterilor în stat. Dar acum, cu ocazia
referendumului de demitere a
preşedintelui, se produsese o culme
a absurdului care revoltase multă
lume. Oamenii adunaţi nu discutau
decât despre nedreptatea făcută.
Preşedintele fusese ales cu 5
milioane de voturi şi fusese demis cu
7 milioane, dar pentru Curtea
Constituţională asta nu conta.
Structurile securiste erau prea sigure
pe ele să se mai teamă de reacţia
poporului. Câinii latră, caravana
trece. Interesele erau mari, nimic
altceva decât interesele lor nu mai
conta. Flaşneta pronunţa aceleaşi
cuvinte, democraţie, dreptate,
separarea puterilor în stat. Cuvintele

ajunseseră ca pietrele de pe drum,
fără nici o valoare.

Cu aceiaşi ochi mici şi
strălucitori o privise părintele cu
câteva veri înainte când,
îngenuncheată în faţa lui, ca să
primească binecuvântarea, o
întrebase: - Ce e, ce e, măi, copilă, că
nu e bine, nu e bine deloc... Nu era
bine. Nu era bine deloc. Voise să mai
stea acolo, să capete lămuriri, dar
măicuţa care era cu dânsul îi
spusese: - Mergeţi, vă rog, părintele e
bolnav, e tare bolnav. Părintele se
tulburase şi suferea pentru ea pentru
greul pe care-l avea de trecut.
Mâinile lui zăboviseră în aer
cuprinse de tremur. Urmase cu
adevărat o perioadă dificilă. Nu
degeaba o căinase părintele. Câte
trepte a coborât atunci, aşa au rămas,
coborâte, nu a reuşit să le mai urce.
În anul următor, când s-a întors la
mare, l-a căutat cu privirea dar
pridvorul unde obişnuia părintele să
iasă şi să dea binecuvântări era gol.
S-a interesat la măicuţe, părintele
zăcea la pat, nu mai putea ieşi să
binecuvânteze. Un timp a privit cu
nostalgie lumina din pridvorul gol.
În anul care a urmat, lumina nu mai
era în pridvor, era deja deasupra
mormântului din curtea mănăstirii,
învăluia ca o mantie crucea şi
fotografia de unde părintele
continua să le ofere sufletul lui.
Izabela l-a rugat pe părinte să se
roage pentru ei, pentru ca poporul
cel blând şi urgisit să-şi găsească
liniştea.

Şi atunci avusese loc visul. Un
vis aproape cu ochii deschişi. Fusese
o voce care îi spusese: Nu vă mai
frământaţi degeaba, el o să moară în
aprilie din cauze naturale. Izabela
spunea la toată lumea. Şi locuri unde
să spună cuvintele prevestirii erau
destule. Oriunde se adunau trei-
patru oameni se vorbea despre
referendum, despre nedreptate,
despre exasperare. Se vorbea cu
neputinţă şi cu supărare. Observase
că vorbele ei produceau uşurare.
Fiecare îşi făcea un calcul: hai că
până în aprilie n-ar mai fi mult. Am
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rezistat până acum, mai rezistăm şi
până în aprilie, anul viitor. Şi apoi
chiar era timpul ca fiecare să încerce
să se împace cu sine şi cu situaţia
creată. Revolta şi ura nu ajuta pe
nimeni. Făcea să le scadă tot lor
vibraţiile şi să-i afunde în hău. În
timp ce răul de la palat se întărea cu
vibraţiile lor bune, abandonate în
pragul urii. Răul de la palat se făcea
mai mare hrănindu-se cu ura lor,
captând vibraţiile lor. Mai mare şi
mai mare.

- Vrei să induci evenimentul
propagându-l din aproape în
aproape din cât mai multe minţi, i-a
spus cineva. Se va forma o undă ca
un tăvălug.

- Nu vreau să induc nimic. Aşa a
fost visul.

Izabela continua să primească
realitatea în viaţa ei în timp ce mulţi
alţii, scârbiţi de ce se întâmpla, o
abandonau. Dar într-o zi s-a pomenit
ajunsă în preajma locuinţei lui
Grigore. Traversase o stare de
absenţă şi paşii o purtaseră acolo
fără ca ea să conştientizeze. A
tresărit şi s-a strâns în ea cu
vinovăţie. A privit în sus către
fereastra deschisă mereu, ziua şi
noaptea, iarna şi vara pentru a
permite să iasă colacii de fum.
Colăcei, colăcei traversând leneşi
camera, alungindu-se în dreptul
ferestrei din pricina suflului curat de
aer şi apoi  aruncându-se în hăul de

afară pentru a se risipi, zdrenţe,
zdrenţe din ce în ce mai mici. Când
camera era plină de invitaţi, exista o
adevărată industrie de producere o
colăceilor de fum, mai mari, mai
mici, mai turtiţi, mai groşi, mai
subţiri, toţi se luau la întrecere, deşi
ştiau din start că nimeni nu-l putea
depăşi pe Grigore, care devenise
expert. Atunci fumul devenea de
nerespirat. Se părea că fostul iubit nu
avea musafiri. S-a întors în loc
mulţumită că nu-l întâlnise, dar
vorba lui o ajunse din urmă: - La ce
ţi-a folosit fuga, că tot la mine vii? S-
a întors şi a privit în urmă ca şi cum
întrebarea lui fusese aievea.

Când a fugit dintre vălătucii de
fum n-a avut forţa să-i spună ceva.
Ba chiar a plecat din oraş pentru mai
multe zile de teamă să nu cedeze
presiunii unui simplu telefon. El i-ar
fi spus aşa, cu un soi de indiferenţă: -
Treci pe la mine. Şi ea n-ar fi fost în
stare să se opună. Ba chiar în mintea
ei şi-ar fi găsit justificări. Ca să se
salveze de propriile reproşuri. A
plecat împreună cu o prietenă la
părinţii ei, la o casă aflată între vii.
De mult voia să meargă acolo, să bea
dimineaţa o cafea în cerdac,
bucurându-se de primele razele ale
soarelui. Casa era aşa cum şi-o
imaginase, dealurile la fel şi viile, dar
cerdacul era prea înalt şi prea strâmt
ca să poată bea cafeaua de dimineaţă
acolo şi să se bucure de razele
soarelui. Aşa că a băut cafeaua pe

treptele scării sprijinită de stâlpul
casei. Soarele îi torcea la picioare. Ea
se sprijinea de un stâlp, prietena de
celălalt. Nu prea vorbeau. Nici în
timpul zilei nu prea vorbeau.
Noaptea adormeau într-o linişte
desăvârşită, ascultând ţârâitul
greierilor. Dar oricât de albe şi de
bine apretate erau cearceafurile,
mirosul de casă veche tot se făcea
simţit. Stătuse acolo atentă la ce era
în jur, voind să nu scape din chingi
realitatea. Uda gradina de zarzavat,
smulgea iarbă, plivea printre roşii si
ardei, prăşea porumbul, spre
surprinderea părinţilor prietenii sale
care nu mai avuseseră un oaspete,
venit de la oraş, care să fie aşa de
harnic. O hărnicie haotică, care căuta
epuizarea ca pe o plantă de leac.
Izabela voia să nu-şi mai simtă
stomacul tremurând, contractându-
se, parcă vrând să dea afară tot
interiorul. O luau năduşelile,
ameţelile, curgea apa de pe ea din
toate locurile posibile. Mergeau în
aceeaşi tăcere la un pârâu din
apropiere, Izabela se arunca în apă
încercând să scape de mirosul
degajat de răul din ea. Apoi ieşea pe
mal cu apa şiroindu-i din par, se
aşeza pe mal, îşi aduna genunchii la
piept, îi cuprindea cu braţele, îşi
aşeza bărbia pe genunchi ca pe un
trepied şi privea ţintă la copacii din
luncă. Se simţea utilă şi apărată
acolo, fără teama că ar fi cedat la
primul telefon. Ştia că n-ar fi fost în
stare să spună nu. Conştientul ei
derula o mulţime de argumente.
Dar subconştientul ei încă se mai
afla printre vălătucii de fum
inspirând cu nesaţ, cuprins de
euforie. Masa de seară se desfăşura
aproape în tăcere. Părinţii prietenei
o lăudau pentru hărnicie, ea le
mulţumea flatată de cuvintele lor.
Când şi când surprindea schimbul
de priviri dintre cei doi părinţi care
nu prea ştiau ce să creadă. Într-o
dimineaţă s-a trezit eliberată. A băut
cu recunoştinţă cafeaua rezemată de
stâlp, având soarele, strecurat
printre cocoşeii de tablă de pe
acoperiş, la picioare.
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José Manuel Caballero
BONALD
.

Espera
Y tú me dices
que tienes los pechos vencidos de esperarme,
que te duelen los ojos de tenerlos vacíos de mi
cuerpo,
que has perdido hasta el tacto de tus manos
de palpar esta ausencia por el aire,
que olvidas el tamaño caliente de mi boca.

Y tú me lo dices que sabes
que me hice sangre en las palabras de repetir tu
nombre,
de golpear mis labios con la sed de tenerte,
de darle a mi memoria, registrándola a ciegas,
una nueva manera de rescatarte en besos
desde la ausencia en la que tú me gritas
que me estás esperando.

Y tú me lo dices que estás tan hecha
a este deshabitado ocio de mi carne
que apenas sí tu sombra se delata,
que apenas sí eres cierta
en esta oscuridad que la distancia pone
entre tu cuerpo y el mío.

Născut la Jerez de la Frontera (Spania) 1926, José Manuel
Caballero Bonald, a câştigat premiul Cervantes de Literatură,
pe anul 2012. Poet, romancier şi eseist de o lungă traiectorie.
Este un romancier poet. Un maestru in folosirea limbii, a spus
Dario Villanueva, preşedintele juriului şi membru al
Academiei Spaniole al limbii."Este o figură printre cele mai
relevante a literaturii spaniole, având o marcantă proiectare
latinoamericană".

Redăm aici o poezie de mare conţinut şi valoare stilistică:
Prezentare şi traducere :

Mario Castro NAVARRETE
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Aşteaptă

Şi tu îmi spui
Că de atâta aşteptare ai sânii obosiţi,
Ca te dor ochii fiindcă sunt goi în trupul meu,
Până când ai şi pierdut simţul mâinilor tale
De a pipăi această absenţă prin văzduh,
Că uiţi mărimea caldă a gurii mele.

Şi tu îmi spui ca ştii
Ca s-a scurs sângele în cuvintele ce îţi repetă numele,
În a-mi suge buzele cu setea de a te avea,
De a-i da memoriei mele, înregistrând-o în orbire,
O nouă formă de a te recuceri prin sărutări
Din acea absenţă în care tu îmi strigi
Că mă aştepţi.

Şi tu îmi spui ca eşti atât de bine făcută
în această golicime a cărnii mele
Care de-abia-n umbra te face văzută ,
Care de-abia eşti adevarată
În acest întuneric ce-aşează distanţe
Între trupul tău şi al meu.
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Gheorghe SCHWARTZ

Sfârşitul
Marelui
General Simon

imon era încă foarte tânăr: nu împlinise încă nici
treizeci şi trei ani. Când a împlinit vârsta
cristică, şi-a făcut un nou bilanţ. Cu

„organizarea” a dovedit că a ştiut să se descurce foarte
bine: a navigat biruitor printre cele mai sălbatice talazuri,
când nu numai că n-a suferit nici un fel de pierderi3, dar
a şi avansat necontenit: „orice întâmplare, oricât de
neprielnică, oferă şi destule şanse – trebuie doar să le
sesizezi şi să le ştii folosi!”. Şi, din nou, Simon ajungea la
„scop”. După ce ai totul şi ai dovedit că eşti capabil să-ţi
aperi acel „tot” în toate situaţiile, ce-ţi poţi dori mai
mult? Simon era conştient că întrebarea „Ce rost are?”
născută dintr-o filozofie de doi bani reprezintă cel mai
mare pericol pentru eficienţa în acţiune: asemenea
oricărei îndoieli, ea nu face decât să submineze voinţa şi
eficacitatea demersurilor. Simon nu era omul dispus la
lungi deliberări şi acţiona întotdeauna fără nici o
şovăială. Şi, totuşi, ce? Şi pentru ce mai departe? 1848 a
fost un hotar. Generaţii întregi, până la prima
conflagraţie mondială, se vor raporta la acel an: „înainte”
a devenit ceea ce s-a întâmplat până la revoluţie, „după”
ceea ce s-a întâmplat mai târziu. Nici nu trebuia să
precizezi înainte de ce şi după ce. Subînţelesul a intrat în
limbajul curent. Mai mult: pentru un mare număr de
supravieţuitori ai evenimentelor, 1848 a însemnat

3 În afară de moartea tatălui, desigur, „însă Al Nouăzeci şi
treilea a fost singur vinovat că, purtat de val, a mizat pe un cal
necâştigător” gândea fiul. Textul este un fragment din romanul
CEI O SUTĂ – AGNUS DEI, în curs de apariţie la editura
Curtea Veche (NR,).

retragerea din viaţa publică. O parte dintre cei în vârstă
s-a retras să contemple filmul celor întâmplate – film ce
nu putea fi uitat de nimeni -, cei tineri s-au dedicat altor
activităţi. Alţii, e drept, au rămas să mai încerce o dată.
Dintre ei, unii au plătit şi a doua oară, câţiva au izbutit.
Pe lângă ei, numeroşi cetăţeni au reluat entuziasmul
revoluţionar sub streşinile clădirilor de pe marile
bulevarde. Din când în când, aceştia erau ridicaţi de
poliţie. După ce li se dădea drumul, reveneau pe stradă
şi continuau să gesticuleze.

Generalul Simon nu se vedea în nici unul dintre
aceste roluri. În primul rând că nu se putea imagina în
civil. (O dată, o singură dată şi-a comandat un costum la
cel mai căutat croitor din Graz. Nu din Viena pentru că
avea sentimentul că întreprinde ceva ilegal. La ultima
probă, s-a uitat în oglinda mare şi nu s-a recunoscut în
redingota neagră, bine ajustată pe corpul său atletic. S-a
dezbrăcat de acele haine, le-a plătit şi le-a lăsat în
atelierul maestrului croitor.) Să nu-şi continue viaţa de
dinainte, chiar dacă ar fi putut s-o facă, n-ar fi avut nici
un sens: să părăseşti ceea ce nu poate fi decât idealul
atins al oricărui bărbat? Şi, atunci, ce? Să-ţi faci drept
singurul scop de viitor doar să-ţi aperi cu toate forţele
poziţiile? Apărarea prea lungă, a învăţat la Academia
Militară, reprezintă doar o amânare a unei înfrângeri
presimţite. Înfrângerea presimţită care te-a făcut să te
aperi.

Nu, generalul Simon nu era omul care să întoarcă
gândurile pe toate feţele! Şi-a adus familia şi tot ce putea

S
Gheorghe Schwartz, Premiul National pentru Proză Mihail Sadoveanu
2012 si Premiul Sophia pentru slefuirea pietrei filosofale al Casei de
Presă si Editură Contact international
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muta de la Segrate, şi-a adus şi funcţionarii fideli, şi
servitorii credincioşi, i-a plasat pe toţi în locurile cele mai
folositoare, a lăsat doar un singur bărbat de încredere la
Castel, pe unul dintre fiii lui Ţipor, cu scopul de a
tărăgăna cât mai mult procesele de succesiune. Nu de
alta, dar era bine ca schimbările să se desfăşoare cât mai
lent, spre a nu putea fi legate în nici un caz de
evenimentele care au dus la moartea Celui de Al
Nouăzeci şi treilea. (Pentru a feri averea de o posibilă
confiscare din pricina activităţii anti-imperiale a lui Pip,
aşa cum s-a întâmplat în alte cazuri. Numai că, în mod
neaşteptat, tocmai forţa gloriei postume a „Înţeleptului
Lombardiei şi al Piemontului” a ferit orice instanţă să se
mai atingă de această cauză. Cel puţin, pentru o vreme.)
Oricum, Simon a operat cu pricepere, în spiritul
strategiei antecesorilor săi, astfel încât o parte din bogăţia
familiei a dispărut fără urmă. Cât şi unde reprezintă
întrebări la care nimeni şi cu atât mai puţin scribul poate
să răspundă. Mama lui Simon n-a putut trece peste
moartea soţului ei, aşa că a fost luată în grijă de Bruno.
Unde a mai vegetat până la aproape nouăzeci de ani.
Unde a mai trăit fără să mai trăiască.

„După”, timpul şi-a urmat cursul, iar, impasibile,
ceasurile au continuat să-l măsoare. Metternich s-a întors
la Viena, însă n-a mai ocupat nici o funcţie publică.
Görgey şi-a amintit de pasiunea sa din tinereţe, chimia, şi
a lucrat ca persoană privată: o vreme la Klagenfurt, apoi
s-a întors în Ungaria şi s-a angajat la construcţia căii
ferate spre est. (Al Nouăzeci şi patrulea a mai revenit la
Castelul Bohus de la Şiria, unde baroneasa l-a primit
întotdeauna ca pe un prieten de-al casei, chiar şi în timp
ce ea continua activităţile ei filantropice, mai degrabă
pentru victimele revoluţiei decât pentru imperiu. Nici
Antonia nu l-a putut lămuri pe Al Nouăzeci şi patrulea
cum de nu mai e interesat de politică Artur, adică
Görgey. „Da, lucrurile sunt complicate!”, a conchis
generalul Simon.) Kossuth, da, Kossuth şi-a continuat
activitatea în speranţa unui sprijin de afară, realitatea din
patrie nemaidându-i speranţe, nici măcar atunci când i s-
a oferit din nou un loc în parlament. L-a refuzat.
Manzini, în schimb, după ce „Republica Romană” din
Statul Papal a fost înăbuşită de francezi, a plecat într-un
nou exil; la Londra şi, împreună cu Lajos Kossuth,
Ledru-Rollin şi Arnold Ruge a întemeiat „Comitetul
European”, proiectul unei Uniuni Europene avant la
lettre.

- Unii „s-au potolit”, alţii nu. Generalul Simon nu
izbutea să înţeleagă cum se putea obişnui un ofiţer cu
hainele civile, cum putea, de pildă, acel Artur Görgey,
fost şef al tuturor combatanţilor revoluţionari maghiari,
să se mulţumească să trăiască asemenea unui burghez
oarecare! A unul civil obişnuit. Şi alţii, mulţi ca el, se
arătau mulţumiţi doar că au scăpat cu viaţa.

Şi cum au putut atâtea personaje importante să
părăsească Viena!?

Dar el, generalul Simon? El încotro să-şi îndrepte
trupele?

El, generalul Simon, nu era defel dispus să renunţe
nici la uniformă, nici la demnităţi, nici la statutul dat de
casta ofiţerilor superiori. Unde, în cerc limitat, toată
lumea se tutuia cu toată lumea indiferent de funcţie –
într-o frăţietate în care demnitatea ierarhică era
subînţelesă asemenea aerului respirat -, unde exista
adevărata camaraderie şi chiar şi cele mai mari rivalităţi,
chiar şi cele terminate în dueluri, nu părăseau respectul
reciproc. Nu ca între civili! Unde pentru o funcţie se
rosteau cele mai cumplite invective! Şi chiar dacă şi între
ofiţeri existau invidii – şi în ce loc lipsesc asemenea
semne ce definesc omul? -, bârfele şi răutăţile aveau o
tentă specială, neîntâlnită niciunde altundeva şi
rămânând întotdeauna în interiorul cercului. Cum să
părăseşti de bună voie un asemenea trai? O asemenea
ordine atât de riguros încetăţenită?

Bilanţul de la vârsta de treizeci şi trei ani, i-a spus că
în privinţa strategiei, a „organizării”, a dovedit cu
prisosinţă că nu avea probleme. Şi-a adus familia la
Viena, de mama avea grijă Bruno, a rezolvat ca şi
surorile să-i fie în siguranţă, a izbutit să-şi facă irelevantă
descendenţa dintr-un părinte executat pentru înaltă
trădare împotriva Imperiului şi asta nu doar prin
renunţarea la titlul nobiliar, ci prin retragerea definitivă
de la Segrate – de unde a reuşit să extragă în mod extrem
de iscusit tot ce se putea extrage şi lăsând la Castel doar
aparenţa unei continuităţi; astfel, în ciuda renunţării
formale la conducerea administrării domeniului
strămoşesc, şi-a asigurat un trai lipsit de griji atât pentru
el, cât şi pentru toţi ai săi; locuia cu frumoasa sa soţie şi
cu copiii într-o vilă cocoţată pe Leopoldsberg, având şi o
locuinţă spaţioasă în buricul capitalei; mai poseda şi un
apartament cochet pe o stradă liniştită, un activ cuibuşor
de nebunii; se bucura şi pe mai departe de simpatia
împăratului, în pofida marilor schimbări care au avut loc
la Curte. Toată familia îi era recunoscătoare, fiind
conştientă că i-a netezit drumul şi că nu este dependentă
de cumplitul labirint birocratic obligatoriu de străbătut
pentru oricine se mişca în Austria. Chiar şi un personaj
cu notorietatea ştiinţifică a lui Bruno, cu toate relaţiile
prin familiile pacienţilor săi din cercurile înalte, se lovea
zi de zi de nenumăratele constrângeri administrative. Pe
care i le rezolva în doar câteva clipe Simon. Cu alte
cuvinte, Al Nouăzeci şi patrulea avea totul. Ce să mai
„organizeze”? Încotro să-şi mai îndrepte trupele?
Generalul Simon era un om de acţiune, războaiele şi
marile mişcări populare s-au epuizat deocamdată, să stea
într-un birou nu era obişnuit, inspecţiile prin garnizoane
nu le mai făcea el, ci i se raportau doar rezultatele.
Generalului Simon i se deschidea în faţă exact traiul pe
care nu şi-l putea imagina pentru energia sa: doar să se
menţină pe poziţii, asemenea unui castelan bogat
apărându-şi cetatea asediată. Pentru că lucrul acesta îl
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ştie orice caporal: dacă nu ataci tu, trebuie să te aştepţi să
devii oricând, la rândul tău, ţinta atacului. Deci, iată ce-l
aştepta: să joace rolul castelanului bogat, să-şi păzească
burta şi să-şi apere tot restul vieţii cetatea asediată!

- O duci prea bine!, îl tachina Bruno.

Ziua mai era cum era: prins cu obligaţiile cotidiene,
măgulit de respectul primit oriunde, societatea de la
Clubul Militar, femeile, totul îl făcea să uite. Dar aflat
singur, în echipajul ce-l ducea acasă pe Leopoldsberg ori
de se întâmpla să se afle noaptea fără nici o parteneră în
pat în elegantul său apartament de pe Amadeusstrasse
nr. 8, simţea cum energia prea puţin cheltuită îi produce
o stare de lehamite. O lehamite bună pentru un filosof.
Eventual pentru Bruno. În nici un caz pentru el. Simon
mormăia tot timpul. Nimeni nu-l înţelegea ce mormăia.

- Nu te speria, i-a spus Bruno, simţindu-l. Până şi cei
mai glorioşi împăraţi romani au trecut prin starea de
otium. De splin. Aşa ceva este pur uman şi constituie una
dintre deosebirile omului liber de animal.

- Da? Asta să i-o spui pacienţilor tăi! Stare de otium?
Stare de reverie? El, generalul Simon, nu putea să nu se
gândească la ceva foarte precis. Nu la teorii! Alea-s bune
pentru poeţi, pentru trântori şi pentru oamenii slabi.
Care nu sunt în stare de acţiune. Şi care de aceea şi sunt
veşnicii perdanţi. De pildă, cele două procese în care a
fost implicat puteau să se termine prost. Foarte prost. Ce
ar fi rezolvat cu starea de otium? Nimic! Trebuie să
acţionezi tot timpul. Procesele l-au marcat profund pe
Simon. A învăţat ceva din ele. Şi astfel n-au mai apărut
altele. Care, oricum, se pot ivi şi din senin.

El, generalul Simon? El încotro să-şi îndrepte
trupele? Simon mormăia tot timpul. Nimeni nu-l
înţelegea ce mormăia.

Astfel au început să treacă anii. Într-o zi, Al
Nouăzeci şi patrulea, uitându-se în oglinda mare din
cristal de Veneţia, a văzut că trupul lui atât de lucrat
începe să se îngraşe. Apoi, într-o primăvară, încercând o
uniformă de vară, constată că pantalonii nu-l mai
cuprindeau. Şi părul a început să i se rărească. La treizeci
şi cinci de ani i-a apărut o „poiană” în creştet. Aşa l-a
alintat o iubită: „În pădurea de pe capul tău s-a ivit o
poiană”. O iubită pe care n-a mai vrut s-o vadă de când i-
au scăpat ei aceste vorbe.

În societate, în vreme ce cei în vârstă comparau
prezentul cu perioada Congresului, o parte dintre
bărbaţi nu făcea decât să evoce întâmplări din vremea
revoluţiei. Alţii se radicalizau fie de partea ruşilor, fie de
cea a francezilor. De unde pătimaşe discuţii în
contradictoriu. Generalul Simon era cunoscut drept un
fervent pro-rus. Şi-a făcut şi mulţi prieteni printre
generalii ţarului. Lucru cunoscut la Curte. La un
moment-dat, a fost vorba să fie trimis ambasador la

curtea ţarului. Generalul Simon a făcut tot ce i-a stat în
putinţă să rămână la Viena. De ce? Şi Al Nouăzeci şi
patrulea însuşi s-a întrebat de ce. Pentru că ar fi trebuit
să renunţe la uniforma de general pentru o altă etichetă,
s-a minţit. Pentru că părăsirea chiar şi temporară a
cercurilor de la Centru s-a dovedit de atâtea ori că nu
este decât primul pas spre marginalizare, şi-a mai zis.
Pentru că iubea prea mult Viena, s-a justificat faţă de
sine. „Pentru că ai început şi tu să îmbătrâneşti” a
îndrăznit să-i spună Bruno. (Cei doi fraţi obişnuiau să se
întâlnească la două săptămâni în fiecare joi. După
remarca lui Bruno, Simon a pretextat că este ocupat în
următoarea joi. Pe urmă, Bruno a plecat pentru un
turneu de conferinţe prin ţările germane, Elveţia, Franţa
şi Olanda. Când s-a întors, întâlnirile din fiecare a doua
joi n-au mai continuat.)

Bun! Acum chiar că nu mai poate amâna scribul
punctul în care trebuie să relateze modificarea prin care
a trecut Al Nouăzeci şi patrulea. O modificare lentă, dar
ireversibilă. Pe nesimţite, în viaţa sa privată atât de
puternicul general Simon a renunţat la viaţa de fluturaş,
de fante, de Don Juan, în favoarea unei poze tot mai
grave. La patruzeci de ani a început să fie strângător, la
patruzeci şi cinci chiar zgârcit. Simon mormăia tot
timpul. Nimeni nu-l înţelegea ce mormăia. Şi, peste
toate, şi-a făcut o faimă tot mai mare cum că e în stare să
rezolve orice pentru oricine. O faimă reală, bazată pe
nenumărate exemple concrete. Scribul a tot amânat s-o
spună: serviciile acelea le făcea pentru bani, pentru tot
mai mulţi bani. Reticenţele scribului vin din teama că de
prea multe ori tot ce descrie luminos are şi faţete
întunecate. Ce figură admirabilă a fost Ambrogio II,
Contele cel Tânăr, bunicul lui Simon, în relatarea
scribului din capitolul despre Al Nouăzeci şi doilea! Şi
cu câtă durere a trebuit scribul să lumineze şi aspectele
mai puţin lăudabile ale personajului… Şi, iată, nepotul,
generalul Simon, omul care putea reprezenta
întruchiparea succesului pe toate planurile, îşi etalează şi
el limitele! Chiar fiecare figură demnă de dat exemplu
trebuie să fie demolată?

Chiar şi după ce a renunţat la conducerea formală a
domeniului de la Segrate, Generalul Simon era socotit
unul dintre cei mai bogaţi oameni din Imperiu. Dar nu
mai era perceput doar drept bărbatul chipeş, strategul,
caracterul intransigent, diplomatul, „Nostradamus din
Viena”, jucătorul inteligent în strategia vieţii, capabil să
rezolve în mod drept orice problemă şi să înlăture din
cale orice obstacol. La vârsta deplinei maturităţi, Al
Nouăzeci şi patrulea era mai degrabă temut. O aură
aproape mistică îl înconjura pe „prorocul în stare să
prezică atât de exact întâmplări viitoare”. Cum reuşea?
Fără să-şi dea seama, lumea a început să vorbească doar
în şoaptă despre el. Şi nu era doar frica din misterul
esoteric, era şi o frică foarte concretă faţă de înaltul
personaj apt – contra plată – să te scoată dintr-o teribilă
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încurcătură şi la fel de apt să te înfunde ireversibil, dacă
nu acceptai târgul. Da, acesta este punctul pe care scribul
a tot ezitat să-l pomenească: generalul Simon a ajuns să
se ofere singur pentru serviciile cele mai sensibile, să
impună preţul şi să-l pretindă până la ultimul bănuţ. Şi
cum se potrivea o asemenea conduită cu imaginea
viteazului aristocrat? Cu modelul dat tinerilor? Cu idolul
femeilor? (Marchiza de Lottenburg, cumnata fostului
locotenent cu care maiorul Simon a avut de furcă la
Graz, după ce a trecut şi ea prin patul Celui de Al
Nouăzeci şi patrulea, avea să spună, cu ocazia unui bal,
unui grup de prietene că irezistibilul amant se purta şi cu
femeile „ca un cămătar”: oferea ceva sentimente, însă
pretindea înapoi înzecit de la nenumăratele sale
partenere. Dar asta a fost cu multă vreme în urmă.
Despre generalul Simon n-ar mai fi avut curajul nimeni
să facă asemenea afirmaţii nici măcar în şoaptă, nici
măcar în cercurile cele mai restrânse. Nici măcar
Lottenburg însuşi. Iar acum nu era vorba doar despre un
„cămătar de sentimente”… Retras din armată cu gradul
de căpitan, personalitate doar în mica sa localitate natală,
cumnatul marchizei de Lottenburg n-a încetat nici o clipă
să-l urască pe Simon, dar n-ar fi cutezat nici el să-şi mai
aducă aminte cu voce tare de mărturisirea de taină a
femeii. Cu voce tare nu, însă în gând n-a fost singurul
care-l taxa pe general drept „cămătar”. Deocamdată doar
în gând.) Menirea scribului este de a nota totul neutru,
altfel probabil că i-ar da dreptate legăturile bune şi la
vedere ale lui Simon cu fiii lui Ţipor nu făceau decât să
alimenteze acele insinuări. Aşa se face că în cercurile
naţionaliste din armată şi din biserică, Al Nouăzeci şi
patrulea n-a mai fost niciodată văzut ca înainte. „Parcă,
totuşi, ceva sânge evreiesc trebuie că s-a prelins şi în
venele <generalului cămătar>”… Deocamdată, doar în
gând.

Ilustratiile de la pp. 23-31 apartin lui Constantin Radinschi

Şi, deşi a tot amânat prezentarea demolării morale a
personajului, modificarea produsă în caracterul lui
Simon, scribul n-a putut s-o mai evite. S-a modificat Al
Nouăzeci şi patrulea sau a avut asemenea trăsături mai
de demult? Greu de spus, însă stima sinceră de care s-a
bucurat multă vreme vine în sprijinul ideii că doar odată
cu vârsta a devenit personajul temut şi, drept urmare, tot
mai puţin simpatizat. Iar Simon a oferit mereu noi
motive pentru ca acest trend să crească. Atunci când, în
1859, un tânăr reporter a trecut peste un tabu ce ţinea
deja de mai mulţi ani şi a cutezat să publice un articol
satiric în legătură cu corupţia din administraţia
imperială, dând ca exemplu un „general cămătar” şi
toată lumea a ştiut la cine se referea jurnalistul, chiar
dacă acela n-a pomenit vreun nume, ziarul a dat peste
doar câteva zile faliment. Iar, un an mai târziu, şi o altă
publicaţie a trebuit să-şi înceteze apariţia în urma lansării
unei caricaturi înfăţişând un ofiţer cu multe trese,
purtând la brâu nu o sabie ci un fişic uriaş de galbeni.
(Nici de data aceea, numele lui Simon n-a fost pomenit
explicit.) Pretextul interzicerii acelei reviste naţionaliste a
fost că figura în uniformă de general era reprezentată, în
loc de chipiu, cu tichie şi perciuni evreieşti: incidentul a
ajuns şi la tribunal, proprietarul tipăriturii fiind acuzat că
a denigrat corpul ofiţeresc4.

Se pare că, treptat, Al Nouăzeci şi patrulea şi-a fixat
şi „încotro să-şi îndrepte trupele” şi, odată scopul găsit,
talentul său strategic a ştiut să mobilizeze toate resursele
pe care le vedea utile. Chiar şi dezicerea tacită de tatăl
său, „Înţeleptul Lombardiei şi al Piemontului”, a ştiut s-o
modifice, mizând pe renumele postum al aceluia.
Încercările reale de a-şi scăpa părintele de execuţie în
acea vară cumplită din anul 1849 au ieşit abia atunci la
iveală, când Simon a aşteptat tot de la ruşi acelaşi ajutor
pe care l-a mediat şi pentru salvarea lui Görgey. (Al
Nouăzeci şi patrulea era convins şi mult mai târziu că,
dacă Lombardia ar fi fost geografic mai aproape de ruşi,
şi părintele său ar fi avut aceeaşi soartă ca aceea a
generalului maghiar.) Şi, dacă n-a obţinut altceva din
acele mişcări pe care le-a făcut la Milano, măcar a reuşit
ca interminabilele procese de succesiune a bunurilor
Casei Segrate să se amâne din nou şi să câştige timp
suficient spre a mai putea extrage şi face dispărute şi alte
valori din evidenţele în litigiu. Însă a mai născocit ceva
în aceeaşi chestiune: a adus în instanţă noi martori dintre
persoanele pe care Al Nouăzeci şi treilea le-a avut în
preajmă şi care au declarat tot ce le-a cerut. Printre ei,
Raphael, bătrânul lacheu personal al lui Pip. La fel şi fiii
lui Ţipor, ai fostului administrator interimar al
domeniului – cu care băieţii Celui de Al Nouăzeci şi
treilea au ţinut şi în continuare bunele relaţii (ba, tradiţia

4 Peste ani, caricatura respectivă a fost reluată sub formă de
afişe lipite pe zidurile Parisului, în timpul procesului
căpitanului Dreyfus.
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familiei a continuat şi unul dintre ei, devenit avocat, a
ajuns şi reprezentantul în afacerile generalului Simon). Şi
au mai apărut şi oameni total necunoscuţi la Segrate,
precum descendenţii baronului Hydfeld şi ai colonelului
Jakobson – foştii parteneri de whist ai bunicului
Ambrogio II din perioada londoneză de pe Warning
Street nr. 2. Şi aceştia doi au fost bine aleşi, fiind mereu
în deranj material şi socotind că le-a pus Dumnezeu
mâna pe cap când au văzut câţi bani pot primi pentru
nişte simple declaraţii pe care trecerea timpului le-a făcut
incontrolabile.

În legătură cu Segrate, Bruno ar fi avut alte interese:

- Ce se va întâmpla cu decorurile de la „Întâlnirile de
la Segrate”? Dar cu cele din laboratorul-bibliotecă?

- Cine ştie…, răspundea Simon, vizibil indiferent la
interesele sentimentale ale fratelui său.

- Acolo se află întreaga noastră copilărie… Dar şi
istoria familiei.

Însă pe general îl interesa doar ceea ce se putea
valorifica din casa-muzeu. Amintirile oricum rămân
doar în noi. Spunea.

Până atunci, Simon a reprezentat un idol pentru
Bruno şi micile tachinări pe care fratele mai mic şi le
permitea au fost întotdeauna duios benefice. Dar, aşa
cum a mai amintit scribul, cu timpul şi relaţiile dintre cei
doi fraţi s-au răcit tot mai mult. „Asta se datorează şi
faptului că oamenii se deosebesc între ei şi prin
atitudinea lor faţă de obiectele posedate: unii sunt
strângători şi nu se pot despărţi nici măcar de lucruri ce
ne le (mai) aduc nici un folos practic, ci doar pentru că
ele conţin amintiri, alţii se despart foarte uşor de
obiectele lor, fără nici un regret sentimental. Odată cu
vârsta, şi asemenea trăsături se adâncesc. Eu fac parte
din prima categorie, Simon din cea de a doua. Fiindcă nu
simte nimic pentru obiecte, nu poate concepe că alţii pot
fi legaţi de ceea ce e al lor. De aceea se poartă aşa” i-a
explicat mamei, ca pentru a motiva ruptura instalată
între fiii ei. De fapt, încerca să se clarifice doar pe sine. Să
se mintă. Mama oricum de mult nu-i mai urmărea
spusele. „Dar, se mai întreba mai nou în gând Bruno,
dacă nu simte nimic pentru obiecte, simte Simon măcar
ceva pentru vreo fiinţă?”.

Viaţa Celui de Al Nouăzeci şi patrulea, odată ce i-a
„găsit scopul”, a devenit o goană tot mai accentuată
după bunuri. Doar trei evenimente l-au mai distras pe
Simon şi în alte direcţii: boala şi moartea soţiei sale,
politica internaţională (războaiele lui Napoleon al III-lea
sau aventura mexicană a fratelui lui Franz Iosif,
Maximilian), precum şi suferinţa dobândită de
propriului său trup.

1. Soţia sa, „Venus din Praga” - o femeie deosebit de
frumoasă, care i-a dăruit patru copii, trei băieţi şi o fată -,
s-a îmbolnăvit de o maladie ciudată ce i-a afectat, încetul
cu încetul, atât corpul, cât şi psihicul. I-a dispărut nu
numai veşnicul zâmbet, dar şi felul de a fi i-a devenit tot
mai posac, tot mai plângăcios, tot mai certăreţ. La nici
cinzeci de ani împliniţi – era mai mare cu şapte ani decât
bărbatul ei -, din „căsnicia modernă”, desfăşurată atâta
vreme fără nici un fel de frecuşuri între soţi, n-a mai
rămas decât amintirea. Când au început să-i apară şi
durerile, nu s-a mai putut înţelege cu nimeni. Simon,
care, în ciuda numeroaselor sale aventuri, a iubit-o
sincer, a început să dea tot mai rar pe acasă. „E absolut
insuportabilă şi înnebuneşte nu numai servitorii, dar şi
copiii”, i s-a plâns fratelui său. Cei mai buni medici n-au
reuşit s-o ajute mare lucru şi degradarea ei continua într-
un ritm tot mai accentuat. Dar şi cu perioade de scurte
remisiuni. Într-una dintre acestea, şi-a chemat soţul
acasă, iar el a venit pe domeniul de pe Leopoldsberg şi s-
a întâmplat ceea ce Al Nouăzeci şi patrulea nu ar fi
crezut că i se mai poate întâmpla: s-a îndrăgostit de soţia
sa, dar s-a îndrăgostit lulea. Când s-au cunoscut, relaţia
lor a fost mai mult rezultatul pariurilor mondene,
sentimentele trăite de vânător atunci când îşi vede
trofeul la picioare. (Un vânător adevărat iubeşte
vânatul.) De data aceea, a iubit-o cu adevărat, i-a admirat
trupul şi ceea ce făcea, precum şi modul cum făcea ceea
ce făcea. Atunci, oameni la deplină maturitate, au trăit
adevărata lună de miere şi s-au iubit ca doi adolescenţi.
Însă fericirea aceea – pe care doar contopirea totală a
unuia în celălalt o poate degaja -, fericirea aceea n-a
durat decât câteva săptămâni. Puţine săptămâni.
Simptomele nesuferite ale bolii au revenit brusc. Mai
acut decât oricând. Din nou, soţia lui Simon a devenit
„insuportabilă”. Manifestările iubirii pătimaşe s-au
transformat în aproape permanente accese de furie.
Pentru prima oară în cariera sa, generalul şi-a luat un
concediu. Dacă până la acea „lună de miere”, boala doar
l-a agasat şi a făcut tot posibilul să-şi vadă soţia cât mai
rar, acum suferea înţelegând că o pierde pe femeia pe
care, măcar în acele câteva săptămâni, a iubit-o până la
inconştienţă. Şi o pierdea cu fiecare zi ce trecea. La un
moment-dat, şi-a spus că ar fi mai bine să se întoarcă la
Viena, spre a nu-şi altera şi amintirile minunate. După
doar două zile a revenit iarăşi pe Leopoldsberg. Nu
numai că a reîntâlnit o cu totul altă fiinţă, însă aceea,
oricât de drăguţ încerca să fie, nici nu-l mai suporta pe
lângă ea. În mod ciudat, el, care nu ţinea minte să fi fost
respins vreodată de o femeie, n-a simţit nici jignire, nici
lovitură în orgoliu. N-a simţit decât disperarea că nu
putea reîntoarce fiinţa de care s-a îndrăgostit până la
lepădarea de sine.

Generalul Simon a rămas două luni cu soţia sa şi a
suportat-o, cu toate că a devenit „tot mai imposibilă”.
Două luni în care n-a vrut să mai întâlnească pe nimeni
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altcineva. Două luni cât n-a mai văzut-o decât pe ea, pe
cele două infirmiere care făceau cu schimbul zi şi noapte
în odaia ei şi pe medicii veniţi, – inutil – pentru a
constata mersul implacabil al bolii.

După înmormântare, a mai rămas într-o izolare
aproape totală vreme de cinci săptămâni, iar domesticii
spuneau că parcă au avut alt stăpân în perioada aceea.
Pe urmă, a plecat la Viena, şi-a reluat activităţile şi când
a mai sosit, foarte rar, la Leopoldsberg, era din nou
vechiul „aristocrat în uniformă”. Mai drept, mai distant,
de-a dreptul arogant. Ar fi vândut domeniul, însă atunci
ar fi trebuit să-i mute şi pe copii. Iar aceştia au protestat
vehement. Cu copiii, ajunşi maturi, nu mai avea chef nici
măcar să se certe.

Moise, fiul mai mare al lui Ţipor, a tălmăcit în felul
poporului său starea lui Simon: rătăcind prin pustiu,
evreii au fost protejaţi tot timpul de soare de un nor şi
poporul a primit tot timpul apă din izvoarele oblăduite
de Miriam, sora lui Moşe şi a lui Aaron, dar când Miriam
a murit, norul protector a dispărut şi apa a dispărut şi ea.

- Aşa eşti şi tu acum, a continuat Moise, dar,
Dumnezeu va avea grijă de tine, la fel ca şi de poporul
iudeu, trebuie doar să-I ceri şi nu să loveşti stânca,
asemenea lui Moşe. Trebuie să ai încredere! l-a sfătuit,
folosind drept pildă pericopa Hukat.

- Eu n-am rătăcit prin deşert! Abia acum sunt în
pericol să mă rătăcesc, i s-a destăinuit Al Nouăzeci şi
patrulea.

Apoi, după un an, generalul Simon a refuzat să mai
vină pe Leopoldsberg. Copiii, trei băieţi şi o fată, au
crescut şi le-a oferit fiecăruia câte o rentă substanţială. Şi-
a făcut datoria. De văzut nu ţinea să-i mai vadă nici pe
ei. Tradiţionala coeziune din familiile Celor O Sută nu o
mai simţea necesară. În curând, a rupt orice legătură şi

cu fratele său. Bruno şi-a călcat el pe inimă şi a încercat
să şi-l reapropie. Fără nici un succes.

2. În taberele antagoniste din Viena, generalul Simon
era recunoscut drept rusofon convins. Pentru a-i înţelege
mai bine pe ruşi, le-a învăţat şi limba, dar s-a apropiat şi
de cultura lor. A citit „Cântecul oastei lui Igor”, dar şi
epopeea naţională başkiră, „Ural Batâr”. Eroul din Urali
chiar i-a impus. Şi mai mult a fost impresionat un
general al armatei ţariste că austriacul cunoştea acel
epos, atât de impresionat încât din clipa aceea l-a numit
pe Simon „fratele” său şi ar fi fost în stare să-şi dea şi
viaţa pentru el. Pe cât era Al Nouăzeci şi patrulea
convins rusofon, pe atât era convins adversar al
francezilor. În „povestea prizonierilor”, paznicii au fost
francezi. Lombardia însăşi fusese ocupată de trupele lui
Napoleon I, iar relatările amintirilor din acea perioadă i-
au marcat întreaga copilărie. Relatări în care ofensa
naţională i s-a transmis pentru întreaga viaţă. Pe
Napoleon al III-lea l-a antipatizat făţiş. În războiul
Crimeii a încercat să convingă guvernul austriac să
intervină alături de Rusia. În timpul războiului franco-
prusac a fost principalul agitator împotriva Parisului.
Nici pe Maximilian, fratele lui Franz Iosif, nu l-a
simpatizat. Când acesta s-a proclamat împărat al
Mexicului, a fost bucuros că nu-l mai vedea la Curte. Iar
când a venit vestea căderii şi executării lui Maximilian,
împăratul Mexicului şi fratelui împăratului Austriei,
generalul Simon a mormăit ca de obicei:

- Lucrurile sunt mai complicate!

Dacă sentimentele sale naţionale erau sincere şi
lipsite de echivoc - simpatie faţă de ruşi, antipatie faţă de
francezi -, interesele sale politice au trecut peste
sentimente. Pentru a-ţi putea asigura un câştig din orice
relaţie, a învăţat Al Nouăzeci şi patrulea, momentele
tensionate sunt cele mai propice. Atunci se întâmplă ca
oamenii să se simtă obligaţi să facă o mulţime de lucruri
pe care altădată le-ar evita. Iar când acele momente trec,
rămân adesea pete nedorite în biografii. Pete vizibile
doar pentru un ochi bine antrenat - cu experienţă şi cu
informaţii. Un război nu se declanşează decât foarte rar
dintr-o voinţă unanimă. Şi autocratul Napoleon al III-lea
a întâmpinat rezistenţă atât la pregătirea războiului
Crimeei, cât, mai ales, la cel cu prusacii. În clipele acelea,
cei ce s-au opus s-au aflat în situaţii sensibile. După eşec,
lucrurile s-au inversat: cei ce i-au cântat împăratului în
strună s-au găsit în dificultate. Unii au devenit ţapi
ispăşitori. Generalul Simon a fost un geniu al
„organizării”. El a ştiut să afle dinainte ce acuzaţii vor
apare împotriva cuiva. Iar dacă acele acuzaţii întârziau,
le putea grăbi. Ori le putea opri. Sigur, şi în timp de pace
astfel de manevre sunt posibile, însă în vremuri tulburi
ele parcă vin de la sine. Pentru un geniu al „organizării”,
asemenea tot mai temutului general Simon. (Care, dacă
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ar fi avut şansa unor participări directe la lupte, sigur ar
fi fost deja de mult feldmareşal.) În privinţa afacerilor
posibile de pe lângă Napoleon III, lucrurile erau clare:
era vorba de franţuji, iar pe franţuji Al Nouăzeci şi
patrulea nu i-a putut suferi de copil. Aşa că şi preţurile
pe care le pretindea pentru serviciile sale erau mari. În
legătură, însă, cu cazurile derivate din aventura
mexicană a lui Maximilian, generalul Simon trebuia,
totuşi, să ţină cont că era vorba de fratele lui Franz Iosif.
Da, dar şi despre Maximilian se spunea că… se şoptea că
…n-ar fi fost chiar fiul tatălui său oficial, arhiducele
Franz Karol, ci copilul de taină al ducelui de Reichstadt,
băiatul lui Napoleon I Bonaparte. Bârfa aceasta foarte
cunoscută părea suficient confirmată de desele ieşiri
împreună ale tânărului duce cu Sophie, mama lui Franz
Iosif, precum şi asemănarea izbitoare a lui Maximilian cu
aşa-zisul Napoleon II, asemănare pe care împăratul
Mexicului n-a avut-o cu nimeni din familia sa dinspre
tată. Şi sprijinul direct de care s-a bucurat din partea lui
Napoleon III pentru accederea sa la iluzoriul tron
imperial din Ciudad de Mexico venea în sprijinul bârfei
despre ascendenţa de pe linia Corsicanului. Aşa că, dat
fiind atât de probabilul sânge francez în venele lui
Maximilian, cei serviţi de generalul Simon era drept să
plătească un preţ considerabil.

Până la urmă, odată cu trecerea anilor, biroul
genialului strateg care n-a fost niciodată pe un câmp de
luptă a devenit punctul geometric cvasioficial, unde
oricine cu suficienţi bani putea să-şi rezolve orice
problemă. Circula chiar şi o anecdotă, desigur benignă,
despre Al Nouăzeci şi patrulea:

- Care este funcţia pe care o ocupă astăzi generalul
Simon?

- Nu ştii?! Cum se poate!? Generalul Simon este
portar. El deţine pe pământ funcţia pe care o are Sfântul
Petru în cer: să deschidă sau să închidă poarta. Iar, pe
pământ, pentru orice serviciu vine câte un funcţionar şi-
ţi cere să plăteşti taxa cuvenită.

Generalul Simon a ajuns Marele Portar al Imperiului.
Ceea ce l-a făcut să organizeze un serviciu pe măsură, cu
zeci de funcţionari, intermediari, detectivi. Serviciu care
s-a contopit cu birocraţia tot mai complexă a lui Franz
Iosif. Un serviciu ce costa mulţi bani, dar, cel puţin în
privinţa lui Simon, lumea era mulţumită: aveai o
problemă aparent insolubilă? Ştiai unde să te duci s-o
rezolvi. Doar bani să ai…

La Simon se venea din proprie iniţiativă, alţii la
sugestia unor cunoscuţi, însă cel mai sigur era să
beneficiezi de cineva care să te introducă la domnul
general. Care – nu-i aşa? – era foarte ocupat. Printre acei
intermediari se aflau vechile noastre cunoştinţe, oameni
de mult verificaţi; doi dintre fiii lui Ţipor, urmaşii
partenerilor londonezi de la partidele de whist ale

bunicului Ambrogio II, foarte bătrânul lacheu personal al
lui Pip, dar şi bărbaţi selectaţi din anturajul Celui de Al
Nouăzeci şi patrulea, militari trecuţi în rezervă, dar şi
câţiva încă activi. (Ceea ce a produs şi situaţii dificile: de
departe cel mai bun „intermediar” s-a dovedit a fi fost
Fritz Schumann, un fost subofiţer. Schumann îi aducea
generalului cazurile cele mai profitabile. Da, dar, în
schema structurii acelea atât de etanşe, el nu putea fi
plasat deasupra unor actuali ori foşti ofiţeri. Respectarea
necondiţionată a ierarhiilor a rămas unul dintre
principiile de viaţă constante în conduita lui Simon.)

La Simon veneau oameni cu probleme reale, dar şi
tot soiul de arivişti. „Întotdeauna se mai găsesc destui
naivi de muls…”

Scribul a notat că în 1847, Al Nouăzeci şi patrulea a
fost trimis în faţa Curţii Marţiale nu pentru o femeie, ci
chiar sub acuzaţia de corupţie. Şi asta fiindcă în imperiu
era linişte, spre deosebire de alte locuri tot mai apropiate.
Unde e „linişte”, e loc pentru tot felul de procese. În
imperiu era iar linişte, dar nimeni nu-şi mai putea măcar
închipui că generalul Simon ar putea fi trimis din nou în
judecată.

3. Sărbătorirea celei de a cinzeci-a aniversări a zilei
sale de naştere, a fost una rea pentru Al Nouăzeci şi
patrulea. S-a întâmplat în 1867, un an plin de
evenimente: Franz Iosif s-a încoronat rege al Ungariei,
doar cu câteva zile înainte ca fratele său, Maximilian, să
fie executat în Mexic, ţarul Alexandru II a vândut Alaska
americanilor, Otto von Bismarck a devenit cancelar
federal, August Bebel şi Wilhelm Leibknecht au fost
primii social-democraţi în Reichstag, Karl Marx a
publicat volumul întâi din „Capitalul”, turcii au părăsit
oraşul Belgrad, al cincisprezecelea (ultimul) şogun,
Tokugawa Yoshinobu, a renunţat la putere (dar asta se
petrecea departe, foarte departe, undeva în Japonia). Şi
toate astea şi încă multe altele în 1867.

Zilnic au apărut ştiri extrem de importante, multe
despre care nici nu s-a bănuit că vor avea efecte decisive
pentru viitor, pentru milioane de oameni. Însă, de obicei,
ceea ce interesează pe fiecare cel mai mult sunt
întâmplările pe plan personal. Al Nouăzeci şi patrulea a
împlinit cinzeci ani, Al Nouăzeci şi cincilea treizeci.
Amândoi în aceeaşi zi. Până nu de mult, data aceea făcea
ca toată familia să se reunească pentru dubla aniversare
pe Leopoldsberg. După moartea soţiei, Simon a preferat
scurte întâlniri într-unul dintre separeurile din
Altwienerhof sau Zum Weissen Rauchfangkehrer. Dar
ultimul asemenea prânz s-a terminat cu o ieşire nervoasă
a generalului şi tocmai la invitaţia cu ocazia împlinirii
unei jumătăţi de veac, Simon n-a primit nici un răspuns
de la nici un membru al familiei. Aşa că a sărbătorit într-
un cerc de generali şi ofiţeri. Gândind la familia sa, şi-a
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spus asemenea tuturor marilor ambiţioşi dezamăgiţi:
„Nu m-au meritat!” Dar când a mai aflat că, în timp ce el
primea toasturile pe Ring, fiul său cel mai mare fusese
sărbătorit cu fast pe domeniul de pe Leopoldsberg, că
până şi Bruno fusese invitat acolo (!), ca şi rudele din
Italia (!!), iar el – tocmai el! – fusese ignorat, i-a scris
Celui de Al Nouăzeci şi cincilea o scrisoare în care n-au
existat urările tatălui pentru fiu cu ocazia celei de a
treizecia aniversări, ci reproşuri dintre cele mai severe.
Din nou n-a primit nici un răspuns, în schimb a suferit
un atac cerebral.

Generalul Simon a zăcut mai multe zile între viaţă şi
moarte, însă, până la urmă, medicii şi constituţia sa
robustă l-au salvat. Dar a rămas cu o hemipareză şi
fostul atlet a ajuns să-şi tragă cu greu după el partea
stângă a trupului. Întreg restul vieţii. Cu toate acestea, a
încercat să revină la serviciu, precum şi la vechile sale
îndeletniciri. După mai puţin de o lună, a fost nevoit să
renunţe.

Nu şi la uniformă. Retras în apartamentul său de pe
Amadeusstrasse, ieşea doar seara. Când s-a auzit că şi-a
mai revenit din boală, oamenii au încercat să-l caute
acasă. Oameni cu probleme, dar şi oameni dornici de a
nu pierde o relaţie importantă. Obrăzare! Să-l deranjezi
acasă pe generalul Simon fără să fii invitat?! Bineînţeles
că aşa ceva nu se cuvine! Bineînţeles! Solicitanţii au fost
întorşi de la poartă. Aşa că au renunţat să-l mai caute pe
generalul Simon la domiciliu. Pentru o vreme, a încercat
noi experienţe cu femei şi, chiar şi infirm, partenerele nu
i-au lipsit. Însă plăcerea nu mai era nici pe departe
aceeaşi. Nici recepţiile şi veşnicele baluri vieneze nu-l
mai satisfăceau. De ce să se mai arate în public? Pentru
ca lumea să se holbeze la el ca la urs? „Un general ce abia
mai poate să umble!”…

I-a mai rămas armata de informatori Dar şi
solicitările de a rezolva câte o problemă sensibilă au
devenit tot mai rare. Tot mai rare. Feţele care nu se văd
se uită! „Întotdeauna se mai găsesc destui naivi de
muls!”, doar că pentru asta trebuie să fii la locul potrivit.
Al Nouăzeci şi patrulea era tot mai rar la locul potrivit.
Până n-a mai fost deloc.

Nici la Curte nu prea mai era solicitat. Pentru a se
oferi el, era mult prea orgolios. Generalul Simon nici n-a
demisionat, nici nu s-a pensionat, nici n-a fost revocat.
Revocat din ce funcţie? Postul său nu era trecut pe nici
un stat de funcţiuni. Cu toate că primea un salariu foarte
mare. Şi banii aceia i-au venit în continuare şi când n-a
mai dat decât tot mai rar pe la biroul său. Tot mai rar.
Salariul îi venea în continuare, subordonaţii îi erau la
serviciu, de parcă şeful n-ar fi lipsit nici o clipă. Asta l-a
supărat şi mai tare. Cum, adică treburile se desfăşurau
cu el sau fără el la fel?! Dar cui să-i spună aşa ceva? Şi ce
să facă? Să renunţe la retribuţie? De ce să renunţe la
retribuţie? Pe cine ar impresiona asta? Treburile din

serviciul său se desfăşurau cu el sau fără el la fel! Dacă
şi-ar da demisia, n-ar face decât să arate că prezenţa lui
este absolut inutilă! „Lucrurile sunt mai complicate!”, a
concluzionat generalul în faţa lui Alois, bătrâna sa
ordonanţă. Care n-a înţeles la ce se referea şeful său, dar
n-a pus nici o întrebare: o ordonanţă nu trebuie să ştie
tot; o ordonanţă nu trebuie decât să asculte!

Al Nouăzeci şi patrulea nu mai ieşea decât seara din
apartamentul său de pe Amadeusstrasse. Unde, după
primele încercări nereuşite de a fi contactat, nu l-a mai
căutat nimeni. Al Nouăzeci şi patrulea n-a mai ieşit decât
seara din apartamentul său de pe Amadeusstrasse. În
copilărie a avut o premoniţie: se vedea (la fel ca un
personaj povestit şi nu văzut) plimbându-se seara târziu
pe malul râului, infirm şi cu un câine uriaş în lesă. O
apariţie înspăimântătoare.

Timp de aproape cincisprezece ani, Al Nouăzeci şi
patrulea, mereu în uniformă de general, târându-şi un
picior şi însoţit întotdeauna de un câine uriaş, putea fi
întâlnit seară de seară plimbându-se pe malul râului. Dar
mai bine nu-l întâlneai: era o apariţie ce putea speria pe
oricine.

Într-o noapte din toamna târzie a anului 1881, un
bărbat robust îmbrăcat în uniformă de general a fost
găsit prăbuşit pe malul râului. Un câine uriaş îl păzea.
Poliţia chemată a avut de furcă pentru a putea lua trupul
încă viu de acolo. Corpul căzut purta uniformă de
general, iar uriaşul animal nu lăsa pe nimeni să se
apropie. A reieşit că era vorba de generalul Simon.

Al Nouăzeci şi patrulea a murit încă în aceeaşi
dimineaţă - în prezenţa medicului, a lui Alois şi a
câinelui. Ultimele-i cuvinte au fost: „Nu m-au meritat!”.

Timp de aproape cincisprezece ani, Al Nouăzeci şi
patrulea, mereu în uniformă de general, târându-şi un
picior şi însoţit întotdeauna de un câine uriaş, putea fi
întâlnit seară de seară plimbându-se pe malul râului. Dar
mai bine nu-l întâlneai: era o apariţie ce putea speria pe
oricine.
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Emilian MARCU

Dor de Eminescu

Biblie limbii române este Eminescu astăzi,
Constelaţie vegheată de singurătatea sa;
Eminescu este carte de citire dusă-n braţe,
Este moartea şi-nvierea, este lacrimă şi stea.

Dor de Eminescu-mi este zilnic, dor de Eminescu
Veşnic tânăr şi ferice este el acolo-n cer?
Duce-o lacrimă pe gură şi e zeu şi cine ştie
Dacă nu ciopleşte-n taină ramă de cuvinte-n ger!

Biblie limbii române este astăzi Eminescu,
Singur prinţ pierdut în zodii,de zăpadă învelit
Este astăzi Eminescu, dorul nostru de zidire,
Temelie pentru limba ce l-a smuls spre infinit.

Ca pe-o roată de lumină este tras fără-ncetare
Domnul nostru Eminescu,care după cum se ştie
A turnat limba română în frumoasele tipare,
Biblie îi este astăzi îmbrăcat în veşnicie.
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Dor de Eminescu-mi este ca de-o lacrimă stelară,
Ca de-o-ntoarcere subită, ca de un izvor curat.
El a dat limbii române demnitatea tutelară
Chiar de îl mai strânge lemnul din biblioteci. Ciudat.

Cine-ncape între rafturi de nu poate să respire,
De nu poate să vorbească azi aşa cum ar fi vrut
Eminescu. Cine-ncearcă să se mire
Şi ne dă un Eminescu ce în rafturi n-a-ncăput?

Daţi-ni-l pe Eminescu cel întreg şi cel rotund,
Cel ce-asemenea hărţii noastre a cinstit limba română,
Daţi-ni-l aşa cum este, daţi-ni-l acum când
În tipare-i liber plumbul şi el este o lumină.

Ne e dor de Eminescu cel zidit în demnitate,
Ne e dor de poezia care n-a-ncăput în cărţi,
Ne e dor de Eminescu în tipare-adevărate:
Poezia nu cunoaşte nici tratate şi nici hărţi.

Dor de Eminescu-mi este ca de-o lacrimă stelară,
Ca de-o-ntoarcere subită către un izvor curat.
El a dat limbii române demnitatea tutelară;
Daţi-ni-l pe Eminescu cel rotund şi-adevărat.

El e astăzi limbii noastre piatră pentru temelie,
Biblie limbii române în tipare de granit.
Singur prinţ pierdut în zodii îmbrăcat în veşnicie
Eminescu este astăzi românescul nostru mit.

Este cartea de citire dusă-n braţe cu sfială,
Este veacul de lumină tras pe noi ca un izvor.
A-mbrăcat limba română în ţinuta ei de gală:
Eminescu este astăzi românescul nostru dor.
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Constantin PRICOP

Aproximări
asupra
literaturii de
peste Prut

rebuie să mărturisesc de la început: ceea ce
urmează este o viziune generală, fără aparatul
probatoriu, fără imersiuni în analize
exemplificatoare. Este o schiţă de sinteză

realizată dintr-o perspectivă individuală referitoare la un
fenomen literar conturat într-un context complicat. O
structură generală care, deşi trimite în exclusivitate la
literatură are nevoie, pentru a fi înţeleasă, de numeroase
clarificări venind de la alte domenii – istorie, sociologie ş.
a. m. d. Pentru a fi mai exact, să spun că este vorba de o
privire de ansamblu asupra literaturii din Moldova din
stânga Prutului, realizată din Moldova din dreapta
Prutului.

Pentru cei care se află departe de România, datele
geografice şi istorice privind legăturile dintre România şi
statul independent Moldova, fosta republică a URSS,
sunt puţin sau deloc cunoscute. Pentru aceştia ar fi vorba
pur şi simplu de două state diferite, fără prea multe
legături între ele, având eventual în comun doar graniţa
care le desparte. In concluzie, şi două culturi
independente. Este de altfel ceea ce au susţinut şi susţin
cei care vor să impună o asemenea imagine. Eforturile
lor, considerabile, au urmărit de-a lungul timpului să
demonstreze că limba moldovenească nu are mare lucru
în comun cu limba română, că tradiţiile Basarabiei nu
numai că nu confirmă nici o înrudire cu România, dar
chiar demonstrează incompatibilitatea. Cu puţin timp în
urmă s-a tipărit chiar un dicţionar al limbii…

moldoveneşti, care se căzneşte să arate că ar fi vorba de
două limbi diferite. Coborând la cel mai de jos nivel al
discuţiei ştiinţifice, oferind arhaisme şi regionalisme ca…
probe de … lexic diferit de cel românesc, un astfel de
dicționar, ca toate eforturile… culturale făcute în această
direcţie arată cât de ridicule şi monstruoase din punct de
vedere al bunului simţ pot fi încercările de a falsifica
realitatea. Toate acestea pentru a se ascunde că, de fapt,
cele două Moldove, cea din România şi cea devenită
republică independentă se trag dintr-o Moldovă unică,
unitară, stat binecunoscut în perioada medievală. Faptul
că Moldova a devenit una din provinciile care au dat
naştere, împreună cu Muntenia, mai întâi Principatelor
Unite, apoi României, contribuind esenţial la formarea
statului unitar, nu le convine celor care ar vrea să arate
că Moldova n-are mare lucru în comun cu România. Dar
din Moldova sec 19 au pornit ideile unioniste care s-au
întâlnit cu acelea ale politicienilor din Muntenia,
Moldova devenind, în concluzie, o piatră de temelie, un
element constitutiv al statului unitar român – şi nu un
element excentric, cum s-a întîmplat cu acea parte din
provincia medievală ocupată de mai multe ori, de-a
lungul timpului, de ruşi. Acea parte din Moldova care a
pus bazele viitorului stat românesc a dus în această
sinteză tot ce era mai autentic în vechea provincie
medievală; în această Moldovă românească se află fostele
capitale ale principatului (Baia, Suceava, Iaşi) şi
majoritatea oraşelor care au produs şi susţinut cultura

T



Iarna 2013 | Contact international 35

moldovenească, componentă a culturii române. In ce
priveşte limba, au existat procese fireşti pentru condiţiile
diferite ale celor două părţi, rupte una de alta, din vechea
Moldovă – dar nici aceste dezvoltări separate, fireşti,
spuneam, nu au reuşit să „rupă” limba de altădată în
două limbi noi, diferite… In partea din România a avut
loc o unificare a particularităţilor regionale dintr-o ţară
mult mai mare decât principatele din care s-a constituit,
ţară care a pornit pe calea modernizării în context
european. De cealaltă parte s-au cunoscut evoluţiile
fireşti unei enclave, supusă în acelaşi timp unui puternic
proces de deznaționalizare şi rusificare. După primul
război mondial fosta jumătate de provincie s-a unit cu
România pentru o scurtă perioadă în care a început un
efemer proces de unificare culturală. După cel de al
doilea război mondial Basarabia precum şi nordul
Bucovinei şi ţinutul Herţa au fost ocupate şi au trecut din
componenţa României în aceea a URSS. Partea
răsăriteană din Moldova, cunoscută altădată sub numele
de Basarabia, a deveni republică în componenţa Uniunii
Sovietice, conform unui plan de expansiune mai vechi,
despre care nu vom vorbi aici. Intre cele două zone ale
Moldovei medievale s-a ridicat astfel un zid ermetic, care
a căzut doar în anii 90, o dată cu implozia comunismului.

Obedienţi faţă de Moscova, comuniştii români n-au
mişcat un deget pentru fraţii lor din Basarabia –
dimpotrivă, atunci când unii dintre patrioţii basarabeni
şi-au căutat refugiul în România, statul comunist i-a
predat de îndată fratelui mai mare. In aceste condiţii ce
s-a întîmplat în câmpul literaturii nu poate, evident, să
nu fie legat de determinările contextuale. Moldova din
componenţa României a evoluat în continuare, împreună
cu întreaga literatură a Tării Româneşti. In perioada
sovietică în Basarabia s-au făcut enorme eforturi de
rusificare şi de inculcare a unei atitudini antiromâneşti.
Mulţi români moldoveni au fost deportaţi în Siberia,
depeizaţi, doar pentru că erau români, iar puterea de la
Moscova urmărea, aşa cum s-a întâmplat şi în alte
„republici” unionale, să schimbe pur şi simplu
componenţa etnică a acelui spaţiu. Mulţi moldoveni au
fost închişi în gulag, deportaţi, omorâţi. Intre cele două
părţi ale Moldovei a existat o separare perfectă. In
Uniunea Sovietică nu se pomenea despre trecutul
românesc al Republicii Moldova. Răspunsul din partea
României era pe măsura unui alt stat comunist.
Conducătorii comunişti români nu îndrăzneau să
pomenească măcar despre trecutul Moldovei. Frica faţă
de Moscova era paralizantă. De altfel, în perioada
comunistă s-au făcut eforturi considerabile pentru
anularea instinctui naţional, erau puse în evidenţă doar
legăturile culturii moldoveneşti cu cultura rusă ş. a. m. d.

*
Am acordat atâta spaţiu acestor lămuriri istorice,

sociologice, politice ş. a. m. d. pentru că aceste câteva
elemente pot oferi o idee despre acţiunea distructivă a

unei duble realităţi asupra culturii basarabene.  Ce se
putea întâmpla în aceste condiţii într-o literatură
asediată cu insistenţă de forţe considerabile? Lucrurile
au început să devină vizibile după căderea pe rând a
puterilor comuniste din răsăritul continentului. După ce
s-au mai liniştit entuziasmele din primele momente,
după primele întâlniri prematur triumfale pe „poduri de
flori”, după intense schimburi de oameni şi texte între
redacţiile revistelor şi editurilor de o parte şi de alta a
Prutului, după primirile oficiale sau neoficiale de o parte
şi de cealaltă ş. a. m. d., realitatea a început să se vadă
destul de limpede.

In lipsa interdicţiilor s-au stabilit, între cei care s-au
dedicat literaturii de o parte şi de cealaltă a graniţei,
câteva tipuri de conexiuni. Trecând în revistă aceste
legături aflăm nu numai simpatiile şi rejectările, dar şi
care sunt, în fond, principalele categoriile de scriitori din
cele două literaturi.
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Dan Cumpătă, pp 35-36

Majoritatea scriitorilor români la vârsta maturităţii
apreciază, când au ocazia, lupta dusă de scriitorii
basarabeni pentru păstrarea identităţii naţionale, pe care,
în pofida opoziţiei evidente a puterii, a piedicilor de tot
felul etc. pentru cei care au căutat să menţină treaz
interesul pentru originile româneşti ale literaturii
basarabene. Sunt scriitorii din Republica Moldova care
şi-au construit condiţia din această opoziţie faţă de
rusificare şi sovietizare. Aprecierile mergeau către
generaţia de mijloc de la acea dată, către literatura unor
Grigore Vieru, Leonida Lari, Matkovski ş. a. Valoarea
sublima eforturile şi riscurile, suprapunându-le peste

realizarea artistică. Din motive uşor de imaginat, pe care
nu le mai inventariem aici, aceşti autori scriau într-o
manieră, să-i spune… clasică. Si atunci când nu era
explicit militantă, ci se prezenta ca o poezie a vieţii de
fiecare zi, arăta o literatură care nu cultivase experimente
expresive, aşa cum se întâmplase în poezia românească,
această poezie era, în cea mai mare parte a ei, tributară
unor experimente estetice îndepărtate în timp. Adevărul
este că o poezie care îşi propune să militeze pentru ceva,
aşa cum era lirica generaţiei Vieru şi a unor generaţii
anterioare nu are nevoie de experimente, ea exprimă o
condiţie dramatică. In pasiunea acestei credinţe cititorii
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din România care au apreciat cele scrise de această
categorie de autori din Basarabia erau descoperite valori
literare autentice.

Cu totul alta era situaţia unor autori mai tineri, cei
care şi-au căutat modele în autorii generaţiei 80 sau şi
mai noi, „autori la zi”. Interesul pentru expresie era în
cazul acestora primordial. In cea mai mare parte a lor
autori români din acest grup sunt detaşaţi, blazaţi, atraşi
cel mult de propriile drame personale, atunci când
acestea nu sunt transformate în prilejuri de autoironie. In
maniera lor aceşti ludici refuză orice mare temă ca
fiind… ridicolă. Dacă vrem să vedem lucrurile în acest
plan ar trebui să ținem seamă că ultimii poeţi români
care au vorbit cu gravitate despre tema satului au fost
poeţi din generaţia 60. In anii 80 tema nu mai era decât
sursă de ironie, autoironie, detaşare, miştocăreală… In
aceste condiţii este uşor de înţeles că aspectul arhaizant
al poeziilor eroice scrise de basarabeni nu-i impresiona
pe aceşti tineri care nu vedeau nimic din încărcătura
dramatică şi erau derutaţi de aspectele formale…
Postmodernismul nu se împacă, evident, cu
patriotismul… Această divizare a opiniilor despre
literatura contemporană din Basarabia a avut inevitabile
consecinţe. Mai puţin asupra generaţiei mature, a lui
Grigore Vieru şi a altora ceva mai tineri, formaţi din
punctul de vedere al opţiunilor artistice, care s-au
orientat către acea parte a publicului care accepta şi
susţinea formula care îi consacrase. Urmările au fost mai
mult asupra generaţiei tinere, care a avut o evoluţie
specifică. Din primul moment ei sunt atraşi, fără
discernămînt, de modul de a scrie al colegilor lor de
generaţie din România. Instinctul mimetic fundamental
arată că, deşi născuţi în altă ţară, în alte condiţii, sunt
întru totul români.  Experimentele optzeciştilor, şi mai
ales a celor mai radicali, sunt imitate cu promptitudine,
lăsînd deoparte mare parte din literatura română, care ar
fi putut să-i intereseze cu folos. Asimilează doar acea
pojghiţă de la suprafaţa momentului şi încep să scrie,
fără complexe, la fel cu autorii admiraţi, devenind, în
ultimă instanţă, solidari într-o clipă cu cei de aceeaşi
vârstă din partea dreaptă a Prutului. Consideră că în
felul acesta (nu prea complicat, în ultimă instanţă) şi-au
realizat aspiraţiile estetice. Ca „recompensă” pentru
opţiunea lor literară sunt publicaţi în România alături de
poeţii de aceeaşi orientare, de revistele şi editurile
controlate de noua promoţie literară. Confraţii români se
simt, la rândul lor, mai importanţi – pentru că, iată, se
găsesc atâţia autori dispuşi să li se alăture.

Era perioada în care intransigenţa postmodernistă
(intransigenţa în sine e o atitudine atât de puţin…
postmodernistă, dar proprie postmodernismului de imi-
taţie de la noi) îi împărţea pe scriitori în postmodernişti
şi… autori lipsiţi de valoare, după lozinca proferată de
unul din reprezentanţii mult prea răsfăţaţi ai generaţiei.
Intre timp în România absolutizările stupide s-au
dovedit a fi exact ceea ce sunt, iar exagerările în privinţa

preeminenţei postmodernismului s-au dezumflat, lăsând
să se vadă şi mai bine caracterul imitator al unor tineri
autori din Basarabia.

Ce credeam eu – şi probabil şi alţii, care i-au susţinut
energic în primul moment pe tinerii scriitori basarabeni –
că se va întîmpla, nu s-a întâmplat. E un detaliu puţin
important ce credeam, mărturisirea e valabilă doar în
măsura în care arată o evoluţie posibilă a tinerei – de
atunci – literaturi din Republica Moldova. Aveam în faţa
noastră nişte autori care trăiseră experienţe necunoscute
cititorului român, care au avut acces la o suprafaţă
geografică exotică, în care au fost integraţi fără voia lor,
care au avut contacte cu literaturi şi culturi exotice,
inaccesibile europeanului de rând, care au suportant
experienţe din care s-au născut Soljeniţîn, Alexandr
Zinoviev, Babel, Platonov… După ce s-ar fi familiarizat
estetic cu experienţele contemporanilor lor din literatură
bănuiam că ar fi propus o literatură nouă, viguroasă, de
care România avea într-adevăr nevoie… In locul acestor
aşteptări s-au întâlnit imitaţii ale unor… imitatori –
postmodernismul românesc fiind şi el un import tîrziu,
localizat cu toate umilinţele împrumuturilor. Totuşi
optzeciştii români aveau, o doză de originalitate – ei îşi
transferaseră experienţele într-o zonă occidentală de
unde proveneau cu adevărat originile reţelei postmo-
derniste…

Din păcate situarea subordonată nu a fost înţeleasă
de cei care o adoptaseră – de bună voie şi nesiliţi de
nimeni. A apărut o lucrare de… critică în care optzeciştii
românii şi adepţii lor de ultimă oră din Basarabia erau
priviţi ca formînd o unitate indestructibilă, un asalt
comun, plin de voioşie, spre viitorul radios al literaturii.
Nu se observa nici măcar într-o notă de subsol că
grupurile de autori dintr-o parte şi de cealaltă a Prutului
au istorii cu totul diferite. Cei din România se plasau în
trena unei generaţii glorioase pentru atitudinea ei
modernă, generaţia 60, o generaţie care ocupase locurile
de prim plan ale literaturii lor şi îi presau astfel, pe noii
veniţi, la căutarea unor formule cu totul diferite pentru a
putea fi competitivi. Ceilalţi au renunţat cu zgomot la
direcţia patriotică şi militantă a înaintaşilor lor,
nedovedind că ar înlocui-o cu o altă tendinţă estetică
autentică. Niciuna din experienţele dramatice ale
grupului lor naţional nu mai erau accesibile –
postmodernismul nu favorizează niciuna din problemele
grave care ar putea anima literatura…

Aceasta a fost ultima tendinţă masivă din cele două
literaturi. Faza acută s-a epuizat, şi într-o parte, şi în
cealaltă, trecându-se, cum e normal şi cum se întîmplă
întotdeauna, după anul 2000, spre alte experimente
estetice. La urma urmei fiecare scriitor e liber să se
inspire de unde crede de cuviinţă, de unde poate, în
măsura în care îl ajută propriile forţe estetice. Noi
orizonturi se întrevăd – e totuşi  prea devreme pentru a
întoarce complet pagina spre capitolul următor…
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ARTA REGALĂ
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Valentin CIUCĂ

Vasile Coţofan
– un om al
Renaşterii...

nzestrat cu harul modelării formelor plastice,
tenace şi inspirat, profesorul universitar, specialist

în antomia animalieră este onorat cu cele mai importante
premii ale breslei. Profesorul comunică direct şi afectuos
cu prietenii de-o viaţă, dar şi cu studenţii interesaţi de
anatomia celor care nu cuvântă, precum şi de  studiul în
expresie artistică, a feluritelor ei taine. L-am văzut
adesea în zona Copoului, senin şi optimist, împovărat
glorios de o barbă tolstoiană, preocupat de cursurile

universitare, dar, mai ales, de laboratorul unde  a
reconstituit universul animalier şi, mai departe,
permanent atras de imaginea universului celor care nu
cuvântă... A te întâlni cu Profesorul garantează o zi
senină, dialogurile cu Domnia Sa fiind de fiecare dată
tonice şi subtile în trimiterile la universul imediat.
Locvacitatea Profesorului, pertinenţa comentariilor a
făcut, în timp, succesul unor emisiuni de radio şi
televiziune, publicul ieşean confirmându-i cu eleganţă
arta dialogului.

Î
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Am avut,  ocazional,  câteva întâlniri care m-au
convins de erudiţia unui om care, generos şi  jovial, îmi
făcea plăcerea unui schimb de impresii şi idei despre
artele vizuale. Valoarea evidentă , proteismul lucrărilor
sale de artă, comentariile despre universul animalier,

conexiunile cu arta mare a lumii, sugerează un potenţial
spiritual remarcabil şi, fireşte, generozitatea unui genius
loci... La conferinţele sale, în prezenţele pline de farmec
de la Radio Iaşi, de la Televiziunea ieşeană, compania
bonomă a Profesorului asigură un firesc succes de
public, de audienţă. Farmecul personal, generozitatea,
eleganţa exprimărilor, erudiţia, umorul, fac şi astăzi ca
fiecare întâlnire să devină o satisfacţie intelectuală.
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În planul creaţiei, pornind de la Ecorşeul unui cal,
ajunge uşor în spaţiul creativităţii, al originalităţii, unde
variantele succesive ale scenelor cu cai  devin  portretele
graţiei şi mişcării. Compoziţia în porţelan În aşteptarea
lui Don Quijote, din anul 1997,  trimite spre o altă
perspectivă asupra formei plastice, sugestive şi
simbolice. Manualitatea, simţul suprafeţei, asociate cu
spiritul creativitaţii face ca alte compoziţii să amplifice
exponenţial sugestivitatea formelor. Pe malul bălţii, La
târg, Mirosul stepei fac din mişcarea şi compoziţia
formelor, o veritabilă magie a naturalităţii şi
sugestivităţii. Anatomicul devine sursă de interpretare,
de sugestie şi expresie. Asemenea triadă anatomico-
estetică  permite autorului să facă din fiecare compoziţie
o dezbatere despre forme, volumetrii, semantica
esteticului. Cele două portrete în porţelan, dedicate
părinţilor, sunt atât de fireşti în expresia lor încât par
desprinşi dintr-o carte a neuitării. La rândul lor,
medalioanele sunt expresiile individualizate ale unor
caractere definite prin umanism şi bucuria de a fi. Mama
Lucreţia are bonomia seninătăţii şi nostalgia anilor tineri.

Compoziţii inspirat elaborate fac trimitere la dimen-
siunea religiosului privit din perspectiva miracolului
naşterii, cele câteva compoziţii Madona cu pruncul,
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Sfânta maternitate, fiind semnul clipei şi veşniciei. În
portrete, femininul are graţia formei şi eleganţa subtilă a
metaforei. Indiferent de suportul material, fiecare
compoziţie face trimitere la sacralitate. Tablourile în ulei,
au consistenţa realului şi bucuria permanentă a culorii
curcubeului. În metaloplastie sau sculptură în lemn,
formele aproape baroce sugerează prezenţa permanentă
a spiritualului. Inventivitatea este semnul  unui creator
plural menit să amplifice prin intermediul artei dialogul
cu ceilalţi şi cu el însuşi.

Generos în plan uman şi intelectual, Vasile Coţofan
trece uşor de la acribia savantului la dimensiunea ludică
a creaţiei, compoziţiile în bronz sugerând mişcarea,
volumetriile muşchilor, expresia în ansamblu fac din cele
două variante La trap, un spectacol al mişcării. Tot astfel,
identificăm expresivitatea formelor şi graţia mişcării în
compoziţii precum Indian călare, Lupii, Centaură dormind,
Vânătoare etc...

Disponibil pentru toate tehnicile artelor plastice,
Vasile Coţofan apelează la materiale diferite precum
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porţelanul mat, gipsul patinat, teracota smălţuită,
bronzul, metaloplastia prin intermediul cărora a izbutit
compoziţii unde originalitatea artistului este evidentă.
Armoniile antice, Madona cu pruncul, porţelan mat,
Răsărit de soare mizează pe efectele de lumină ale
suprafeţei colorate. Sub semnul sugestiv al istoriei,
Vasile Coţofan  a contribuit la edificarea unor ecvestre
monumentale de la Suceava sau Iaşi. Calul, semn şi
simbol, sugerează ideea de mişcare şi de cunoaştere prin
deplasări cutezante în spaţiile absolutului. Participarea
specialistului la configurarea ecvestrei de la Suceava
dovedeşte nu numai aplicaţia tehnică asupra raporturilor
între forme şi suprafeţe ci, mai ales, expresia mişcării,
elansării spaţiale, simbolului de cutezanţă şi libertate
spirituală.

Vasile Coţofan, are harul comunicării pe multiple
paliere de expresie, încât nu ezit să-l asociez cu spiritul şi
umanismul  profund al Renaşterii...
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George BACOVIA

Nocturne
Nocturnes

(din volumul „Scântei galbene”)

E o muzică de toamnă
Cu glas de piculină,
Cu note dulci de flaut,
Cu ton de violină...
Şi acorduri de clavire
Pierdute, în surdină;
Şi-n tot e-un marş funebru
Prin noapte, ce suspină...

( din volumul „Plumb”)

Uitarea venea … a venit .
O lacrimă cade jos, totul tace,
Lampa obosită a clipit,
Orice obiect atins şopteşte: lasă-mă-n pace…

De-acum…
Auzi, ploaia plânge pe drum,
Pe un adânc tumult,
Pe urma unui mic pantof într-un parc demult...

Adorm…ascult…
Afară, la fereastră, toamna a spus :
-Of!...

(from the volume ”Yellow Sparks”)

There’s a music of autumn
Piccolo voiced,
With sweet notes of flute,
Violin toned…
And chords of pianos
Lost in an undertone ;
And  in all  this, a funeral march
Through the night, that sighs.

(from the volume ”Lead”)

Oblivion was coming... it has come.
A tear falls down, all is dumb,
The lamp has blinked,
Every object touched whispers: let me be...

From now on...
Listen, the rain is crying on the road,
On a deep tumult,
On the trace of a small shoe in a park long ago.

I fall into sleep,... I listen
Outside, at the window , autumn said:
”Oh!”
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(din volumul „Scântei galbene”)

Stau …şi moina cade, apă, glod...
Să nu mai ştiu nimic, ar fi un singur mod -
Un bec agonizează, există, nu există, -
Un alcoholic trece piaţa tristă.

Oraşul doarme în umezeala grea.
Prin zidurile astea poate doarme ea, -
Case de fier în case de zid ,
Şi porţile grele se-nchid.

Un clavir îngână-ncet la un etaj,
Umbra mea stă în noroi  ca un bagaj -
Stropii sar,
Ninge zoios,
La un geam, intr-un pahar,
O roza galbenă se uită-n jos

(din volumul „Scântei galbene”)

Clar de noapte parfumat,
O grădină cu orizontul depărtat....
Şi în somn, pe banca veche, cugetări se
contrazic,
Greierul zimţează noaptea, cu nimic.

Cum te-am aşteptat....
Totul a trecut –
Luna pare, în oftat,
Un continent cunoscut.

Aici e frumos aranjat
Orice fir;
Veacurile-au stat
Un oraş, pe vale, - suvenir.

Clar de noapte parfumat,
O grădină cu orizontul depărtat...
Şi în somn, pe banca veche , tot mai mic...
greierul zimţează noaptea, cu nimic...

(from the volume ”Yellow Sparks”)

I’m caught here...and slush drips, mire, water
To know nothing, there’d be only one manner
A light bulb agonizes, it’s there, it’s not there,
An alcoholic crosses the saddened square.

The town sleeps in the heavy dampness.
Beyond this wall, she also sleeps perhaps,
Houses of iron in brick dwellings
And the heavy gates are closing.

Upstairs a piano is softly humming,
Like a bag my shadow’s in the mud lying
The drops splash,
It snows slops,
In a glass, from a window,
Looks down a yellow rose.

( from the volume”Yellow Sparks”)

Nightly clearness fragrant,
A  garden with the purview distant...
And in sleep, on the old bench, thoughts
arguing,
The cricket jags the night, with no thing.

How I waited for you...
All („with us” dispare) has passed
In sighing, the moon looks
Like a known continent.

Here all is nicely disposed
Every blade;
Centuries have ceased
A town, on the valley, - a souveniraway.

Nightly clearness fragrant,
A  garden with the purview distant
And in sleep, on the old bench, shrinking...
The cricket jags the night , with no thing...

Traducere in limba engleză de Cecilia MOLDOVAN
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Lucia OLARU NENATI

Un nume de
referinţă în exegeza
bacoviană  şi
eminesciană

vetlana Paleologu Matta s-
a  născut la Bucureşti, la 22
august 1928. Tatăl său, de

origine germano-chiliană, a fost
inginer, iar mama sa, ruso-polonă, a
frecventat ca studentă cursurile lui
Iorga. După experienţa traumatizan-
tă a separării părinţilor, şi-a petrecut
anii copilăriei în sudul Basarabiei.
Revenind la Bucureşti în urma
războiului, a  urmat cursul superior,
inclusiv bacalaureatul, la Şcoala
Centrală, după care a frecventat
cursurile profesoarei Lidia Cristian
la Conservator şi cele ale maestrului
Camil Ressu la Belle Arte. Aceşti ani
de intense valori formative au fost
urmaţi de  expulzarea  familiei sale
în Elveţia (tatăl având această
cetăţenie) unde a urmat studii de
romanistică la Zűrich, cu Theophil
Spoerii şi Arnald Steiger şi la Paris
cu Jean Boutière. In 1955 îşi susţine
doctoratul cu teza Existence poetique
de Bacovia, care a fost publicată în
1958. Urmează intrarea în învăţă-
mânt ca profesoară de franceză la
licee, timp de 15 ani, şi de literatură
şi civilizaţie franceză la Şcoala de
interpreţi din Zurich. O docenţă în
română în cadrul comparativ o
readuce sub veneratele bolţi acade-
mice pentru 22 de ani. In 1990 se
încheie viaţa sa profesională prin
manifestări de simpatie din partea

studenţilor într-un entuziasm
comun. Locuind de mulţi ani
la Lugano, împreună cu
iubitul său fiu, campionul de
şah Vladimiro Paleologu, ea a
dat la lumină câteva lucrări de
mare profunzime şi valoare
perenă. Astfel, cartea sa
Eminescu şi abisul ontologic prefaţată
de Nicolae Steinhardt şi apărută la
Aarhaus în 1988 a fost reeditată la
Bucureşti în 1994 de către Editura
Ştiinţifică şi apoi la Editura Augusta
din Timişoara în 2007, fiind primită
cu multă preţuire de-a lungul
timpului de către spiritele avizate
ale culturii române. Al doilea eseu,
Jurnal hermeneutic, consacrat şi el
problematicii eminesciene, într-un
cadru lărgit (metafizic-alchimic,
social-politic), a fost editat de către
Editura Clusium din Cluj. Cartea
intitulată Calicantus. Scene din viaţa
lui Cristal îi apare tot la Editura
Augusta în anul 2005 şi constituie o
meditaţie şi o rememorare a unei
vieţi în care întâlnirea şi comuni-
carea cu mari spirite ale culturii sunt
comorile cele mai de preţ. Preocu-
parea pentru universul proustian se
materializează prin apariţia în 2011
la München a cărţii în limba
franceză intitulată Galaxie Proust.
Deşi aflată departe de ţară, în toti
aceşti ani a colaborat constant cu

articole şi eseuri de aleasă ţinută
intelectuală în publicaţii româneşti
precum: Origini din Georgia (USA),
Poesis din Satu Mare, Convorbiri
literare din Iaşi, Oglinda literară din
Focşani, Bucovina literară din Sucea-
va, Septentrion literar din Cernăuţi…

In 1958, în plină epocă prolet-
cultistă pe când mediile culturale
oficiale româneşti se străduiau să
“înveselească” imaginea universului
bacovian, departe de ţară apărea pe
neobservate, o carte  despre Bacovia.
Era rodul unei prime teze de
doctorat susţinut în 1955 de o  tânără
cu naţionalitate complexă, absol-
ventă a Universităţii din Zürich,  ce
semna pe atunci Svetlana Matta şi
care ulterior avea să-şi completeze
semnătura cu un al treilea nume,
Paleologu, prin căsătoria  cu Andrei,
fratele celebrului om de cultură
Alexandru Paleologu.

Muzicalitatea bacoviană, cores-
pondenţa sa subtilă, simfonică, cu
ideaţia exprimată, comparabilă cu

S
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poezia lui Hölderlin sau Baudelaire,
limba parcimonioasă şi intens
expresivă, intensitatea tensiunii inte-
rioare, şocanta imagine a amorului
mort, - “imagine atroce”, aflată în
antiteza imaginii idilice a amorului
bucălat şi înaripat din cultura lumii -
amor care doarme întors, după cum
“totul este întors la Bacovia, ca un
soi de protest contra ordinii
naturale”-, sublimarea eşecului
ontologic bacovian prin frumuseţea
poeziei sale, noţiunea de “urât”
venind din folclorul românesc şi
devenit expresie originală şi eficien-
tă a angoasei europene, sentimentul
timpului bacovian conceput ca
veritabilă substanţă, un timp al
declinului, al agoniei, un timp al
sfârşitului şi al descompunerii,
exprimat cu “o tehnică comparabilă
cu aceea lui Poust”, poetul nefiind în
timpul său, ci într-un “timp de
plumb”, termenul atât de productiv
poeticeşte de “moină”, “specialité
essentialment moldave” toate aces-
tea sunt tratate cu decizie şi cu o
intuiţie hermeneutică remarcabilă.

Prin toate acestea şi altele încă se
susţine existenţa în cultura română a
unui fenomen Bacovia de o
originalitate totală: occidentalitatea
în marginea Europei, pe care n-o
cunoasc alte popoare vecine şi a
cărui esenţă este contemporanei-
tatea naturală  cu Occidentul, fără
decalaj, ceea ce, să recunoaştem,
într-o cultură obsedată de ideea
sincronismului, este foarte impor-
tant. Mai mult, Bacovia are şi o
misiune simptomatică, profetică,
aceea de a trage un semnal de
alarmă,  în aşa fel încât a te

considera european, susţine autoa-
rea, presupune a-l înţelege şi al
revendica pe Bacovia  care denunţă
maladia vieţii în declin.

Scrisă cu mai bine de jumătate
de secol în urmă, la Paris şi Zürich,
aşadar în chiar epicentrul cultural al
Europei, cartea emană atmosfera
locului şi a epocii, cu predilecţiile
bibliografice în vogă, cu bagajul
informaţional specific disponibil, cu
accentele axiologice, intelectuale şi
spirituale pregnante atunci, nu în
ultimul rând, cele de extracţie
existenţialistă ce bântuiau pe atunci
cercurile culturale ale “centrului
lumii” la care se raportează nu o
dată argumentele exegezei, ceea ce
face ca azi cartea să poată fi citită şi
sub spotul de lumină al istoricităţii
culturale europene. Această perspec-
tivă nu afectează însă câtuşi de puţin
valoarea perenă a ideilor şi diagno-
zelor analitice cuprinse în paginile
ei, a stilului său intelectual de înaltă
clasă. Şi, nu în ultimul rând, lectura
ei relevă azi marea contribuţie a
autoarei la propagarea valorilor
româneşti în mediul central euro-
pean, cartea acesta, netradusă de
mai bine de o jumătate de veac în
limba română, fiind, de fapt, în
mod absolut, prima exegeză a
operei bacoviene.

Credem a putea susţine că, deşi
apreciată şi preţuită cu debordant
entuziasm de multe spirite de elită,
deşi numele ei apare adesea în listele
bibliografice ale lucrărilor doctorale
cu pretenţii,  receptarea ei  s-a pro-
dus însă în chip fragmentar şi la
nivelul relaţiilor personale şi că,
departe de a fi recunoscută la
valoarea meritată în cultura română

căreia i-a adus servicii incomensu-
rabile, Svetlana Paleologu Matta este
o personalitate de prim rang care a
formulat judecăţi aforistice, funda-
mentate, despre cei doi mari poeţi ai
noştri, Eminescu şi Bacovia, dar şi
despre multe alte subiecte de cul-
tură, de care nu se va putea face
nicicând abstracţie. Prin apertura sa
culturală, prin traseul sinuos al bio-
grafiei sale,  ea ar fi putut să se dedi-
ce oricăreia dintre marile  culturi
europene (ceea ce a şi început să facă
prin recentul şi remarcabilul studiu
dedicat lui Proust1 şi prin eseul
despre Nietszche la care lucrează în
prezent), dar  a ales să slujească cu
devotament efervescent şi nepreţuită
eficienţă cultura română. Este tim-
pul, credem, ca aceasta să recu-
noască prin modalităţi specifice
aportul ei substanţial.

Intrucât cartea acesta, netradusă
timp de mai bine de o jumătate de
veac în limba română, este, de fapt,
în mod absolut, prima exegeză a
operei bacoviene, primul lucru care
trebuie întreprins ca o reparaţie
fermă şi legitimă faţă de însăşi
cultura noastră este acela de-a reda
cărţii sale despre Bacovia locul
cuvenit de drept, la poziţia nr. 1 –
indiferent de posibilele opinii ale
unora sau altora referitoare la
aserţiunile cuprinse în paginile sale -
în cronologia exegetică bacoviană
din care în prezent ea lipseşte
nemotivat în dicţionare  şi istorii
literare, manualele şcolare, inclusiv
din informaţia afişată în Wikipedia.

Pentru îndeplinirea acestui
deziderat am încercat să întreprind
un prim pas prin demersul de faţă,
transpunând, acum, după mai bine
de o jumătate de secol, această carte
în limba română şi punând astfel
această restituire literară la
îndemâna publicului autohton, cu
intenţia de a uşura  introducerea ei
în chip legitim în circuitul cultural
naţional.

●
1 Svetlana Paleologu Matta, Galaxie Proust,
Munich, 2011.Imagini oglindite la Festivalul "George Bacovia"din toamna anului 2012, Bacău
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Svetlana PALEOLOGU MATTA

III. Animus
occidental –
Anima
moldovenească
Fragmente din Existenţa poetică a lui Bacovia, Editura Ateneul Scriitorilor Bacău 2012, traducere
în limba română, studiu introductiv, interviu, medalion biobibliografic, anexe şi îngrijire a ediţiei
de Lucia Olaru Nenati

e formaţie occidentală ca Blaga sau Barbu,
Bacovia este produsul unei duble eredităţi, a

unei coabitări în care animus european se reuneşte cu
anima ancestrală, moldovenească.

Toată această Moldovă istorică a Evului Mediu este
subconştientul  profund al lui Bacovia. Creaţie statală a
principilor români, această faţadă deschisă spre Nord-
Estul euroasiatic a fost o sinteză de vechi civilizaţii la
răscrucea imperiilor moarte. Splendoarea unui trecut
unde se dezgroapă umbrele  unui Alexandru cel Bun
(1400-1432) primind însemnele imperiale, ale unui Ştefan
cel Mare (1457 – 1504), “Atletul lui Cristos”, luptându-se
victorios contra lui Mahomed al II-lea, cuceritorul
Bizanţului, era făurită de o existenţă – limită 2.

Fortăreţele erau construite pe malul abrupt al
râului Nistru, protejând acea «Intermarium » a
Renaşterii, cale de trecere care lega Lembergul şi vadul
său comercial de Cetatea Albă – mina de aur a Moldovei
care îi umplea visteria. Ultimul bastion al Europei, acest
fruntariu  balto-pontic  de la limita lumii amorfe,
barbare, a contribuit la structura şi la unitatea
Occidentului.

2 De-a lungul secolelor Moldova a avut o istorie cu caracteristicile unui
marş, viaţa sa de stat derulându-se sub imperiul unei tensiuni extreme.
Tentativele de ingerinţă ale vecinilor săi, regele Ungariei şi cel al
Poloniei, ameninţările turcilor otomani şi ale tătarilor au făcut-o să
experimenteze intens situaţia pe care Toynbee a numit-o „chalange”
(provocare), la care voievozii săi au ştiut să răspundă.

Dar, surclasată, depăşită de principatul valah,
Moldova este o lume care dispare.3 Incă superioară prin
arta sa, prin tradiţiile sale, Moldova, contemplativă,
încearcă un refugiu în trecutul său – moldovenii
preferând să-şi  petreacă vacanţele cu plăcere în jurul
mânăstirilor lăsate moştenire  de către voievozii Evului
Mediu şi  să evoce în umbra elegantelor biserici, sinteză
gotico-bizantină, imaginea marilor figuri care poartă
dincolo de  frontierele  sale marca spiritualităţii ei,
precum un prinţ Dimitrie Cantemir (domnind între 1710-
1711), savant poliglot, autor al celei mai bune istorii a
imperiului otoman, scriitor în latina originală; precum
episcopul moldav de la Kiew, Petru Movilă (+1647) care
a jucat un rol de prim rang în evoluţia ortodoxiei,
precum încă atâţia alţii.

3 Prin seria de  mari  descoperiri ce au adus orientarea atlantică a
Europei, mai apoi prin împărţirea Poloniei,  bogăţiile marelui comerţ al
acelui „Intermarium » au început să sece. Este aproape simbolic a se
vedea cum,  după prima împărţire (1772), frontierele moldave, apărate
cu succes  timp de patru  secole, sunt distruse în exact patruzeci de ani
(în 1775 se pierde Bucovina, în 1812 are loc prima răpire a Basarabiei de
către Rusia). Pentru a relua expresia lui Toynbee, se poate spune că din
acel moment acel „chalange” a devenit prea mare... Şi în fapt, toate
tentativele întreprinse  în secolul XVIII  pentru a reda Moldovei
grandoarea sa au eşuat. Impreună cu prăbuşirea fruntariilor sale
teritoriale, ca urmare a  sechestrării de către turci a coastelor sale
maritime - curând Moldova soluţionează   în detrimentul său conflictul
de supremaţie opozant în interiorul spaţiului românesc în favoarea
Valahiei. Şi chiar dacă în 1859 unirea se face prin persoana unui
moldovean, principele Cuza, centrul de forţă alunecă  rapid şi definitiv
spre Valahia.

D
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Bacovia este produsul unei duble eredităţi – a unui
dublu rău - unde criza care conduce la epidemia
defetistă postbelică (Céline) se asimilează cu decăderea
Moldovei. Beţia, dezolarea pun stăpânire pe ţinuturile
moldovene locuite încă de vechii boieri, anacronici şi
retrograzi. Iaşii, capitala, seamănă unei bătrâne
curtezane care şi-a pierdut bijuteriile; un aer de trecut şi
de supravieţuire  se degajă din ultimul  salon ce se
deschide politicienilor epocii, doamnelor ce coboară din
trăsurile cu blazon (Sadoveanu, Venea o moară pe Siret,
1925). Alexandru Filoti l-il prezintă pe fiul său care, un
an mai târziu, este deja atins de calviţie; el însuşi îşi
pierde toată bogăţia în Cazinoul de la Nisa şi-şi trage
apoi un glonţ de revolver. Marii proprietari de pământ
se scurg ca apa, pierzându-şi toată vitalitatea, amăgiţi de
nişte vise şi tradiţii patriarhale. Hanul îndepărtat din
fundul provinciei devine atunci un soi de paradis
mustind de viaţă artificială.

“Singur, singur, singur,
Intr-un han departe
Doarme şi hangiul
Străzile-s deşarte
Singur, singur, singur.

Plouă, plouă, plouă,
Vreme de beţie
Şi s-asculţi pustiul
Ce melancolie,
Plouă, plouă, plouă

Nimeni, nimeni, nimeni,
Cu atât mai bine,
Şi de-atâta vreme
Nu ştie de mine
Nimeni,  nimeni, nimeni.

Tremur, tremur, tremur,
Orice ironie
Vă rămâne vouă.
Noaptea e târzie
Tremur, tremur, tremur.

Veşnic, veşnic, veşnic
Rătăciri de-acuma
N-or să mă mai cheme
Peste vise bruma
Veşnic, veşnic, veşnic.

Singur, singur, singur,
Vreme de beţie
I-auzi cum mai plouă
Ce melacolie
Singur, singur, singur... ”        (Rar)

Coperta editiei princeps a cartii Existence po+¬tique de Bacovia, Winterthur, 1958/ coperta
editiei în română a Luciei Olaru Nenati

Există trei elemente care ţes şi împletesc trama vieţii
moldoveneşti: singurătatea, beţia şi ploaia.4 Singurătatea,
cuvânt pe care Evul Mediu l-a încărcat cu sens religios, a
devenit la Bacovia sinonimul dezolării: “Singur, singur,
singur/..../ Străzile-s deşarte.../ Şi s-asculţi pustiul/..../
nimeni nimeni”  La această singurătate se adaugă
monotonia pluvială care durează zi şi noapte, fără răgaz,
disperantă. Marele autor comic Caragiale se plânge  într-
un bileţel lăsat unui amic pe care nu-l  găseşte acasă:

„De ieri seară  de la nouă
Plouă, coane, plouă, plouă
Iar eu singur, singurel
Tot mă-ngân c-un păhărel
Amară-i ce-i viaţa me
Că nu am cu cine be.

Al matale,
Caragiale.”

Dar nimeni  nu exprimă mai bine Moldova decât
Bacovia, cu atmosfera ei de ploaie şi descompunere, cu
marea sa melancolie aproape endemică.  Ca artist el îşi
atinge instrumentele cu  delicateţe şi face să apară o
adevărată arhitectură muzicală. Strofele subţiri  sunt
încadrate de o repetiţie (“Plouă, plouă, plouă/..../Plouă,
plouă, plouă/.../ Nimeni, nimeni, nimeni/.../nimeni,
nimeni, nimeni etc...”.) care, fără nici un adaos  la
conţinutul noţional, intensifică valoarea; asemănător
unei incantaţii, ea amplifică rezonanţa solitară („Singur,
singur, singur/.../ Singur, singur, singur ”)

Târziu în noapte  paşii poetului scandează un ritm
cu mişcare negrăbită, un troheu pustiu şi lent: ┴ ں / ┴ ں
/┴ ں /.  “Omul când e necăjit/ Se cunoaşte la păşit/ Căci
păşeşte-ncetinel...” zice poporul.

4 Intoarsă către Levant, Moldova este o răscruce de climate dificile,
excesive – zăpadă de înălţimea unui stat de om, apoi prin contrast, „trei
luni de infern” după care, în sfârşit, ploi mocăneşti care nu se mai
opresc, ca un fel de teroare.
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“Plouă, plouă, plouă/ Vreme de beţie” poetul este
inspirat  aici  de   propria sa obişnuinţă cu alcoolul. Un
alt text conex, aproape asemănător, dar în proză, i se
asociază; el bea singur şi disperarea sa este cu atât mai
mare: “Vinurile ce-am băut  mă predispun  spre crimă
...mai am câţiva bani...mă duc să-mi cumpăr încă o
butelie,...parcă înnebunesc..., poate încep să  cânt, sunt
singur. Cei bătrâni, cei nefericiţi, pot fi îndopaţi cu vin...
Decadenţă... Simbolism... Poezie....se face târziu” (Dintr-
un  text comun). Bacovia îi evocă pe decadenţi, pe
simbolişti - familia sa spirituală - mai ales pe Verlaine,
adică acea faună mereu beată, târându-şi sfârşitul
lamentabil al vieţii cu care, de altfel, se compară 5.
“Noaptea e târzie”, reia Bacovia în poezie; de ce acest
sentiment acut al timpului?

“Veşnic veşnic, veşnic
Rătăciri de-acuma
N-or să mă  mai cheme -
Peste vise bruma. ”

Svetlana Paleologu Matta, fiul ei, Vladimiro Paleologu si Lucia Olaru Nenati la Lugano,
Elveţia, în mai, 2005

5 Ca Edgar Poe mă-ntorc spre casă/ Ori ca Verlaine topit de băutură
(Sonet).

Iată cum peste visul poetului se întinde bruma,
această brumă care se află în antiteză cu roua, cu
tinereţea (“Mă deschid eu însumi spre o nouă şi
incredibilă rouă” - Clown, Henry Michaud). Bruma este
autumnală, rece ca un linţoliu – iar Bacovia este golit de
viaţă. Fiecare strofă se închide în ea însăşi fără ieşire -
Bacovia şi-a pierdut speranţa. Frumosul cuvânt
melancolie, lăsat moştenire de Eminescu, se întunecă la el,
apare din străfunduri  ca o muzică dureroasă şi
invadează întregul vers:

„I-auzi cum mai plouă
Ce me-lan-co-li-e!”

“Melancolia mea, zice omul cel mai melancolic din
lume, Kirkegaard,  trebuie să mă străduiesc s-o stăpânesc
mai bine. Până acum ea a rămas ascunsă  în străfundurile
mele iar  un enorm efort  de gândire  al acestor ani  m-a
ajutat s-o menţin acolo. Eu am făcut cât de bine am putut
să fac dar fără îndoială că  Dumnezeu a fost îngăduitor
cu mine şi m-a ajutat în toate felurile şi pentru asta eu nu
încetez să-i mulţumesc. Aceasta este consolarea mea”.
Dar Bacovia nu mai are  nici o consolare. Arderea din
adâncul fiinţei sale  îi usucă toată vitalitatea  şi el vine cu
al său “plumb”.

IV. Precipitatul
Existenţei

l vom aborda acum pe Bacovia, în cea  mai
autentică ipostază a sa. De inspiraţie stranie, cu

nimic asemănătoare, poezia aceasta se prezintă într-
adevăr  în chip unic în istoria literară şi ne revelează
dimensiunile unui mare poet.

Plumb
Dormeau adânc sicriile de plumb
Şi flori de plumb şi funerar veşmânt
Stam singur în cavou  şi era vânt...
Şi scârţâiau coroanele de plumb.

Dormea întors amorul meu de plumb
Pe flori de plumb şi-am început să-l strig,
Stam singur lângă mort şi era frig
Şi-i atârnau aripile de plumb.

I
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Coborât sub pământ într-un cavou, poetul îşi strigă
chemarea către amorul său; dar acolo nu  există decât
frigul, vântul - vântul spiritului şi al nebuniei - şi
scârţâitul coroanelor mortuare.

Un lucru se poate constata dintru început: poezia
este violent stilizată şi vidată de substanţă concretă.
Versurile, în geometria lor picassiană, incisive, crează
atmosfera dorită: o formidabilă senzaţie de sufocare ca
într-o cazemată, încărcată de obsesie – plumb (“sicriile de
plumb/ flori de plumb/.../coroanele de plumb/...amorul
meu de plumb/....pe flori de plumb/....aripile de plumb”).

Ce este acest plumb care dă   titlul celei mai bune
plachete de versuri a poetului 6 ? Acesta este o veritabilă
găselniţă a lui Bacovia, un „truvai”. Dar în acest caz nu
mai este câtuşi de puţin vorba despre  plumbul rezultat
din alchimia Evului Mediu asupra căruia se încercau
puterile secrete ale elixirului pentru a-l transforma în
aur. Plumbul lui Bacovia este prototipul, expresia cea
mai deplină a greutăţii, al celui de-al patrulea element:
Pământul mort. În  radioactivitate se declanşează o serie
de transformări perpetue (unde de exemplu, uraniul (U)
UX1 etc. Ionium, radium, etc... Ra G (Plumb),  după care
există încă un rest care nu mai este apt de transformări
active – un produs stabil şi final, un rezid care
supravieţuieşte dezintegrării şi cade la fund în chip de
precipitat: este plumbul.

Poezia aceasta se sufocă  de plumbul care o
invadează,  susţinut prin număr şi prin accentul care
cade  doar asupra rimei - rime îmbrăţişate ce marchează
toate strofele în care  el îndeplineşte, de fapt, rolul
pedalei.

.  ........................sicriile de plumb
.  plumb...........................................
.  .....................................................
.................................coroanele de plumb
..........................     amorul meu de plumb
. plumb.....................................................
.  ..............................................................
......................................  aripile de plumb.

Fonetica expresivă tradusă prin înceţoşarea
vocalelor nazale („u” profund, „ậ”), sugerează un aer de
nenorocire sinistră („adânc”, „plumb”,”vânt”). Astfel, nu
atât imaginea vizuală,  remarcă A. Rusu 7, cât gravitatea
tonalităţii, iradierea, muzica sunt cele care scufundă
totul într-un cenuşiu general al unor ecouri surde şi
sumbre.

Marea descoperire de la sfârşitul secolului al XIX-lea
a fost muzica. Mallarmé cerea o literatură vagneriană. In
afară de erudiţia lui Bacovia şi de familia spirituală
căreia noi îl ataşăm, el rămâne în subconştientul  său
legat şi de spaţiul său geografic. Intuiţia poporului,
atunci când are  a exprima o stare sufletească profund

6 “Plumb”, publicată în 1916
7 Alecu Russu, Estetica poeziei lirice

apăsătoare, axează poezia pe aceleaşi vocale nazale
româneşti: „u - ậ” aşa încât constanţa  şi persistenţa lor
produc  o stare de frământare puternică şi fără ieşire:

“Bate vântul, bate vântul
Bate vântul, mişcă crângul
Pe mine mă duce gândul
Să las crângul
Să iau câmpul
Ies pe câmp
Ca să mă sting
Dar pe câmp
Mai rău m’aprind. ”

Totuşi este o distanţă enormă de la  această strofă
populară până la Plumbul lui Bacovia căci el este extrem
de departe de tot ce este popular, ţărănesc. Artist
eminamente sensibil şi reflexiv, el construieşte o
structură la modul simfonic: rimelor care conţin tema, le
urmează la începutul  versului următor, răspunsul.

....................sicriile de plumb
Şi flori de plumb...................
.................amorul meu de plumb

Pe flori de plumb........................

O consecinţă imediată, antrenată prin  acestă
repetiţie deliberată, aranjată, o constituie vocabularul
redus. Ca şi Hölderlin sau Baudelaire, şi Bacovia este
poetul unei expresii parcimonioase, lapidare. Trebuie să
se facă distincţie între  o astfel de artă şi aceea a unui
Minulescu8, de exemplu, un poet facil  aflat în plină
vogă, cu focurile sale de artificii esenţialmente
declamatorii şi cu extravaganţele sale sonore. S-ar putea
astfel înţelege un pic aversiunea lui Iorga care
explodează înverşunat, nedrept, de altfel, cu privire la
mişcarea modernistă românească, la poeţii săi minori
influenţaţi de moda importurilor franţuzeşti.9
„Şarlatanie, excrocherie literară!”, aruncă el anatema
asupra capetelor lor. Şi tot restul criticii, I.Chendi,
Mehedinţi, în apostolatul său naţional10 se angajează în
această dezbatere care provoacă atâtea scandaluri: “Cei
ce se leapădă de opincă, izolaţii, stropiţii cu parfumuri
străine, nu vor  aparţine niciodată cu totul literaturii
române, ci vor fi socotiţi ca intruşi, imitatori, papagali
rătăciţi pe câmpiile noastre”. (Chendi).

Limba lui Bacovia - pentru a reveni - non
imaginativă, austeră, se explică prin forţa sa foarte
apropiată de magia primitivilor. Intensitatea şi tensiunea

8 Ion Minulescu sau “simbolismul grandilocvent” (Basil Munteanu:
Panorama literaturii române contemporane), port-drapelul mişcării, născut
în 1881, ca şi Bacovia.
9 M.Cruceanu, M.Raşcu, D.Protopopescu, N.Budurescu, E.Speranţia,
V.Paraschivescu şi alţii.
10 Curentele “poporanist„ şi „semănătorist”  ataşate tradiţiei, concep
arta exclusiv în funcţie de etică - unii, de considerentele naţionale, -
alţii.
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interioară, încărcătura cuvintelor, pun pe fugă  orice
accesorii, orice decor. Iată exemplul palpabil, versul cel
mai important din Plumb şi totodată vers central în toată
poetica bacoviană: “Dormea întors amorul meu de
plumb”. Acesta este Bacovia, el însuşi şi în întregul său.

Dar ce este acest amor de plumb? Imaginea
amorului care lua acele forme graţioase şi vioaie ale unui
copil cu aripioare a fermecat mitologiile de la hinduşi la
greci. Dimpotrivă, amorul lui Bacovia este mort.
Impresie atroce: Eros, prin care  trebuie să se înţeleagă
acel Eros al lui Aristotel, cosmic, principiu vitalist, zace
într-un cavou, cu aripile grele, rupte, monstruos; el a
devenit plumb, un precipitat – precipitatul existenţei.

„Amor de plumb” este o catastrofă, un rău profund,
desăvârşit, unde focul sacru s-a stins şi Bacovia rămâne
secat, la fel ca florile sale scheletice, „flori de plumb”,
ceea ce înseamnă, în esenţă, neputinţa de-a iubi. Amorul
său e mort,  o moarte fără mâine, fără înviere. Şi atunci
nu mai poate urma decât neantul şi înfrigurarea glacială:
“şi era frig...” „şi era vânt”, vântul haosului, golul.

Atunci când moartea nu e însoţită de un ritual sacru
şi deci nu există cu adevărat, în mitul popular apare
strigoiul (adesea malefic); îngropat de viu, el se întoarce
în mormântul său: „Dormea întors amorul meu de
plumb”. Totul este astfel întors la Bacovia, ca o modalitate
de protest contra  întregii ordini naturale. Timpul său se
răsuceşte. El se află într-un cavou şi nu în viitor, în
speranţă. De asemeni, florile - ca şi Eros, principiu al
vieţii - se transpun  în regnul mort, mineral, devenind
„flori de plumb”

„Amor de plumb, întors” - această povară surdă şi
apăsătoare - îl exprimă pe Bacovia cel atins până-n
străfunduri de rău, de descopunere, cel lovit de viciu în
însăşi sursa  vieţii, săpate de ftizie. Bacovia este în sine o
veritabilă carenţă biologică: “sunt lipsuri în sângele
meu” (Idei); este senzaţia reală a vidului, aceea care
produce carenţa lui concretă şi dezechilibrul său
profund.

Carenţa, suferinţa ontologică a lui Bacovia, se
compensează printr-o existenţă fictivă: un eşec se
sublimează în frumuseţe, în poezie.11 O mişcare
născândă:

/┴ں     /┴ں        /┴ں   /┴ں   /┴ں  
Dor-meau a-dânc si-cri  i-le de plumb,

comunică lectorului intuiţia unei întinderi de apă,
profundă, vibrând insesizabil în interioritatea poetică.
Acesta este ritmul. Prinţul mijloacelor artistice. Ritmul
bacovian este clasic, asumat, trăit. Metronomul din
pieptul său sparge măsura mecanică, exterioară. Dincolo
de iambi, există un al doilea ritm, având frecvenţa unei
respiraţii încetinite. Picioarele ritmice îşi pierd energia
pentru a se încărca de accent, ici–colo cuvinte  se
scufundă, în căderea lor, grele, dureroase:

11 Bacovia explica el însuşi, douăzeci de ani mai târziu –existenţa sa
poetică: “Tarea iubire / Numai poetică a devenit. (Toamna în burg).

Dormeau adânc sicriile de plumb
.....plumb......................vesmânt
.....singur.......................frig
...................................plumb.

Plumbul este mai rău decât toată moartea, decât
toată dinamita explozivă, el este mai rău decât toată
existenţa lichefiată sau solidificată a lui Sartre. El este
ceea ce rămâne după, ceea ce  trăieşte moartea. Şi este
disperarea; Bacovia este un disperat, aici este marele său
secret; el este ros de „urât”, acela  care înseamnă
angoasa.

V. „Angoasa”
românească

ngoasa are o origine existenţială. Nu poate fi
apropriată decât cu ajutorul unui soi de intuiţie

căci, departe de a fi clarificată, sistematizată într-o
categorie filozofică, ea  dimpotrivă, este o stare. Totuşi
ceea ce este propriu  angoasei este  resimţit în mod
specific de către români:

“Umanismul românesc prezent din oraşe şi  sate
până în crestele munţilor înalţi dă ca rezultat  subiectiv
starea de angoasă, (urâtul).12

Prezenţa angoasei în cultura română arată că
ipostazele umanitatăţii (les humanitès) sunt în impas.
Dacă franceza are dezgustul („nausee”, „angoise”),
germana are frica, neliniştea („angst”), portugheza are
răul („saudade”), româna are “urâtul” - dezgust, tristeţe,
amărăciune.13

Urâtul devine o temă românească foarte frecventată.
El este răspândit în folclor care, purtat de simţul poetic al
poporului, face mai uşoară ţâşnirea versurilor. Ţăranul
se aşează la masă  fără puterea de-a se atinge de
mâncare:

“De gânduri şi oftat
Stau la masă ne-nchinat

Mă pomenesc nemâncat
Mă scol în sus să mă-nchin
Picioarele nu mă ţin
Parcă nu-s făcut din plin”

12 Angoasa nu este decât o traducere aproximativă a cuvântului „urât”
care şi-a apărat toată autenticitatea unei stări existenţiale complexe.
13 Comunicare susţinută la Centrul român pentru cercetări de la
Sorbona de către domnul O. Buhociu
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O carenţă biologică („Parcă nu-s făcut din plin”), un
soi de îmbătrânire precoce face ca omul să se vestejească.
Dar cu atât mai mult spiritul devine vigilent. („De
gânduri şi oftat”). El este călăuzit către reflecţia lucidă.
Iată-l pe Bacovia:

„ ...gândul apasă cu greul său bloc...
E numai vedere 14....nu mai pot să vorbesc.

(Dimineaţa)
O autodevorare se oficiază în conştiinţa sa; celula

vitală se aneantizează şi poetul  asistă la aceasta
neputincios (”Nu mai pot să vorbesc”) - se strânge,
efectiv, în sine ca un copil suferind ce trebuie să fie dus
în patul său unde, în epuizare totală, el rămâne tăcut
timp de luni întregi. Intr-o altă poezie această lipsă de
forţă transpare până în însăşi forma şi în structura limbii
:

“Toamna sună-n geam frunze de metal
Vânt
În tăcerea grea, gând şi animal
Frânt.”

Deşi îndeobşte mai capabilă de efort articulatoriu,
până şi limba devine monosilabică – ea se  usucă, se
fosilizează. Sintaxa se dizlocă, nu se mai leagă, cuvintele
şi silabele se desfoaie:

“In odaie trist sună lemnul mut
Poc
Umbre împrejur într-un gol tăcut
Loc.
Să mă las pe pat, ochii să-i închid,
Pot.
In curând, încet va cădea în vid
Tot. „
(Monosiloab de toamnă)

La aceasta colaborează şi fonetica,  în această
modalitate seacă, - „p”,”c” - poc, loc - cu acest „o”
românesc puţin gol, care sună găunos.

Această rezultantă complexă, compusă  dintr-un soi
de bătrâneţe, de fosilizare, este o stare  de veritabilă
descompunere organică, de putrezire. Românul suferă
de „stricare”: „Tare că m-am supărat/ Inima mi s-a
stricat”, zice el ca şi cum ar fi vorba despre un  fenomen
organic sau de civilizaţie  ale cărui mecanisme nu mai
găsesc în sine raţiunea funcţionării şi atunci încep să se
descompună.15

“Inimă de putregai
N-am un cuţit să te tai

14 Precum în Infernul lui Dante, aici de asemeni, într-o lume îndreptată
spre exterior, vederea joacă un rol excesiv de mare. Cităm din H.
Hefele: “din plasticitatea infernului decurge funcţia delimitantă,
separatoare şi asocială a ochiului”.
15 Comunicarea citată.

Să văd ce durere ai
Of, inimă putregăioasă.”

Corpul este un instrument prin care noi înţelegem
lucrurile. Noi percepem şi noi creăm, după Merleau
Ponty 16 prin intermediul structurii noastre organice,
prin conduita corpului nostru. Prin corp  suntem noi
prezenţi în lume. De aceea la Bacovia universul se
transformă într-un imens proces de putrezire, de
descompunere. Toamnele ploioase, insalubre, cuprind
aproape întregul an într-o perpetuă cădere a frunzelor –
“cad grele, udate” (Nervi de toamnă) – frunzele putrezesc.
Şi iată putrefacţia care acţionează concret, atacând chiar
formele vii, animale:

Cuptor
“Sunt câţiva morţi în oraş, iubito,
Chiar  pentru asta am venit să-ţi spun;
Pe catafalc, de căldură-n oraş
Incet cadavrele se descompun.

Cei vii se mişcă şi ei descompuşi
Cu lutul de căldură asudat,
E miros de cadavre, iubito,
Şi azi chiar sânul tău e mai lăsat.

Toarnă pe covoare parfume tari
Adu roze pe tine să le pun
Sunt câţiva morţi în oraş, iubito
Şi-ncet cadavrele se descompun. ”

Singura grijă a poetului este aici să anunţe iubitei sale
decesele din oraş. Căldura toridă a lunii august din vara
românească 17, sudoarea şi lentoarea mişcărilor (“încet”)
întreţin o atmosferă specifică de descompunere. Oraşul
construieşte catafalcul; printr-o  atmosferă macabră şi
miasme cadaverice, „iubita” vede cum contururile sale
se dizolvă: sânul său  se trage în jos 18 ca pentru a se
reîntoarce puţin deja în materie. Amorul este  decăzut
până la a fi transformat într-un lucru macabru. Aşadar,
în climatul deşert al angoasei resortul amorului seacă, nu
mai există. Pentru a reveni, poezia Plumb constituie
exact această angoasă. Imaginea lui Eros cu aripile
atârnânde, rupte, asimilează prin acorduri grandioase
această stare originară de „urât”.

Folclorul românesc cunoaşte un caz de angoasă
absolută; într-o colindă – cântec de Crăciun – Iuda, ne
putându-l  iubi pe Isus, este cuprins de-o  asemenea
angoasă încât îl vinde pentru arginţi. Atunci  inima lui
suferea de „stricare”.

(continuare în ediţia viitoare)

16 Merleau Ponty: Fenomenologia percepţiei.
17 Căldura acestei luni este  de aşa natură că nici caii n-o suportă, de
unde apelativul popular de „Luna lui Cuptor”
18 La Arghezi, macabrul care se alătură  senzualului vine din
Baudelaire; „sânul căzut” al lui Bacovia este, de asemeni, o foarte
posibilă influenţă baudelaireană.
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Constantin TRANDAFIR

Ion Creangă şi
„fiinţa erotică” a
literaturii

ncă mai răsar controverse cu privire la data naşterii
lui Creangă. El a încurcat lucrurile aşa de tare că nu
le mai pot descurca nici acribia crengologilor. Tot el

a venit s-o descurce cu decizia că 1 martie 1837 este data
exactă. Dar după atâtea amăgiri cine să-l mai creadă? S-a
îndătinat întâia zi a primăverii, căreia îi corespunde
ultima zi a anului 1889 când povestitorul se stingea din
viaţă. Simbologii au sursă mănoase de sugestii ascunse.
Personal, mă gândesc la ce poate evoca răspântia. Cică
intersecţiile, un fel de cruce devin un soi de centru al
lumii, locuri epifanice bântuite de spirite etc. Pentru
tema noastră să alegem dintre toate semnificaţiile
răscrucii pe aceea generală de trecere de la o lume la alta,
de la o viaţă la alta, şi pe aceea mai specială de topos al
fecundităţii. Iar din ideea de fertilitate reţinem conotaţia
stării erotice a fiinţei umane. În această privinţă, opera
lui Creangă este o sursă dintre cele mai grăitoare. Scăpaţi
de cenzură, către acest capitol au năvălit în vremea din
urmă exegeţii, cineva chiar cu o cărţulie mai „pe uliţa
mare” . Excepţia bună: Eugen Simion. Textul de mai jos
este anterior acestor dezinhibări în deplină libertate,
unele, cum spun, fără nici un fel de restricţie.


Dacă o luăm mai pe ocolite, vedem că soarta erosului

în literatură a preocupat dintotdeauna practica şi teoria
scrisului. Totuşi, aceasta din urmă e destul de restrânsă
în vechime (dacă ar fi să ne gândim numai la Mitul
Diotimei şi la Phaidros de Platon), mai extinsă în timpurile
moderne (dacă ar fi să amintim doar  pe Emil Durkheim,

Sigmund Freud şi  mai ales pe Denis de Rougemont cu
Iubirea şi Occidentul şi Les  mythes de l'amour). Pentru
gânditorul elveţian, cel  mai faimos în materie, invazia
eroticului în secolul al XX-lea a   determinat cea de-a
treia revoluţie psihică: „repunerea în discuţie a iubirii -
întreaga iubire: sexuală sau pasională, normală sau
aberantă, matrimonială sau spirituală”. Nu spunea
Rimbaud că „iubirea trebuie reinventată” în funcţie de
această devenire psihică? Psihanaliza freudiană va
ajunge până acolo încât să facă din libido resortul
existenţial de căpătâi. Tema este, într-adevăr, una dintre
acelea despre care merită a se medita toată viaţa. Şi au
făcut-o mulţi oameni cu mintea luminată, între care şi
Mircea Eliade, iar la noi, în perioada interbelică, devenise
subiect obsedant, îndeosebi pentru scriitorii adepţi ai
filosofiei „neliniştii” şi „aventurii”, ai literaturii
„experienţelor”. Sensul ascetic al iubirii imprimat în
creştinism căpătase de mult un alt curs; eticismul îi luase
locul cu moştenirea monoidă a lui Tristan şi cu
extrovertirea dionisiacă a lui Don Juan. Nu e cazul să
intru în amănunte. Nici pe traseul canonic al convertirii
erosului în obsesie a  puterii („dragostea şi revoluţia”!).
Tentativele „optzeciştilor” noştri de a detabuiza erosul
au fost anemice sau au lipsit cu desăvârşire.

Între provocările literaturii postcomuniste de la noi,
se face mare vâlvă cu erotismul; un erotism „nou”, cum
n-a mai fost vreodată, „dragoste în vremuri de sex”,
când „cererea (de sex) depăşeşte oferta, în realitate”. (Al.
Muşina). E drept că, zice poetul numit aici, nu
interesează „futadorii postrurali sau de mahala, nici

Î
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măcar exhibiţioniştii de tot felul”, ci „cum mai este
posibil (şi cum s-a metamorfozat) acel sentiment pe care-
l credeam etern şi care nu este, zic unii, decât o creaţie
culturală (literară) a europenilor din mileniul trecut
(trubadurii, Dante şi compania)". Dispărând interdicţia
impusă de  morala pudibondă şi de puterea politică,
abordarea teoretică şi practică a unei arii existenţiale
potrivite cu noua mentalitate a devenit posibilă.
Imperativul lui Rimbaud, de odinioară, se reactualizează
în funcţie de acest actual mod de a fi şi de a gândi. Aşa se
face că erosul în libertate, intrat furtunos pe mâna
diletanţilor, a devenit fantoşa obscenităţii. Piaţa literară a
început să fie invadată de „pornografie”. Pornografia &
erotismul preocupă mult la ora actuală pe scriitori, în
dorinţa de a disocia între  cele două conotaţii şi a
reîntemeia un limbaj erotic în sensul cel mai potrivit al
cuvântului (Numai în ultima vreme, aprinse dezbateri în
această chestiune s-au  stârnit în revistele Familia, Revista
Nouă, Pro Saeculum, Paradigma, Cultura). Mai e necesară o
precizare esenţială: plăsmuirea noului limbaj erotic nu
trebuie să rupă orice legătură cu tradiţia libertăţii ludice,
în care „indecenţele”, „impudorile”, „echivocurile” n-
aveau culoarea trivialităţii vomitive, ci farmecul
spontaneităţii, sincerităţii omeneşti şi, neapărat, realizare
artistică. Din literatura noastră, a fost dat ca exemplu de
urmat B. P. Hasdeu cu Duduca Mamuca (Micuţa).
„Model” poate fi, de bună seamă, şi Ion Creangă, nu
neapărat cu ale sale „corozive” compuse pentru grupuri
restrânse.


„În realismul grotesc - scrie Bahtin - elementul

material-corporal este profund pozitiv, el nu apare aici
într-o formă particulară, egoistă, şi nici separat de
celelalte  sfere ale vieţii, ci ca un principiu universal,
reprezentând întregul popor. Ca atare, se află într-un
raport de opoziţie cu tot ce e rupt de rădăcinile materialist-
corporale ale lumii, cu tot ce e izolat şi închis în sine cu orice
realitate abstractă, cu orice pretenţii de semnificaţie
detaşată şi independentă de materie, de pământ şi de trup
(François Rabelais şi cultura populară în Evul Mediu şi în
Renaştere). În virtutea acestei optici, „degradările” sunt
fireşti, n-au o semnificaţie negativă, în schimb se bizuie
pe o nelipsită ambivalenţă. „Susul” şi „josul”, continuă
Bahtin, au în realismul grotesc o semnificaţie strict
topografică, susul semnificând cerul, iar josul -
pământul; sub aspect corporal, echivalentul în mic al
cosmosului, susul constituie capul, iar josul - organele de
reproducere, abdomenul şi dosul. Obiecţii   acestui punct
de vedere se pot face numai dacă ne situăm în afara şi
împotriva „culturii” populare şi, automat, în  interiorul
unei „culturi” de castă, elitiste, oficiale, limitative.
Adoptând acest traseu al înţelegerii, ne explicăm spiritul
intim al operei lui Creangă, aflat în relaţie strânsă cu
„matricea” lui, spiritul popular.

Liviu Suhar

Corporalul îşi reclamă drepturile mai ales sub
aspectul erosului. Era de aşteptat, „trupul  ancestral al
poporului” îşi manifestă neostoita vitalitate prin seria
indecenţelor sexuale, negreşit de obârşie populară, în
diverse variante de la ambiguităţile subtil  disimulate, la
gluma impudică, necuviinţa frustă.

Subconştientă şi premonitorie pentru Nică se arată a
fi experienţa cu pupăza din tei, un fel de alegorie
iniţiatică. Pupăza îl intrigă cu „pupatul” ei dis-dimineaţă
şi se decide s-o „prindă”. O „găbuieşte”, se sperie de
creasta ei cea rotată, îi dă drumul în scorbură, iar bagă
mâna, dar n-o mai găseşte: „pun urechea la gura
scorburei şi aud ceva zbătătându-se înăuntru”; „bag
mâna şi scot pupăza vlăguită de atâta zbucium”. Aluziile
la acest orizont prepuberal abundă şi se pot psihanaliza,
dar, mai curând, interpreta din punctul de vedere al
structurilor  antropologice... Nici vorbă, lui Nică începe
„a-i mirosi a catrinţă”. Smărăndiţa   popii îl tulbură încă
de când era „prizărit şi ruşinos şi de umbra mea”; „şi
cum sfârâia fusul roţii, aşa-mi sfârâia inima-n mine de
dragostea Măriucăi”; „Povestea cântecului: „Fă-mă,
Doamne, val de tei / Şi m-aruncă-ntre femei!”; „se ridicase
câteva fete frumuşele în sat la noi şi începuse a mă
scormoli şi pe mine la inimă...” Asistă cu tot sufletul la
întâlnirea flăcăilor şi fetelor „în Cierul Cucului, unde era
bateliştea", momentul, spun folcloriştii, al
preîmperecherii: „Iar în sărbători, o luam hăbăuca prin
cele sate, pe unde ştiam că se  fac hori. În Rădăşeni, sat
mare, frumos şi  bogat, am jucat la trei jocuri într-o
singură zi; unul de flăcăi tomnatici, la care venise fetele
cele mai tinere; altul de flăcăi tineri, la care veneau fetele
cele mai stătute; iar al treilea de copilandri, la care venea
cine poftea... Flăcăii abia se legănau în joc, şi hora se
învârtea foarte încet. Fetele nu  aşteptau rugate, ca pe
aiurea, ci fiecare desprindea mâinile a doi  flăcăi, unde-i
venea la socoteală, spunea bună ziua! şi urma jocul
înainte". E, cum se observă, un ritual   al întâlnirii şi al
legăturilor prenupţiale.
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Visul lui Nică e să devină călugăr, pentru că „fără să
vreu, aflasem şi eu, păcătosul, câte ceva din tainele
călugăreşti... umblând vara cu băieţii după... bureţi prin
părţile acelea, unde prinsesem gust de călugărie... Ştii, ca
omul prins de evlavie”; „Ş-apoi atunci... pune-ţi,
cuvioase Ilarie, plosca cu rachiu la şold, icrişoare moi cât
se poate de multe şi altceva de gustare în buzunările
dulamei, pistoale la brâu, pe sub rasă, comănacul pe-o
ureche şi cu sabia Duhului în mână şi pletele în vânt, ia-o
la papuc, peste «Piciorul rău», spre «Cărarea afurisită»
dintre Secu şi Agapia din Deal, unde toată vara se aude
cântând: Ici în vale, la pârău, / Mieluşa lui Dumnezeu! Iar
câte un glas răspunde: Hop şi eu de la Durău, / Berbecul lui
Dumnezeu!...” Căci, ştie el, călugăriţele sunt doritoare de
cele lumeşti  („lâna asta ne mănâncă, păcatele noastre”).
Desfătări decameronice au loc la  „monastirile de maice”
cu cătanele care merg acolo „cu săbiile scoase”. Nică îl
lasă pe Trăsnea să se chinuie cu gramatica şi merge la
copila popei de la Folticenii-Vechi s-o „mângâie”, că n-
avea mamă: „Şi, lăsându-l, m-am dus şi eu în  ciudă la
fata popei, am găsit-o singură-singurică şi  m-am jucat cu
dânsa în ticnă pănă-ndeseară.”


Lumea Amintirilor şi lumea Poveştilor colcăie de

erotism, într-un limbaj de o rară expresivitate. Despre
infidelitatea femeii, temă tot de origine populară,
referinţele sunt multiple. Luca Moşneagu, harabagiul,
„însurăţel de-al doilea”, nu uită să-i atragă atenţia tinerei
sale soţii, când pleacă de-acasă, la drum lung:
„«Olimbiadă, ie sama bine de borta ceea!». Căci nişte
porci, spărgând gardul într-un loc, se înnădise în grădina
lui la păpuşoi”. E de la sine înţeles că tema „coarnelor” e
carnavalescă, boccaccescă ori rabelaisiană, şi că ea face
parte din seria indecenţelor cu semnificaţie pozitivă,
atunci când soţul, bătrân sau din alte motive, nu mai e
capabil de procreaţie. Aşa se întâmplă şi cu crâşmăriţa,
fata vornicului din Rădăşeni. La crâşma ei „mai multă
lume se adună de dragostea crâşmăriţei decât de dorul
vinului”; „căci era şi frumoasă, bat-o hazul s-o bată! Ş-
apoi, măritată de curând după un vădăoiu bătrân ş-un
«lă-mă, mamă», cum e mai bine de  tras la om în gazdă”.
Malca, proaspătă soţie, se lasă cu uşurinţă sedusă, ba
chiar nu  şovăie să-1 provoace pe bărbatul străin, pentru
că soţul ei e tot un „pămpălău”. Catrina din „coroziva”
Povestea lui Ionică cel prost „se joacă” chiar sub ochii
soţului său cu Ionică, nătărău  dar cu virilitate
exacerbată. Asemenea lui Panurge, Ipate doreşte să se
însoare, însă nu se hotărăşte de teama „coarnelor”: „Se
vede  lucru că aşa e făcut omul, să nu fie  singur. De
multe ori i-a venit flăcăului în cap să se însoare, dar când
îşi aduce aminte uneori de câte i-au spus că au pătimit
unii şi  alţii de la femeile lor, se lua pe gânduri şi amâna,
din zi în zi şi de joi pană mai  apoi, această poznaşă
trebuşoară şi gingaşă în multe privinţi, după cum o
numea el, gândindu-se mereu la multe de toate... Unii zic
aşa, că femeia-i sac fără fund. Ce-a mai fi şi asta?”.

Curtezanul rural nimereşte numai peste „fete” date
dracului şi chiar şi cea „bună  mehenghe” cu care se
însoară e gata să-1 înşele, dar se culcă chiar cu  el,
nerecunoscându-1.

Aluziile erotico-sexuale se strecoară şi în cele mai
„nevinovate” scene. Fata de împărat din Povestea
Porcului, cam „nepricepută”, minte uşoară, e dusă la
Mănăstirea-de-Tămâie de  un ciocârlan şchiop, bun
cunoscător al locului: „pe-acolo m-a purtat dorul, de mi-
am frânt piciorul”: „Şi când ciocârlanul pe jos, când
drumeaţa pe sus, când ea pe jos, când el pe sus. Şi când
biata drumeaţă nu mai putea nici pe sus, nici pe jos,
atunci îndată ciocârlanul o luă pe aripioarele sale şi o
ducea”. Apropourile sunt şi mai transparente în episodul
prinderii „farmazoanei”, fiica împăratului Roş,
transformată în „păsărică”: „Păsărilă atunci se lăţeşte o
dată, începe a bojbăi prin toate buruienile”, apoi „se
înalţă puţin şi începe a cotrobăi pe după stânci”; „Atunci
Păsărilă se deşiră o dată şi se înalţă până la lună. Apoi
cuprinzând luna în braţe, găbuieşte păsărica, mi ţi-o
înşfacă de coadă şi cât pe ce să-i sucească gâtul”.
Sublimitatea echivocului e atinsă în Moş Nichifor
Coţcariul, splendidă strategie a seducerii, care l-a alertat
pe însuşi Maiorescu, când a fost vorba ca povestirea să
fie publicată în Convorbiri  literare. Şăgalnicul Nichifor,
ducând-o cu căruţa pe „giupâneşica” Malca din Târgul-
Neamţului la Peatră, face aşa fel încât să i se strice
mijlocul de locomoţie chiar în inima pădurii, unde
înnoptează. O sperie pe „giupâneşică”, ba cu poveşti de
jafuri şi omoruri petrecute aici, în  codru, ba cu un lup
care vine spre ei: „Atunci biata Malcă, de frică, s-a
încleştat de gâtul lui moş Nichifor şi s-a lipit de dânsul
ca lipitoarea”. Scena se repetă, cu replica bărbatului: „ -
Ce-i tânăr, tot tânăr; îţi vine a te juca, giupâneşică, aşa-i?
şi, după cum văd, ai noroc că eu îmi ţin firea, nu mă prea
tem de lup; dar să fie altul în locul meu...”. Trucul
continuă cu exprimarea nemulţumirii harabagiului faţă
de nevastă-sa, „mucegaiul de babă”, cu lauda tinerei
femei de alături („eşti voinică; aşa mi-e drag să fie omul,
fătat, nu ouat”), cu invocarea privighetorilor: „Tă-vă
pustia, privighetori, să vă bată, că ştiu că vă drăgostiţi
bine”. Când să aţipească Malca, moş Nichifor o clatină şi-
i spune că el încalecă pe o iapă şi se duce acasă, să-şi
aducă un „capăt şi securea” şi spre ziuă se întoarce. Nici
vorbă, „giupâneşica” se dă jos din căruţă şi se aşează pe
iarbă lângă căruţaş: „Şi ba unul una, ba altul alta, de la o
vreme i-a furat somnul pe amândoi, şi-au dormit duşi”;
„Şi când au ajuns acasă, era foarte vesel, încât nu ştia
baba lui ce 1-a găsit de-i aşa cu chef, cum nu mai fusese
de multă vreme. După aceasta, tot  la două-trei
săptămâni, giupâneşica Malca venea în Neamţ la socri şi
se întorcea acasă numai cu moş Nichifor, fără să se mai
teamă de lup...”


Hotărât lucru, tradiţia populară nu este ostilă femeii.

Nici suspectarea lui Creangă de misoginism nu se
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susţine. Sexualitatea este legată de josul material-
corporal, regenerator. Pe de altă parte, „desfrâurile” se
instituie ca un revers, pozitiv, al propovăduirii idealului
ascetic, dar sensul cel mai specific omenesc este cel al
regenerării şi perpetuării speciei. Lumea tânără se află
într-o permanentă ebuliţie prenupţială, ca în Serile din
cătunul de lângă Dikanka de Gogol: „V-am spus că satul
acela era plin de flăcăi. Negreşit că unde-s flăcăi mulţi,
fete sunt şi mai multe; aşa-i de când lumea; şi tinere şi
bătrâne, şi frumoase şi slute, şi bogate şi sărace, şi
harnice şi leneşe - de toată  mâna. Şi bietele fete, cum îs
ele, îşi aşteptau şi ele ceasul de măritiş, cum îşi aşteaptă
porcul ziua de Ignat... Vorba ceea: «Joi, ţapule, joi, la tine
ici (arată la gâtul ţapului) şi la mine ici» (arată la
chiperniţă). Şi apoi ştiţi că este o vorbă că: «tot paiul are
umbra lui şi tot sacul îşi găseşte petecul»". Tragoii
închipuiau, în antichitate, şi jocul, şi jertfa, iar Pan, zeul
fertilităţii, se metamorfozează în ţap. De le Jung, prin
Durand, aflăm că între simbolurile falice se găseşte şi
ţapul, în timp ce Mircea Eliade ne înştiinţează de

„demonismul” animalului. Povestea Poveştilor îi implică
în „sacrilegiu” şi pe Cei de Sus care întrebându-1 pe un
ţăran ce seamănă, acesta în loc să spună "păpuşoi", dă un
răspuns necuviincios, cu referire la "josul" corporal.
Mântuitorul îi meneşte să răsară ceea ce a spus că
seamănă şi aşa s-a şi întâmplat, produs care a avut mare
trecere la „cucoane”. Modul detalierii fiziologice a
aspectelor erotice este moştenire a antichităţii şi a
„culturii populare”. Şi cu Boccaccio, Rabelais şi alţi mari
scriitori ai lumii (dar nu cu veleitarii pornografi) se
întâlneşte Creangă în cultul falic, al fecundităţii, în
sugestiile referitoare le căsătorie, la principiul originar, la
randamentul sexual. Productivitatea „culturii” din
Povestea Poveştilor simbolizează însăşi bogăţia acestei
lumi; „că după mine aista-i semn de belşug”, zice
cocoana despre „marfa” ţăranului. „Eroizarea” funcţiilor
corporale înlătură coloritul comun şi, de aceea,
naturalist, şi glăsuieşte despre triumful omului corporal.
Erotismul este de o naturaleţe care aparţine vieţii însăşi.



Dan Hatmanu, Case pe strada Armeana
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Constantin COROIU

Acasă la
Cervantes

lcalá de Henares. Mai mult
chiar şi de faptul că aici, la
circa 30 de km. de Madrid,

dăinuie monumentalul edificiu  al
uneia dintre cele mai vechi şi mai
titrate universităţi spaniole şi
europene, în care au studiat cei ce au
proiectat şi au făurit faimosul Secol
de Aur, fascinează spiritul lui
Cervantes şi figura emblematică a
lui Don Quijote cu care te întâlneşti
peste tot, începând bineînţeles cu
Casa în care s-a născut marele
scriitor spaniol. O casă astăzi muzeu
memorial ce poate fi vizitată gratis
şi, de remarcat, numai în 2005, anul
aniversării a patru veacuri de la
apariţia romanului Don Quijote, i-au
păşit pragul nu mai puţin de 211 000
de oameni de pe toate continentele.
O casă care, ca şi altele – a lui
Goethe de la Weimar, a lui Dante, la
Florenţa, sau cea mult mai bogată a
lui Lope de Vega din Madrid –
repovesteşte, atât cât poate ea, un
destin unic al umanităţii. Însoţit de
Dana, îngerul meu păzitor şi
călăuzitor în Spania, am străbătut la
pas, înfiorat de emoţie, Calle Mayor
a unui oraş eminamente academic,
într-o zi călduroasă de început de
iunie. Clădiri vechi, terase ai căror
patroni te îmbie să iei o gustare, să

bei o bere sau o cafea, pe scurt,
atmosfera oarecum patriarhală a
unei urbe cu o istorie fabuloasă,
declarată de UNESCO  patrimoniu
mondial.

Casa Cervantes se află la numărul
48. Dintre obiectele ce pot fi
admirate în încăperile ei atrag
atenţia îndeosebi cărţile şi diverse
documente, dar şi multe alte piese
preţioase,  patinate de trecerea
vremii şi a vremurilor. Fireşte,
originalul primei ediţii, din 1605, a
capodoperei lui Cervantes este
bijuteria în jurul căreia se constituie
tot fondul  bibliofil de care dispune
muzeul, de vreme ce ea reprezintă
prima ieşire în lume a celei mai
editate şi traduse cărţi  (în 86 de
limbi) şi a celei mai citite, după
Biblie. În numai doi ani, 2004-2006,
colecţia permanentă de carte a Casei
Cervantes s-a îmbogăţit cu peste 40
de ediţii ale romanului Don Quijote.
Că acesta e mai mult decât o mare
carte de literatură, provocată, dar şi
nutrită, de numeroasele romane
cavalereşti medievale care l-au
„izgonit” din casa sa pe nemuritorul
Visător şi Rătăcitor pentru ca
neasemuita poveste să se producă,
iar el să devină un erou simbolic –

cu formula lui Salvador de
Madariaga - al condiţiei umane, e
aproape un truism. În fond, această
Carte a cărţilor este o supremă
legitimaţie a noastră, a tuturor, în
faţa infinitudinii cosmice. A spus-o,
cum nu se poate mai clar şi mai
memorabil, nimeni altul decât
Dostoievski: „În toată lumea nu se
găseşte operă literară mai profundă
sau o altă carte cu tot atât de mult
impact. Până acum, este ultima şi
cea mai mare expresie a gândirii
umane, ironia  cea mai amară ce se
poate imagina. Dacă lumea s-ar
sfârşi şi cineva ne-ar întreba: «Aţi
înţeles Dv. viaţa? Şi la ce concluzie
aţi ajuns?» , i-am putea prezenta  în
tăcere un exemplar din Don
Quijote”. În jurnalul său, creatorul
„Fraţilor Karamazov” mai nota că
această „cea mai tristă carte ce s-a
scris vreodată” trebuie să o aibă
asupra sa fiecare dintre noi la
Judecata de Apoi. Dar până atunci, o
avem aici, acum şi întotdeauna,
până la sfârşitul istoriei. Începând
din 1905, când s-a celebrat al treilea
Centenar Don Quijote, prin ordin
regal, în şcolile din Spania studiul
acestei cărţi este o permanenţă. Îmi
place să cred – şi chiar cred - că
nimeni nu poate ignora ordinul dat

A
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cu  mai bine de un secol în urmă.
Nici un guvern, nici un parlament,
nici vreo confuză Bolognie, cu atât
mai puţin vreun „filisof” trufaş de
factura celor dâmboviţeni. În Spania,
cu cultura şi fabuloasa ei istorie, nu-
şi pot găsi locul, ca la noi, „dileme”
jucăuşe şi scabros-iconoclaste, mai
ales când e vorba de spiritul tutelar
al culturii naţionale...

Începând din 1976, în Aula
multiseculară a Universităţii din
Alcalá de Henares, în fiecare an se
decernează Premiul Cervantes,
considerat a fi Nobelul pentru
Literatrură rezervat scriitorilor din
întreg spaţiul de limbă spaniolă. El
se acordă, de regulă alternativ, unui
scriitor spaniol şi unuia din America
Latină. Din curtea interioară a
austerei universităţi, laureatul intră
în aulă pe poarta principală, pe care
odinioară pătrundeau cei ce
candidau la titlul ştiinţific suprem,
cel de doctor. Prin ea au intrat astfel,
nu numai în aulă, ci şi în cultura
mondială, Ignacio de Loyola, Quevedo
sau Lope de Vega. De această incintă,
copleşitore prin aerul ei evocator,
sunt legate nume ilustre de profesori
ai Universităţii, precum, de pildă, cel
al lui Antonio de Nebrija, autorul
primei Gramatici a limbii spaniole,
scrisă în limba lui Cervantes şi
apărută în 1492, an fast în care
Cristofor Columb descoperea
America. După decernarea
premiului, scriitorul laureat urcă
într-un fel de amvon pentru  a-şi
rosti discursul pe o temă privind
creaţia lui Cervantes. Asta, dacă
vârsta şi puterile îl ţin, căci nu mai
departe anul acesta, poetul chilian
Nicanor Parra, având 97 de ani, nici
măcar nu a fost prezent la festivitate,
darmite să mai şi urce la înalta
tribună, la propriu şi la figurat,
pentru a rosti tradiţionalul discurs.
El nu a putut face lunga călătorie
din îndepărtata sa patrie până în
Spania. A fost însă prezent cu un
mesaj adus de nepotul său şi cu
câteva din antipoemele sale, lectura
cărora a avut ca prefaţă, în linia

nonconformismului şi umorului
autorului lor, o referire specială a
laureatului tocmai la evenimentul
aflat în desfăşurare: „V-aţi aşteptat
la acest premiu? / Nu / Premiile
sunt / ca Dulcineele din Toboso /
Cu cât mai mult ne gândim la ele /
mai îndepărtate / mai surde / mai
enigmatice./ Premiile sunt pentru
spiritele libere / Şi pentru prietenii
juriului”.

Urmare a iniţiativei Institutului
Cervantes (omologul ICR- ului
nostru, dar nu vă sfătuiesc să faceţi
comparaţia!), pe Calle Mayor, dar şi
în Plaza Mayor din Alcalá de
Henares, la balcoanele clădirilor, pe
banere largi, bine fixate, sunt expuse
fragmente din discursurile
tradiţionale ale laureaţilor. Le-am
citit, pe unele le-am recitit, şi am
făcut o baie de cultură aşa-zicând
popularizată. Dar ce cultură! Dacă
premiile sunt bune „pentru spiritele
libere/şi pentru prietenii juriului”,
cum zice antipoetul Nicanor Parra,
discursurile prilejuite de ele trec
majestuos de zidurile bătrânei aule
şi reverberează în agora.

În 1979, premiul Cervantes a fost
acordat ex-aequo poetului spaniol
Gerardo Diego  (1896-1987) şi lui
Borges. A fost singurul ex-aequo din
toată istoria de până acum a
prestigiosului şi mult râvnitului
premiu, motiv de a ne mira şi a ne
întreba încă o dată de ce trebuia să
fie atât de nedreptăţit genialul
argentinian, altfel ignorat intolerabil
şi de Academia Nobel, deşi mai bine
de o duzină din premianţii acesteia,
din ultimele decenii, sunt în
comparaţie cu Borges cel mult de
raftul al doilea. „Anul Cervantes nu
există, pentru că începând din 1605,
toţi anii  sunt ai lui şi în toţi anii va
trebui să vorbim împreună, cei care
visăm limba lui Cervantes”. Este
fragmentul din discursul lui
Gerardo Diego. La rândul său,
mexicanul José Emilio Pacheco
(n.1939), aude cum: „Cavalerul
Tristei Figuri ne spune, despărţindu-

se de noi:  «Nu am murit şi nu voi
muri niciodată. Braţul meu puternic
este şi va fi întotdeauna gata să-i
apere pe cei slabi.»”. Luis Rosales
(1910-1992) afirma în discursul său
din 1982: „Cervantes reprezintă ca
nimeni altul acel rar eroism de care
depinde cultura: eroismul libertăţii”.
Lui Ernesto Sábato (1911-2011),
premiat la ediţia din 1984, Cervantes
i se înfăţişează astfel: „Gingaş,
neajutorat, rătăcitor, viteaz, Miguel
cel quijotesc, omul care odată a spus
că pentru libertate, ca şi pentru
onoare, se poate şi trebuie să-ţi rişti
viaţa”.  Pentru León Felipe (1884-
1968), Cervantes este esenţa Spaniei,
adică –„…mai presus de viaţa ta,
visul, mai presus de istoria ta, mitul,
mai presus de mit, tăcerea…”

Sunt doar câteva dintre
caracterizările, mărturisirile,
definiţiile care, citite pe stradă,
înnobilează viaţa unei Cetăţi ce
trăieşte sub zodia culturii.

Frapant e că aproape toţi laureaţii
Cervantes au fost sau sunt longevivi
(Sábato care a trăit o sută de ani şi
Miguel Delibes care a depăşit vârsta
de 90 sunt doar două dintre multele
exemple). Poate că scriitorul,
intelectualul şi chiar edilul român ar
trebui să ia aminte că pentru a trăi
mult trebuie să aibă şi să întreţină
cultul Valorii, să nu demitizeze, ci să
potenţeze marile mituri ale culturii,
ale istoriei, înainte de toate pe cele
ale culturii şi istoriei naţionale. Şi,
mai ales atunci când e plătit cu bani
grei de la bugetul Statului, să
iniţieze şi să vegheze ca la balcoane,
în muzee sau pe ziduri să fie expuse
imagini artistice şi ziceri
reîntemeietoare, nu penisuri de
măgari, vopsite în culorile naziste…
Altminteri, e de preferat tăcerea,
inclusiv cea impusă, fiindcă, aşa
cum postula tot un ilustru spaniol
contemporan, trecut prin mai multe
democraţii şi dictaturi, libertatea de
a spune prostii nu trebuie tolerată…
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Camillo SBARBARO
(Santa Margherita Ligure, 1888 – Savona, 1967)

Rimanenze,
All’insegna del
pesce d’oro

Poet, prozator, traducător. Debutează ca poet în 1911 cu culegerea
„Resine”, reeditată în 1948 şi 1988. În 1914 poetul publică volumul
„Pianissimo”, ocazie cu care îi va cunoaşte la Florenţa pe Ardengo Soffici,
Giovanni Papini, Dino Campana, precum şi pe alţi literaţi din jurul revistei
„La voce”. După trei ani de front (1917 -1919) revine la Genova, dă
meditaţii de latină şi greacă în paralel cu studiul şi culegerea de licheni
(domeniu în care va dobândi o reputaţie europeană). Colaborează la
numeroase reviste, iar în 1955 i se decernează premiul Etna Taormina.
Ultimul său volum de poezii „Rimanenze” este din 1955.

http:/www.apollodoro.it

Arta poetică a lui Sbarbaro este una
leopardiană, cu tonalităţi crepuscu-
lare, fiind asimilată cu cea a lui
G.Boine, dar mai ales cu cea a lui
Montale din „Ossi di seppia”. Eroul
liric al lui Sbarbaro se caracterizează
prin atonie vitală, dezînsufleţire şi
pietrificare interioară, învederându-se
drept spectator inert al Vieţii. Este
totodată poetul prin excelenţă al
peisajului Liguriei, de care nu s-a
despărţit niciodată. Mai nou critica
italiană a făcut surprinzătoare apro-
pieri între unele intuiţii şi reflecţii
sbarbariene şi gândirea celor mai
reprezentativi filosofi ai existenţialis-
mului european, tip Heidegger şi
Jaspers.

Nu întâmplător cea mai înaltă
lecţie a lui Sbarbaro şi autenticitatea
experienţei sale au fost redescoperite
după apusul stagiunii dominate de
încifrarea ermetizantă; poetul n-a
făcut niciun fel de concesii unor şcoli
sau mode estetice; în versurile sale
extrem de umane şi afabile (în ciuda
aparentei aridităţi) a explorat cu
umilinţă şi neînduplecare căile acelui
adevăr care nu poate fi decât o solitară
cucerire interioară.

Traducere şi prezentare de
Geo VASILE
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(Taci anima
stanca di
godere)

Taci, anima stanca di godere
E di soffrire (all’uno e all’altro vai

rassegnata).
Nessuna voce tua odo se ascolto:
Non di rimpianto per la miserabile
Giovinezza, non l’ira o di speranza,
E neppure di tedio.

Giaci come
Il corpo, ammutolita,tutta piena
D’una rassegnazione disperata.

Non ci stupiremo,
Non è vero, mia anima se il cuore
Si fermasse, sospeso se ci fosse
Il fiato.

Invece camminiamo,
Camminiamo io e te come sonnambuli.
E gli alberi son alberi, le case
Sono case, le donne
Che passano son donne, e tutto è quello
Che è, soltanto quel che è.

La vicenda di gioia e di dolore
Non ci tocca. Perduto ha la voce
La sirena del mondo, è il mondo è un

grande
Deserto.

Nel deserto
Io guardo con asciutti occhi me stesso.

(Taci suflete
vlăguit să te
tot bucuri)

Taci, suflete vlăguit să te tot bucuri
Şi să suferi (resemnează-te în ambele

privinţe).
N-aud măcar o vorbă-a ta dacă ascult:
Nici de căinţă pentru nenorocoasa
Tinereţe, nici de mânie sau nădejde,
Şi nici măcar de greaţă.

Zaci precum
Trupul, amuţit, dând pe-afară
De-o desperată resemnare.

Nu ne-am mira deloc,
Nu-i aşa, suflete al meu, dacă inima
S-ar opri, ni s-ar curma
Răsuflarea...

În schimb mergem tot înainte,
Tot înainte precum somnambulii.

Iar arborii sunt arbori, casele
Case, femeile
Ce trec sunt femei, iar totul e ceea ce
E, numai ceea ce e.

Trecerea de la bucurie la durere
Nu ne atinge. Glasul şi l-a pierdut
Sirena lumii, iar lumea e deşert

Nemărginit.
Deşert în care

Mă uit la mine însumi cu ochi neiertători.
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(Adesso che
placata è la
lussuria)
Adesso che placata è la lussuria
Sono rimasto con i sensi vuoti,
Neppur desideroso di morire.
Ignoro se ci sia nel mondo ancora
Chi pensi a me e se mio padre viva.
Evito di pensarci solamente.
Ché ogni pensiero di dolore adesso
Mi sembrerebbe suscitato ad arte.
Sento d’esser passato oltre quel limite
Nel qual si è tanto umani per soffrire,
E che quel bene non m’è più dovuto,
Perchè soffrire della colpa è un bene.

Mi lascio accarezzare dalla brezza,
Illuminare dai fanali, spingere
Dalla gente che passa, incurioso
Come nave senz’ancora né vela
Che abbandona la sua carcassa all’onda.
Ed aspetto così, senza pensiero
E senza desiderio, che di nuovo
Per la vicenda eterna delle cose
La volontà di vivere ritorni.

(Acum că
potolitu-s-a
râvna
carnală)
Acum că potolitu-s-a râvna carnală
Simţurile toate mi s-au pustiit,
Nici măcar să mor nu mai râvnesc.
Nu ştiu dacă-n lume mai există cineva
Să aibă pentru mine-un gând şi nici
Dacă taică-meu mai e-n viaţă. Mă feresc
Să aflu, căci orice gând dureros acum
mi-ar părea stârnit dinadins.
Simt că am depăşit acea limită la care
Suntem atât de umani încât să ne doară,
Şi că acel bine nu mi se mai cuvine,
Căci a suferi pentru o vină e un bine.

Mă las mângâiat de briză,
Iluminat de faruri, împins
De lumea ce trece, nepăsător
Precum o navă fără ancoră, fără pânze,
Ce-şi lasă carcasa de izbelişte valului.
Şi aştept aşa, golit de orice gând
Golit de orice dor, ca din nou
Prin eternul balans al lucrurilor
Vrerea de a trăi să se întoarcă
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(Taci, anima
mia...)
Taci anima mia. Son questi i tristi
Giorni in cui senza volontà si vive,
I giorni  dell’attesa disperata.
Come l’albero ignudo a mezzo inverno
Che s’attrista nella deserta corte
Io non credo di mettere più foglie
E dubito d’averle messe mai.
Andando per la strada così solo
Tra la gente che m’urta e non mi vede
Mi pare d’esser da me stesso assente.
E m’accalco ad udire dov’è ressa
Sosto dalle vetrine abbarbagliato
E mi volto al frusciare d’ogni gonna.
Per la voce d’un cantastorie cieco
Per l’improvviso lampo d’una nuca
Mi sgocciolan dagli occhi sciocche lacrime
Mi s’accendon negli occhi cupidigie.
Ché tutta la mia vita è nei miei occhi
Ogni cosa che passa la commuove
Come debole vento un’acqua morta.

Io son come uno specchio rassegnato
Che riflette ogni cosa per la via.
In me stesso non guardò perché nulla
Vi troverei.

E, venuta la sera, nel mio letto
Mi stendo lungo come in una bara.

(Taci, suflete-
al meu...)
Taci, suflete-al meu. Acestea sunt tristele
Zile în care trăim fără să vrem cu-
adevărat,
Zilele de aşteptare desperată.
Precum copacul despuiat în toiul iernii
Care se jeluie în curtea cea pustie
Nu cred să mai dau frunze
Şi mă-ndoiesc că le voi fi dat vreodată.
Mergând pe drum de unul singur
Printre fiinţe ce se lovesc de mine fără să
mă vadă
Mi se pare a fi că sunt străin de mine
însumi.
Şi mă înghesui s-ascult unde e lume multă
Oprit în loc de vitrine-orbitoare
Îmi întorc capul la foşnetul unei fuste
La cântecul unui menestrel orb
La neaşteptata sclipire a unei cefe
Mi se scurg din ochi lacrimi neroade
Mi se aprind în ochi pofte
Căci viaţa-ntreagă mi se vede-n ochi
Orice lucru ce trece o emoţionează
Ca o slabă suflare de vânt o apă  moartă.

Sunt precum o oglindă preasupusă
Care răsfrânge orice lucru de pe cale
În mine însumi nu mă uit fiindcă nimic
N-aş mai găsi.

S-a făcut seară, în patul meu
Mă-ntind cât sunt de lung ca-ntr-un
sicriu.
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Ora che sei
venuta
Ora che sei venuta,
Che con passo di danza sei entrata
Nella mia vita
Quasi folata in una stanza chiusa –
A festeggiarti, bene tanto atteso,
Le parole mi mancano e la voce
E tacerti vicino già mi basta.

Il pigolìo così, che assorda il bosco
Al nascere dell’alba, ammutolisce
Quando sull’orizzonte balza il sole.

Ma te la mia inquietudine cercava
Quando ragazzo
Nella notte d’estate mi facevo
Alla finestra come soffocato:
Che non sapevo, m’affanava il cuore.
Etutte tue sono le parole
Che, come l’acqua all’orlo che trabocca,
Alla bocca venivano da sole,
l’ore deserte, quando s’avanzavan
purilemente le mie labbra d’uomo
da sé, per desiderio di baciare...

Acum că ai
venit
Acum că ai venit,
Că ai intrat în pas de dans
În viaţa mea
Ca o pală de vânt într-o cameră-nchisă –
Să te sărbătoresc, bun prearâvnit,
Rămân fără cuvinte, fără glas
Şi lângă tine îmi e de-ajuns să tac.

Piuitul neasemuit ce asurzeşte codrul
La naşterea zorilor, amuţeşte
Când  peste zări soarele tresaltă.

Dar pe tine te căuta zbuciumul meu
Când băietan fiind
În noaptea de vară m-aplecam
Pe fereastră parcă fără suflare:
Nu ştiam ce-i cu mine, inima mi-era
Plină de dor. Şi doar ale tale sunt vorbele
Precum apa ce dă peste margini,
De la sine venindu-mi la gură,
În ceasuri pustii, când mi se ţuguiau
Copilăreşte buzele de bărbat
Dornice să sărute.
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Julieta Carmen
PENDEFUNDA

Cartea roşie a
spiritului

ircea Eliade susţine că omul tradiţional nu
atribuie vreo valoare mersului liniar al
evenimentelor istorice ci doar evenimentelor

din trecutul ancestral. Pentru a aprecia propria sa viaţă,
omul îşi analizează relaţia sa cu fenomenele mistice şi
sacrul, orice motivaţie a gândirii şi comportamentului
adaptându-le arhetipurilor ontologice. Sigur, utilizarea
diferiţilor termeni de către Eliade nu coincide întru totul
ţi există distincţii importante faţă de psihologie. Până şi
divinul este asemenea omului, Dumnezeul misticilor
creştini şi teologi fiind când mânios, când blând, uneori
în acelaşi timp. De asemenea, el crede că misticul indian
şi chinez a încercat să atingă o stare de indiferenţă
perfectă şi neutralitatea l-a condus la o coincidenţă a
contrariilor, în care plăcerea şi durerea, dorinta şi
repulsia, frigul şi căldura sunt eliminate din conştiinţa
lui19. Astfel, recursul - coincidentia oppositorum - constă
în nemulţumirea profundă a omului în raport de situaţia
sa actuală, mai bine zis, cu ceea ce se numeşte condiţia
umană. În multe mitologii, sfârşitul veacului mitic
presupune o cădere, un drept fundamental de schimbare
ontologică în structura lumii. Deoarece contradicţia de
care aminteam reprezintă o negare a lumii, structura
logică devine o inversare a acestei căderi. Determinarea
unor stări profunde, aparent inexplicabile acestei evoluţii
umane, se exprimă ca un sentiment de separare, de
rupere faţă de normele clasice promovate de-a lungul
istoriei. O pot compara cu ceea ce întâlnim în multe
mitologii, despre vârsta pierdută, mitică a Paradisului, o
stare paradoxală în care contrariile coexistă parte

19 Mircea Eliade, Istoria religiilor, vol I

complexă a conflictelor, precum şi multiplicări ale
personalităţii fiinţei contemporane. Dorinţa ascunsă, a
recuperării paradisului pierdut, este reconcilierea
contrariilor şi unificarea diversităţii  la nivelul gândirii,
ceea ce întruchipează efortul omului de a ajunge la o
perspectivă în care contrariile să fie abolite, spiritul
răului să-şi dezvăluie caracterul stimulativ al binelui şi,
cum afirma Mircea Eliade, demonii să apară precum
aspectul de noapte al zeilor.

O personalitate marcantă a gândirii universale, ale
cărei lucrări influenţează şi azi activitatea academică a
lumii intelectuale, Carl G. Jung, s-a aplecat asupra
studiului sufletului uman şi locului în care acesta
interferează spiritul cu trupul. În Cartea roşie, 20 un jurnal
al propriilor frământări, autorul analizează în detaliu
propria sa existenţă, recâştigându-şi sufletul şi găsind
metode de depăşire a maladiei asupra căreia s-a aplecat
şi Mircea Eliade dintr-un  ce nu este decât aparent diferit.
Ceea ce se realizează în lucrarea nepublicată decât mult
mai târziu de editorii autorizaţi să scoată la lumină
moştenirea sa spirituală este construirea unei noi
perspective asupra lumii sub forma unei cosmologii
psihologice şi teologice care permite renaşterea unei noi
imagini a lui Dumnezeu în propriul suflet. Sufletul meu
mă duce în deşert, în deşertul propriului meu Sine... Călătoria
duce prin nisip fierbinte, îmi creez drum încet, fără ţintă
vizibilă, fără speranţă. Ce înfiorătoare e această pustietate... În
căltoria sa, Jung declară că Liber Novus, cum o mai
intitulează el, conţine nucleul scrierilor ulterioare. Cine o
lecturează realizează că într-adevăr acest op reprezintă

20 C.G. Jung, Cartea roşie, editura Trei, 2011
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cheia către înţelegerea genezei operei sale de cărturar.
Până azi, acest manuscris nu a fost disponibil şi editarea
sa este o mare reuşită.

Cartea roşie este prototipul concepţiei lui Jung despre
procesul de individuaţie, forma acceptată a filosofiei sale
privind dezvoltarea universală a psihicului uman.  La
începutul cărţii autorul arată cum prin regăsirea
sufletului poate porni într- călătorie presărată cu
aventuri fantastice, temă narativă de mare fineţe şi
adâncime ideatică. De ce Sinele meu e un deşert ? Am trăit
oareprea mult în afara mea, în oameni şi în lucruri ? De ce mi-
am evitat Sinele ? Nu-mi eram eu scump mie însumi ? Dar
am evitat locul sufletului meu. Am fost propriile mele idei,
după ce am încetat să fiu celelalte lucruri şi ceilalţi oameni.
Dar nu am fost propriul Sine, faţă în faţă cu gândurile mele.
Iată cum începe psihologul să înţeleagă că numai
ilustrând procesul individuaţiei prin el însuşi poate
elabora acest proces într-o schemă psihologică generală.
Trebuie să mă ridic şi deasupra gândurilor ca să ajung la
Sinele meu, spune el şi continuă: Într’acolo se îndreaptă
drumul meu şi de aceea el duce la singurătate, departe de
oameni şi de lucruri. Este oare singurătate să fii cu tine
însuţi?, se întreabă el la începutul cărţii, când realizează
că până atunci servise spiritul vremii caracterizat prin
valorile materiale. Pe lângă aceasta, există un spirit al
profunzimilor pe care îl depistează că poate conduce la
lucrurile ce ţin de suflet. Dacă analizăm opera lui Jung
cele două spirite, al vremii şi al profunzimilor îşi au
tălmăcirea prin cele două aspecte ale personalităţii

noastre. De aceea el se întreabă: Să fac din deşert o grădină
? Să populez o ţară pustie ? Să deschid deşertului străvezia
grădină fermecată ? O metaforă extraordinară stă la baza
explorării sinelui său.Şi totul devine o întoarcere la
valorile personalităţii spirituale.

Dacă autorul însuşi recunoaşte primordialitatea
acestei cărţi a începuturilor, un jurnal intim al
frământărilor sale, un expozeu decisiv pentru lucrările
sale esenţiale care i-au urmat, atunci lecturând-o suntem
martorii naşterii unor amănunte ce trebuiau în timp
completate şi lămurite. Singur recunoaşte că, de fapt,
atunci a fost copleşit de viziune, a fost receptacolul unei
materii primordiale pentru opera sa. Experimentul a
început din 1913, fiind o confruntare personală dintre
conştient şi subconştient. Traducerea emoţiilor în
imagini, analiza fantasmelor care acţionau involuntar în
mintea sa a fost înregistrată în scrierile intitulate Cărţile
Negre. Reluarea acestor idei, sintetizate şi reluate din
vise, reflecţii şi caligrafiate, mai apoi ilustrate cu
propriile desene, a dus la elaborarea până în 1930 a
acestei cărţi reprodusă şi comentată în apariţia editorială
de excepţie pe care încerc să o analzez în aceste rânduri.
Autorul demonsdtrează capacitatea sa de profundă
analiză apreciind că este o iluzie că nu mai poate avea
încredere în gândirea sa. Adevărată e doar viaţa, şi doar
viaţa mă duce în deşert, într-adevăr nu gândirea, care ar vrea
să se întoarcă iarăşi la gânduri, la oameni, la lucruri, căci
deşertul o înspăimântă. Suflete al meu, ce să caut aici ? Şi
totuşi, gânditorul concepe în recomandarea de a aştepta,
de a rămâne fără o concluzie clară, fără o acţiune din
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partea omului ca fiinţă ce poară divinitatea în mintea sa,
concepe şi acceptă faptul că de pustiu se leagă chinul.

Ne întoarcem din nou la Mircea Eliade care
analizează vechile tradiţii ale miturilor omenirii şi
consideră căderea din paradis ca pe o nouă naştere ce dă
posibilitatea înţelegerii vieţii pământene, a binelui şi
răului, a uriaşelor contrarii cărora omul le este supus.
Parabola uciderii eroului, prezentată de Jung într-un vis
sau viziune arată tocmai dezlegarea enigmei legate de
treptele cunoaşterii, de duşmani şi prieteni, de
ascensiunea pe un munte înalt unde trebuia să învingă
un erou pentru a-şi demonstra virtuţile. Singur,
recunoaşte că am trecut printr-un chin de moarte, având
certitudinea că trebuie să mă sinucid dacă nu sunt în stare să
dezleg enigma uciderii eroului. Duhul adâncului i-a
dezvăluit cheia: adevărul suprem e totuna cu contrasensul.
Doar astfel autorul găseşte calea de a se descătuşa de
mare încordare la care fusese supus. Acest înţeles l-a
făcut să se trezească într-o grădină splendidă, prin ea se
preumblau figuri înveşmântate în mătase albă, înconjurate
fiecare de văluri luminescent colorate, unele roşietice, celelalte
albăstrii şi verzui. Iată o reîntoarcere la paradusul pierdut.
La valorile personalităţii pentru care a militat toată viaţa
Jung în întreaga sa operă. Răsfoiesc uriaşa carte, grea la
propriu şi la figurat, gândindu-mă la fericirea realizării
unei astfel de capodopere precum caligrafii din bibliote-
cile mânăstirilor, înainte de apariţia tiparului sau a
scribilor, copiind şi elaborând manuscrise, îmbogăţindu-
le cu desene şi ilustraţii. Şi amintesc de aserţiunea ce
defineşte întoarcerea noastră la lectură, pentru care am
militat permanent: Ştiu că am trecut peste adânc. Prin vină,
am devenit un nou-născut. Poate că noi suntem de vină că
tinerii noştri nu mai citesc şi nu mai au cum să ajungă la
înţelegerea frumuseţii spirituale pe care le-o oferă cartea.
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Constantin DRAM

Un cleric informat
ă ne întoarcem tot la ce se
întâmpla mai vremuri, pe
când un călugăr din cel de

al XII-lea secol apusean, secol căruia
i s-a spus de aur, faţă de lumea ce se
ascundea în spatele său, a avut o
idee pe cât de năstruşnică, pe atât de
nobilă, adică de pragmatică în sine şi
nu mai încolo, măcar cât de cât să
spunem, deoarece se ştie că acest
atribut, al utilitarismului şi trimiterii
practice lipsea, cel mai adesea, din
ceea ce se cheamă buna educaţie
cavalerească. Nu trebuie să ne facem
mari iluzii, desigur, privind spre
vremuri în care spaţiile monastice
rămăseseră puţinele în care puteai
căuta oarece cultură şi educaţie;
cărţile din vechime se pierdeau, la
propriu, aşa că Evul Mediu a lăsat să
circule mai cu seamă fragmente,
imitaţii, prefaceri uneori surprinză-
toare din ceea ce fusese marea
literatură a anticilor. Dar în acele
spaţii monastice, spre controversatul
an 1000, au început să se furişeze
rudimentele şcolii, măcar din
crâncenă necesitate şi nu vreo
convingere minimală în acest sens.
Dincolo de plictisitoarele lecţii, în
care totul se învârtea în jurul cărţii
religioase, câteva lucruri tot meritau
un interes crescut. Mai întâi, faptul
că se adunau laolaltă tineri (mai
întâi obligatoriu de sânge albastru)
din mai multe locuri, destul de
îndepărtate. Apoi, faptul că pe acele
cărţi, nu tocmai atractive, de altfel,
pe marginea lor, pe „albitură”, au
început să apară replici plastice,
unele destul de îndrăzneţe, prin care
se traducea, într-un limbaj mult mai
direct, ceea ce textul, cel mai adesea,
mai mult închidea decât să deschidă.
În sfârşit, acei tineri descoperiră, fără

a şti de greci, pe propria pricepere,
teatrul sau prima sa formă, dictată
de predispoziţia spre ludic, aşa cum
a fost ea lăsată dintotdeauna.

O educaţie, pe atunci, când
ideea de şcoală era foarte departe de
ceea ce ne figurăm astăzi, deşi nu e
lipsit de importanţă că Universitatea
e o instituţie medievală, cu punct de
plecare pe vremea lui Barbarossa,
era, oricum privim lucrurile, foarte
altfel decât am crede. Mai întâi, nu
trebuie uitat că multă vreme noble-
ţea de sânge nu se încurca deloc cu
aceea spirituală, eventual dobândită,
augmentată prin interes scolastic.
Dimpotrivă, multă vreme erau
priviţi ca neterminaţi fizic şi vrednici
de compătimire cei care zăboveau
asupra scrisului şi cititului, când ar
fi putut să-şi petreacă zilele în lupte
la turniruri, în goane vânătoreşti
nesfârşite, atunci când, desigur, tre-
cea prea mult timp între două cruci-
ade, activitatea în pregătirea căreia
şi în desfăşurarea căreia îşi foloseau
cea mai mare parte din timpul lăsat
lor de Dumnezeu pe pământ. Iar
după posibil apocalipticul an 1000,
un număr de ani ce s-au scurs în
mare veselie a simţurilor nu vor fi
îndreptat pe mulţi nobili ai timpului
spre o formă deosebită de educaţie
din acea vreme.

Cu atât mai surprinzătoare iniţia-
tiva lui Andreas Capelanus de a
închina un adevărat tratat „amorului
curtenesc”, urmărit după un număr
de reguli ce fac din el un adevărat
sistem, riguros şi impunător, cu
elemente ce surprind, pe bună drep-
tate, şi astăzi. Cu atât mai interesant
este faptul că ultimul capitol al
tratatului, în care e vorba despre
condamnarea iubirii, aduce explicit

în faţa cititorului dovada unei instan-
ţe educaţionale în care s-a întrupat
acest volum chiar de la început, de
altfel. Cartea este adresat unui „ami
Gautier”, în care putem ghici, mai
degrabă, imaginea unui tânăr încă
ne-format, un adolescent spre
cavaler, apt să primească semnele
complexe ale unui sistem educaţional
cum este cel cuprins în acest tratat,
întru totul remarcabil: ce este iubirea,
între care persoane poate să apară
iubirea, de unde vine numele amor,
care sunt oamenii capabili de iubire,
care sunt mijloacele prin care se
poate obţine iubirea (dialogurile
folositoare!), iubirea la clerici!, iubirea
femeilor religioase, dragostea pe
bani, ce se cere şi ce se oferă în dra-
goste, iubirea la ţărani, iubirea curte-
zanelor (toate acestea în cartea I) şi
apoi: cum să păstrezi iubirea, cum
poţi amplifica iubirea, cum iubirea
poate să scadă, cum încetează iubi-
rea, care sunt semnele ce îţi indică
împărtăşirea sentimentului erotic, ce
se întâmplă când unul dintre amanţi
e infidel, diferite tipuri de jurăminte
erotice, regulile generale ale compor-
tamentului erotic condamnarea finală
a iubirii (cartea II).

Ar fi multe de spus şi de
întrebat, mai cu seamă de unde ştie
atât de bine şi de incitant asemenea
detalii un cleric, cât de mult îi poate
folosi educaţional lui Gautier un
asemenea op şi de ce lumea
modernă nu a mai fost în stare să
elaboreze un tratat asemănător sau
să îl adapteze pe acesta din veacul
de aur, când oamenii, doar în cărţi,
începuseră a se apropia de educaţia
iubirii.

Dar şi aceasta e o altă poveste.


Exerciţii de re-citire/ 777 de cuvinte

S
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Livia IACOB

Mărci identitare
în romanul Sud-
Estului european

ermenul generic de roman sud-est european
cuprinde, prin aplicarea unui criteriu cu impli-
caţii relativ noi, cel geo-politic (în funcţie de

arealul geografic şi lingvistic generic denumit Peninsula
Balcanică), scrierile acelor autori din Albania, Bulgaria,
Grecia, statele fostei Iugoslavii, Turcia europeană şi sud-
estul României. Recurenţa unor motive studiate strict de
balcanologie (termen preluat şi lansat în critica de specia-
litate de la noi de Mircea Muthu), cum ar fi amestecul
etnic şi coloratura lingvistică, permite înserierea unor
autori altfel dificil de clasificat, cum ar fi grecul Nikos
Kazantzakis (Viaţa şi peripeţiile lui Alexis Zorbas), albane-
zul Ismail Kadare (Slujbaşul de la Palatul Viselor), sârbul
Danilo Kis (Clepsidra), muntenegreanul Miodrag Bulato-
vic, turcul Orhan Pamuk sau românii Ştefan Bănulescu
(Scrisori din provincia de Sud-Est, Cartea de la Metopolis) şi
Panait Istrati (Neranţula). Vorbim deci despre romane ale
căror mărci identitare comune sunt de a fi scrise în limbi
de circulaţie restrânsă şi de a fi supuse cu precădere
judecăţilor de natură ideologică, iară mai puţin estetică.

Prezenţa unui tipar balcanic în literatura unor autori
precum cei anterior menţionaţi se face simţită în zorii
secolului XX, şi este indisolubil legată (chiar provocată,
am putea spune) de moştenirea istorică pe care o au în
comun toţi aceşti romancieri: sunt cu toţii obsedaţi, în
mod creator obsedaţi de „problema balcanică”, adică
problema privitoare la configuraţia hărţii europene a
Imperiului, a obsedantului Imperiu, care se pune încă
din perioada medievală la intersecţia ţelurilor expansio-
niste ruseşti, austriece şi turce, încălcând nevoia de
independenţă a unor popoare mici, creştine aflate sub
dominaţia ortodoxismului, care-şi păstrează cu greu
identitatea culturală şi religioasă. Această dilemă istorică
reală a Europei îşi găseşte o soluţionare ficţională în
alchimia postmodernismului, când romancierii – din
rândul cărora filologii experimentaţi au un cuvânt
important de spus –, conştientizându-şi infirmitatea
imaginativă, se declară datori să regândească istoria,

urmărind să reconfigureze identitatea naţională în raport
cu alteritatea întotdeauna invazivă, cu prezenţa mereu
duşmănoasă a Celuilalt,  şi, în unele cazuri, să demaşte un
sistem opresiv, totalitar. Istoria şi, implicit, identitatea,
fie ea naţională sau, de ce nu, autobiografică, sunt
rescrise, modelând tipare sau structuri învechite, de genul
celor realiste, în direcţii şi sub titluri noi. O marcă
identitară fundamentală a acestor romane este chiar
interogaţia, meditaţia asupra istoriei care le face să
devină, începând cu anii’60 ai secolului trecut, un
autentic „centru de putere” unde se rediscută trecutul, se
recuperează adevărul ţinut sub tăcere al faptelor care,
prin gravitatea şi monstruozitatea lor, au lezat profund şi
iremediabil sinele peren, şi se caută un sens răului real
comis în virtutea vinei „închipuite” de alţii.

Scriitorii statelor respective militează, implicit sau
explicit, îndeosebi în a doua jumătate a secolului XX,
după ce ororile celor două războie mondiale le vor fi
epuizat avatarurile personalizante ale dramelor colective
ori individuale, pentru prevenirea unor acte de violenţă
similare şi propun un spaţiu ficţional cu mize
convergente, indiferent de limba în care scriu. În primul
rând, prin alcătuirea şi promovarea unei literaturi profund
naţionale se doreşte rescrierea unei istorii naţionale, deci şi
configurarea unei identităţi naţionale, neviciată de
contactul cu lumile vecine, europeană sau asiatică, să
spunem. Asemănări posibile s-ar putea stabili cu
literatura statelor din America de Sud, care cunoaşte o
explozie fără precedent în momentul în care îşi face
apariţia generaţia El Boom (anii’60-70). Fuga de realitate,
dar şi lupta pentru „însănătoşirea morală” a unor
popoare altfel puternic individualizate, pentru câştigarea
libertăţii şi a repoziţionării istorice în raport cu Centrul

T
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sunt la ordinea zilei în literatura sec. XX. Romanul
Europei sud-estice devine un spaţiu imaginar compozit,
artificial şi iluzoriu, este rezultatul unui mecanism de
sublimare a frustrărilor naţionaliste.

În aceste condiţii, avem de-a face cu o literatură
militantă, tezistă, ideologizantă, care-şi dezvoltă aspiraţiile
în vecinătatea unor noi problematizări: raportul centru
vs. periferie capătă noi soluţionări din perspectiva opoziţii
mereu fecunde între identitate şi alteritate. Problematica
identităţii individuale este de fapt suportul necesar pentru
face vorbire despre identitatea naţională sau de grup şi,
evident, pentru a polemiza cu un virtual receptor al
textului. Cele trei romane avute în vedere sunt ilustrări
de excepţie ale temei identităţii, strâns legată de miza de
restaurare a avedărului istoric. Caracteristică este naraţiunea
scenică şi preocuparea pentru romanul individului, dar al
unui individ care poartă în sine efigiile colectivităţii.
Identitatea este reconstituită potrivit aceleiaşi scheme
narative moştenite din literatura medievală şi care a
făcut apoi carieră în Bildungsroman: traseul iniţiatic identi-
tar. Dar, în fiecare dintre ele, această reconstituire se
petrece în chip diferit, în funcţie de efortul stilistic
creator al fiecărui scriitor în parte. În Viaţa şi peripeţiile lui
Alexis Zorbas este pusă în prim-plan identitatea naţiona-
lă, faptul uman grec prin eroul nu întâmplător eponim.
În Clepsidra identitatea de familie şi, concentric, de grup -
cea a evreului prigonit de o istorie criminală, valorizată
ca superioară chiar în raport cu cea naţională, este
reprezentată prin sinonimie cu suferinţa. În Slujbaşul de
la Palatul Viselor identitatea stă sub semnul experienţei
autobiografice, subtil disimulată într-o alegorie care
parodiază modelul de scriitură kafkian.

Romanul sud-est european aduce pe scena literaturii
universale un model uman propriu, surprinzător şi atractiv
atât pentru lumea occidentală, cât şi pentru cea america-
nă, care-l vor recepta în profunzime şi îl vor promova
ulterior, dacă e să ne gândim numai la cele câteva
ecranizări celebre ale unor romane balcanice de primă
mărime, cum ar fi Viaţa şi peripeţiile lui Alexis Zorbas.

Încercările de a surprinde acest nou model uman în
coordonatele lui fundamentale au condus la apariţia
unor sintagme de genul homo balcanicus, cum este cea
folosită de Mircea Muthu în articolul cu acelaşi nume,
unde se consideră că linia definitorie pe care o putem
trasa pentru a uni diferitele personaje într-o paradigmă
de mentalitate a zonei este tocmai „puterea de coabitare
a unor stări contrastante, uneori imposibil de imaginat
împreună” în interiorul unui personaj şi, prin extensie, în
interiorul unei lumi, întrucât personajul balcanic
debutează şi rămâne pe întreg parcursul naraţiunii ce-l
pune în valoare semnul, marca individualizantă a unei
mulţimi, a unei etnii, a unei societăţi la un moment dat
etc. Din acest punct de vedere, acel modus vivendi specific
omului balcanic trebuie căutat în împletirea dintre
contrarii: de pildă între râs, ca formă de defulare a
frustrărilor naţionaliste, şi agresivitate, uneori semn al

alterităţii, alteori caracterizând chiar identitatea (de
pildă, în cazul lui Kadare, sunt binecunoscute
dezvoltările epice ale Kanunului, problema bessei,
jurământul de credinţă al răzbunării sângelui vărsat).

Omul balcanic, personajul central al acestor romane,
este aproape totdeauna primitivul, aborigenul, cel care se
confruntă cu civilizaţia Vestului pe calea culturii şi a
educaţiei (Kazantzakis) sau cu alte lumi (cea medievală,
ototmană; cea nazistă, din lagăre - Kis). El este forţat să
se supună rigorilor şi violenţelor impuse de cel domi-
nant, de conducătorul provenit dintr-un alt neam (Kis,
Kadare), dar trăieşte cu nostalgia unei stări originare, a
unei beatitudini adamice, pe linia fascinaţiei orientale.

Aşa stau lucrurile în Viaţa şi peripeţiile lui Alexis
Zorbas, roman privit la început cu ostilitate în vechea
patrie a umanismului grec şi publicat pentru început în
limba franceză, în 1947. Scriitorul acuzat publict de
ateism ilustrează aici relaţia dintre identitate şi alteritate
punând faţă în faţă două personaje complet diferite din
toate punctele de vedere (de la statutul social până la
pregătirea intelectuală, lecturi etc.) şi inversând raportul
de putere dintre ele: deşi ambii sunt greci, accentul cade
pe Zorbas, dominatorul, simbolic reprezentant al omului
mediu, implicit şi reprezentant al identităţii naţionale.
Personajul narator, echivalat cu eul auctorial şi deci
transformând romanul într-o naraţiune cvasi autobiogra-
fică, nenumit, este cel dominat tocmai fiindcă ilustrează
parti-pris-ul scriitoricesc: el este expresia confruntării
unei lumi arhaice (Grecia, leagăn al civilizaţiei universa-
le) cu o lume nouă, cea a Vestului experimentalist
(reprezentat aici prin filosofia duratei a lui Bergson, prin
nihilismul nitzschean şi filosofia existenţialistă). Trans-
formându-se din maestru în discipol al primitivului
Alexis Zorbas, el nu face altceva decât să aducă un
omagiu profund lumii elene:

"Şi, dacă aş vrea să-i disting pe cei ce mi-au lăsat
urme mai adânci în suflet, aş reţine poate vreo trei-patru:
Homer, Bergson, Nietzsche şi Zorbas. Primul a însemnat
pentru mine ochiul albastru senin - ca discul soarelui -
care luminează cu strălucirea lui eliberatoare totul,
Bergson m-a scăpat de impasurile filosofice ce mă
torturaseră în prima tinereţe; Nietzsche m-a îmbogăţit cu
noi nelinişti şi m-a învăţat să transform nefericirea, amă-
răciunea, nesiguranţa în mândrie; Zorbas m-a învăţat să
iubesc viaţa şi să nu mă tem de moarte".

"Cartea este, prin urmare, construită cu un personaj
de prim-plan, viziunea de adâncime fiind realizată
printr-o suită de siluete de fundal, proiectate pe un peisaj
schiţat la modul totografic, într-un sumbru decor cretan,
atât de bine cunoscut scriitorului încă din copilărie",
notează Romul Munteanu în Literatura europeană
modernă. O prezenţă constantă în aventurile eroilor este
marea, calmă şi liniştită în momentele de împlinire,
echilibru şi meditaţie, agitată şi furtunoasă în clipele de
restrişte. Însoţindu-se cu ea, peisajul insular se bucură şi
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el de numeroase descrieri, simbolizând geograficeşte
condiţia umană a greacului:

"Mare, toamnă blândă, insule scăldate în lumină,
mantie străvezie din burniţă fină care învăluia goliciunea
eternă a Greciei. Hala de omul care s-a învrednicit,
înainte de moarte, să plutească în Egeea!".

Iată că o altă marcă identitară specifică scriitorilor
balcanici este contaminarea dintre om şi peisaj, la modul
că individul îşi lasă atât fizicul, cât şi destinul modelat,
după caz, de duritatea sau de frumuseţea spaţiului pe
care şi care îl locuieşte. Un portret pe care personajul
narator i-l alcătuieşte lui Alexis Zorbas e lămuritor în
acest sens:

"Îl ascultam vorbindu-mi despre satul lui din Olimp,
despre nămeţi, lupi, rebeli, Sfânta Sofia, lignit, piatra
albă, femei, Dumnezeu, patrie şi moarte - şi deodată,
când simţea că plesneşte şi vorbele nu-l mai încap, sărea
în sus, pe pietrele colţuroase de pe ţărm şi începea să
danseze. Vânjos, cu trupul drept, osos, cu capul dat pe
spate, cu ochi mici, rotunzi, ca depasăre, dansa şi ţipa,
lovea zdravăn nisipul şi-mi stropea faţa cu apă de mare".

Cu teama de insecuritatea teritorială strecurată
permanent în memorie, Kazantzakis reuşeşte, prin
dubletul personaj-peisaj şi prin imagini foarte vii,
plastice să restaureze o delicată lume familiară:

"Satul începea să se trezească - vuiet în care se
amestecau cântat de cocoşi, guiţături de porci, răgetele
măgarilor, strigătele oamenilor".

Recuperarea spaţiului intim şi a ritmurilor sale
zilnice, pasiunea pentru particularitate, diferenţă,
culoare locală trădează acea mentalitate conservatoare,
încă neatinsă de experimentalismul practicat în
literaturile din Vest. Însăşi naraţiunea se lasă
contaminată de gândirea arhaică; personajele dovedesc,
nu de puţine ori, o vorbire sapienţială; discursul lor este
bogat în pilde, dar acestea nu mai respectă neapărat
morga religioasă, ci rămân îndatorate unuit tip de trăire
frumoasă, unei etici de tip carpe diem pe care Zorbas o
exprimă în ceea ce ar putea constitui o sumă de
învăţături spre folosul tânărului intelectual şcolit sub
tutela existenţialismului francez după cum urmează:

"Femeia-i un izvor răcoros, te apleci, îţi vezi faţa şi
bei, bei şi oasele îţi pârâie. Apoi vine un altul care i-e sete
şi lui, săracu, se-apleacă şi el, îşi priveşte faţa şi bea. Şi-
apoi un altu... Asta va să însemne izvor... asta va să
însemne muiere, ascultă-mă pe mine".

Sau, mimând în cheie parodică silogismul:
"Prima teorie: formele florilor le influenţează

culoarea; culoarea le influenţează calităţile; astfel, fiecare
floare are o influenţă anume asupra trupului şi, prin
urmare, şi asupra sufletului. De aceea trebuie să fim
foarte atenţi când umblăm pe o pajişte înflorită";

"A treia teorie: Veşnicie există şi în viaţa noastră
vremelnică, numai că e foarte greu s-o găsim singuri, ne
înşală grijile mărunte. Doar puţini, cei aleşi, reuşesc să
trăiască, chiar şi în viaţa asta trecătoare, veşnicia. Ceilalţi

negreşit s-ar fi pierdut; de aceea s-a îndurat bunul
Dumnezeu de ei şi le-a trimis religia - şi astfel mulţimea
poate trăi şi ea veşnicia".

Scriitorul însuşi mărturiseşte, în Prologul romanesc,
faptul că punctul de plecare al textului său este
autobiografic şi că a fost preocupat, dincolo de
convertirea artistică a unei experienţe proprii, îndeosebi
de structura prometeică şi dionisiacă a eroului său
fiindcă acesta este reprezentantul înţelepciunii sudice, un
om al faptei, şi nu al raţiunii, primitiv atât în actele de
eroism pe care le săvârşeşte, cât şi în tragismul său
existenţial:

"Fiindcă el avea ceea ce îi trebuie unui scriitoraş ca
mine pentru a se salva: privirea primitivă, care-şi prinde
de sus, dintr-o săgetătură, hrana; naivitatea creatoare,
proaspătă în fiecare dimineaţă, de a vedea pentru prima
dată totul şi de a conferi feciorie eternelor elemente
cotidiene - vânt, mare, foc, femeie, pâine; nesiguranţa
mâinii, prospeţimea inimii, tăria de a-şi ironiza până şi
sufletul, de parcă ar fi deţinut o forţă superioară acestuia
şi, în sfârşit, râsul sălbatic în cascade, al cărui izvor e mai
adânc decât măruntaiele omului, care în clipele
hotărâtoare se revărsa eliberator din pieptul puternic al
lui Zorbas; se revărsa şi putea să năruie, şi chiar năruia,
toate zăgazurile - morală, religie, patrie- pe care şi le
ridică împrejur biata făptură omenească spre a-şi apăra
sărmana-i viaţă. (...) Dacă i-aş fi ascultat glasul - nu
glasul, strigătul -, viaţa mea ar fi dobândit un rost; aş fi
trăit, cu sânge şi carne şi oase, ceea ce acum plăsmuiesc
de parcă aş fi băut haşiş şi înfăptuiesc având ca unelte
hârtia şi călimara. Astfel Zorbas, omul în carne şi oase, a
ajuns în mâinile mele cerneală şi hârtie".

Omagiu la mormântul lui Kazantzakis, Iraklion, Creta, 1988

Iată aşadar clasicul cuplu picaresc format din stăpân
şi slugă, sedimentat pentru totdeauna în Don Juan şi
Sancho Panza, reluat pentru semnificaţia sa filosofică în
Jacques Fatalistul folosit, în cazul de faţă, pentru a
reprezenta polemic raportul dintre identiate şi alteritate.
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Intelectualul devine aici un personaj de fundal, o cutie de
rezonanţă a traiectoriei existenţiale urmate de asociatul
său. Prin devierea de la idealul originar şi eşecul final,
împreună ajung să simbolizeze însă ceva cu mult mai
improtant, integrând semnficaţia tragicului grec într-un
context nou, europocentrist: Explozia minei de lignit din
finalul romanului, cea care dăduse un sens practic
întâlnirii şi călătoriei personajelor principale, nu face
altceva decât să stârnească râsul, cu diferite nuanţe chiar,
dar un râs care provoacă, pentru o clipă, lumea să se
oprească în loc şi le aduce eroilor o bucurie paradoxală,
„iraţională, nejustificată, dar şi contrară tuturor justifică-
rilor”, dat fiind că tocmai îşi pierduseră toţi banii şi
„toate se duseseră pe apa sâmbetei”. Traducând
absurdul, râsul determină aici personajele să fie ele
însele humoristice, adică „în nerând cu lumea”, după
expresia lui Nicolai Hartmann. Aşa încât în loc să se
supună unei logici postevenimenţiale obişnuite, drama-
tice, preferă să facă haz de necaz şi să adoarmă
îmbrăţişate pe nisipul unei Grecii demonice: „Privi
telefericul năruit în mii de fărâme. Soarele se apropia de
apus, umbrele se măreau. Zorbas îşi bulbucă ochii de
parcă şi-ar fi amintit brusc ceva. Se-ntoarse, mă privi.

– Vai, vai, stăpâne! Văzuşi ce scântei scotea,
ticălosul?

Izbucnirăm amândoi în râs. Zorbas se aruncă asupra
mea, mă prinse în braţe şi începu să mă pupe.

– Râzi şi domnia ta, ai? Îmi strigă cu duioşie; râzi şi
domnia ta, stăpâne? Ne scuturam de râs şi ne-am luptat
mult timp; şi brusc ne-am prăbuşit amândoi, am căzut
laţi; ne-am întins pe pietrele de pe ţărm şi-am adormit
îmbrăţişaţi”.

Danilo Kiš, inspirat de suferinţa tatălui deportat şi
ucis în lagărul nazist pe care a internalizat-o într-o
măsură atât de mare încât a ajuns să se declare el însuşi
„bolnav de lagărologie”21, are un parcurs halucinant, în
numai şase ani, din 1970 şi până în 1976, reuşeşte să-şi
exprime cele mai adânci obsesii ideologice cu o forţă
dezarmantă: de la romanul Clepsidra, distins, în anul
apariţiei, cu prestigiosul premiu literar iugoslav NIN,
analizabil ca mărturie ficţionalizată a oprimării
individului de un sistem totalitar invaziv, şi până la
Criptă pentru Boris Davidovici, în care sunt recreate
biografii ale victimelor spaţiului concentraţionar cu
scopul de a dovedi dimensiunea reală, colectivă a
tragediei din Europa celui de-al doilea război mondial.
Problema identităţii este legată, în Clepsidra, în chip
tragic de dorinţa eliberării, prin scris, de moarte: de
moartea celor dragi, de moartea celor nedreptăţiţi de
istorie, de moartea proprie în ultimă instanţă. Mereu
absent din textul său, mereu disimulându-şi adevărul
prezenţei proprii în spatele personajelor-măşti,

21 Cf. Mirko Kovač, „Danilo Kiš”, în Orizont, 1991, nr. 25, apud Adriana
Babeţi, „Danilo după Danilo”, prefaţă la Danilo Kiš, Criptă pentru Boris
Davidovici, Ed. Polirom, Iaşi, 2009, p. 6.

romancierul combină şi armonizează într-un tot
inclasabil copilăria, moartea şi memoria, întotdeauna
parcă în aceeaşi ordine. Gândit să exhibe fantasmele care
trebuie să-i fi urmărit propriul tată, trimis pe drumul
fără de întoarcere, în 1944, la Auschwitz, romanul
Clepsidra reuşeşte să-l impună în literatura europeană
tocmai graţie construcţiei sale rar întâlnite. Dacă, la
momentul apariţiei, s-a crezut că structurarea
supraetajată a naraţiunii era modul său de a răspunde
cenzurii, e de datoria noastră să corectăm această
observaţie, îmbogăţind-o. Pentru că romanul despre care
vorbim reprezintă nu numai un caz de ideologizare a
scriiturii, ci şi de juxtapunere, în acest scop, a unor
procedee tipice postmodernismului american, adaptate,
iată, unui istorism controversat (căci autobiografic).
Epicul evenimenţial este aici rezultanta unui puzzle, se
foloseşte manierist imbricarea între mai multe tipuri de
discursuri, de la cel al normalităţii (în capitolele
descriptive intitulate „Imagini din călătorie” unde,
parţial, perspectiva îi aparţine copilului şi parţial
adultului care urmează să fie deportat în lagăr), la cel al
agresivităţii torţionarului (în capitolele dialogice
succedându-se sub denumirile „Procedura de anchetare”
şi „Interogarea martorului”) şi până la discursul care, în
sfârşit, face lumină asupra conţinutului propriu-zis. Căci
Însemnările unui nebun, cu toate numerotările de rigoare
folosite în text, ascund şi revelează ceva din adevărul
interior al figurii paterne pierdute, de la angoasa
pricinuită de premoniţia funestă până la o percepţie
distorsionată, coşmarescă asupra realităţii terne, singura
în măsură să-l ajute să simuleze nebunia pentru a
supravieţui. „Am trăit mai frumos şi mai deplin decât
voi, datorită suferinţei şi nebuniei şi doresc să merg spre
moarte demn, aşa cum se cuvine în acest moment măreţ,
după care încetează orice demnitate şi orice măreţie”,
scrie „nebunul” lui Danilo, dar tot el se mângâie, mai
departe, cu gânduri precum acestea: „Poate că cineva va
zări această lumină, va auzi ecoul îndepărtat, umbra
sunetului de atunci şi va înţelege importanţa acestei
lumini, a acestei scânteieri. Poate va fi fiul meu care va
publica cândva însemnările şi ierbarul meu cu plante din
câmpia panonică (...). Tot ce supravieţuieşte morţii este o
victorie măruntă, zadarnică asupra eternităţii
neantului”22. Fragmentarismul textului e, apoi, cutia de
rezonanţă a rupturii interioare, a dramei pe care o
trăieşte familia, la care se face referire în replică, foarte
pe scurt, în scrisoarea semnată de Eduard: „Multe din
lucrurile pe care până acum nu le înţelesesem îmi sunt
foarte clare. (...) Acum pot să înţeleg totul. Dar sper că şi
voi veţi înţelege că sunt soţ şi tată şi pe lângă asta mai
am şi cincizeci şi trei de ani”23. Romanul mimează, dacă
vreţi, discursiv multe din obişnuinţele vizuale ale

22 Danilo Kiš, Clepsidra, trad. de Lydia Tocariu, Ed. Univers, Bucureşti, 1987,
pp. 220-221.
23 Idem, p. 229.
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tehnicii cinematografice, focalizând pe detalii din care
rezultă întregul existenţial al personajului misterios,
numit abia la finele scrisorii şi devenit emblematic
tocmai prin PS-ul care concentrează esenţa, evident etică,
a unei cărţi ce-şi propune, altfel decât Baudelaire, să
trateze răul prin rău: „Mai bine să ne găsim între cei
prigoniţi, decât printre prigonitori”.

O altă marcă identitară caracteristică sud-estului
european şi literaturii acestui spaţiu pe care scriitura sa o
evidenţiază este babilonia lingvistică. Finalul testamentar24

din Însemnările unui nebun rezonează cu incipitul celei
dintâi relatări din Criptă..., Cuţitul cu plăsele de lemn: „În
loc de ceremonie sau orice altă slujbă religioasă, o
persoană plătită în acest scop va citi fragmente din
Psalmii lui David , în special 44, 49, 54, precum şi 114 şi
137, în oricare din limbile: ebraică, latină, germană,
maghiară, sârbă, italiană, română, ucraineană, armeană,
cehă, slovacă, bulgară, slovenă, portugheză, olandeză,
spaniolă, idiş”; „Această istorisire născută din îndoială şi
nedumerire are singurul ghinion (unii îl numesc noroc) că
e adevărată: a fost scrisă de mâini oneste, pornind de la
mărturii de încredere. Însă pentru a atinge veridicitatea
la care visează autorul ei, ar trebui povestită în română,
maghiară, ucraineană sau idiş, sau, mai curând, într-un
amestec al tuturor acestor limbi”25.

Trecerea printr-un iad asemănător avea să-l macine,
ani la rând, şi pe îndelung contestatul scriitor albanez
Ismail Kadare. Acesta publica, la trei ani după ce
dictatorul albanez denunţase despărţirea ideologică de
Uniunea Sovietică26, romanul Generalul armatei moarte,
care originează într-un fapt istoric real. Despre care
scriitorul avea cunoştinţă fiindcă îi modelase întrucâtva
episoadele fantasmatice din copilărie, cum mărturiseşte
în volumul de Dialoguri cu Alain Bosquet din 1995: „Pot
spune că la originea Generalului… se află povestea unei
prostituate ucise în timpul războiului, a unei prostituate
dintr-un bordel italian, care ne-a aprins tuturor fantezia,
pe vremea copilăriei mele. De fapt, ca să fiu mai precis,
nu prostituata sau povestea ei au reuşit să răscolească
atunci oraşul, ci osemintele fetei, zăcând de douăzeci de
ani sub pământ, alături de osemintele sutelor de soldaţi,
în vreme ce deasupra lor, la suprafaţă, se auzeau
izbiturile de cazma ale generalului sosit în Albania ca să-
şi dezgroape armata”27. Ce a făcut însă Kadare cu această
amintire pierdută printre atâtea altele? I-a conferit,
sporindu-şi documentarea în Arhivele Naţionale la care
avea acces în calitatea sa de membru marcant al
Partidului Muncii albanez şi graţie funcţiilor pe care le-a
ocupat în aparatul opresiv comunist, dreptul să intre în
memoria colectivă. Intriga cărţii este relativ simplist

24, în op. cit., p. 219.
25 Danilo Kiš, Criptă pentru Boris Davidovici, trad. de Simeon Lăzăreanu, Ed.
Polirom, Iaşi, 2009, p. 31.
26 Cf. Marius Dobrescu, „Postfaţă” la Generalul armatei moarte, Ed. Polirom,
Iaşi, 2002, p. 242.
27 Idem, p. 243.

armonizată cu un caleidoscop narativ în care, pe alocuri,
gândurile concurează faptele plauzibil înlănţuite: sosirea
unui general italian şi a unui preot pe teritoriul Albaniei
are ca scop deshumarea din gropile comune şi
repatrierea osemintelor soldaţilor pierduţi în invazia
fascistă din aprilie 1939 („Mii de mame din ţara lui
aşteptau ca el să le aducă osemintele fiilor lor. Nici un
mort nu trebuie uitat, nici unul nu trebuie să rămână în
pământ străin”28). Deşi, în genere, discuţiile asupra
microromanului de debut al lui Kadare se opresc asupra
temei, „cea a rezistenţei în faţa invaziei străine, o temă
(...) obsedantă în ţările în care a existat, în anii războiului,
mişcare de partizani”, pe care Kadare a abordat-o într-un
chip atât de diferit faţă de reprezentările realist socialiste
ale epocii sale încât „critica literară albaneză i-a reproşat
autorului că, scriind despre mişcarea antifascistă uitase în
afara textului pe principalul protagonist, Partidul
Comunist Albanez”29, o corecţie fundamentală ne apare
necesară în lumina actualităţii. Romancierul nu
focalizează doar pe tragedia colectivă a invadatorilor, ci
şi pe experienţa convulsionantă a aborigenilor, călăul şi
victima reunindu-se, sub impactul devastator al aceleiaşi
uriaşe maşini de ucis, într-o suferinţă comună,
nemărginită, ce supravieţuieşte morţii fizice şi stă
mărturie pentru aceasta. De aceea personajele, fie ele
principale sau secundare, nu sunt evidenţiate prin nume,
de aceea romanul este construit ca un autentic război al
lumilor, ca o confruntare între identitate şi alteritate, pe
teritoriul întotdeauna mocirlos, rece şi înceţoşat, căci
ostil, al unei Albanii atemporale. Dacă structura textului
este cât se poate de lipsită de subtilităţi, el fiind alcătuit
din două părţi redactate în mai multe capitole pur şi
simplu numerotate, procedeul de profunzime,
metatextual, este cel care necesită o aplecare
suplimentară din partea cititorului: o subtilă mise en
abîme face ca prezentul naraţiunii să se alipească
evenimentului istoric real, prin includerea, de factură
intertextuală, a unui jurnal de front, care, fiind scris în
italic, se constituie în mărturie scrisă a ororilor şi
vorbeşte în numele celor care nu mai pot vorbi.

Valorificat în genere ca o distopie de descendenţă
orwelliană, microromanul Slujbaşul de la palatul viselor
din 1981 este şi el construit pe un model de construcţie
identitară: alcătuit din şapte capitole („Dimineaţa;
Selecţionarea; Interpretarea; Ziua liberă; Arhiva; Cina; În
prag de primăvară”), de astă dată fiecare cu o
încărcătură simbolică evidentă căci marchează paşii
necesari Bildungsromanului, prin urmare şi traiectoriei
unui protagonist redus la stadiul de antierou, întregul
epic gravitează voit în obscurantismul kakfian.
Romancierul mimează rutina realistă, aparent urmărind
intrarea în maturitate şi evoluţia pe scara ierarhic-

28 Ismail Kadare, Generalul armatei moarte, trad. de Marius Dobrescu, Ed.
Polirom, Iaşi, 2002, p. 10.
29 Marius Dobrescu, loc. cit., p. 244.
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societală a naivului Ebu Qerim, alias Marc Alem din
versiunea finală, proaspătul angajat la Tabir Sarai,
instituţie de control abilitată să priveze de libertate şi
chiar să ucidă în funcţie de interpretarea celor mai
nevinovate vise ale supuşilor, pe care aceştia, în bună
măsură, le autodenunţă. Graţie nepotismului, acesta este
rapid promovat de la secţia de selecţionare a viselor la
cea de intepretare, ajungând în cele din urmă la un nivel
maxim de dezumanizare, când, în capitolul „Ziua
liberă”, se dovedeşte incapabil să găsească un sens vieţii
în absenţa instituţiei la care se raliase. Scriitorul imită
medievalitatea atât la nivel temporal, suprapunând
trimiterile la Imperiul Otoman peste realităţi ce ţin de
actualitatea istorică a secolului XX, cât şi la nivelul
simbolurilor folosite pentru a descrie o lume şi a-i
denunţa mistificările. Momentul de încărcătură
tensională a textului epuizează, ca şi în romanul anterior
amintit, elemente ale lumii arhaice albaneze, aici fiind
ales kanun-ul ca centru de greutate al romanului întrucât
prin acest cod moral după care s-ar reglementată viaţa
comunităţii laice şi fără a-l disculpa, se caută o motivaţie
asasinatului, acelei „vendete a sângelui” comise în
virtutea autodisciplinării. Ismail Kadare răspunde,
implicit, unei societăţi europene ce se consideră
îndrituită moral să-şi condamne marginalii la penitenţă
istorică, dar el narează, prin crima împotriva unchiului
Kurt Qyprilli şi a rapsozilor, efectul codului
comportamental şi pentru a-i justifica necesitatea: „După
uciderea rapsozilor, Albania trecea printr-o insomnie
evidentă. Graficul somnului la celelalte popoare varia în
funcţie de evenimentele pe care le trăiau, în timp ce
insomniei albanezilor urma să i se dedice un raport
special”30. Acceptând iniţierea întru crimă, personajul lui
Kadare (care nu se diferenţiază cu nimic de omul
kafkian, fiind o potrivită oglindire a mediocrităţii, a
insului lipsit de harul excelenţei şi deci un etalon al
majorităţii) devine o cheie de înţelegere a misterelor
puterii, un mod de a pătrunde în spaţiul inaccesibil
numit aici prin influenta, ampla metaforă a labirinticului
Tabir Sarai: „Avu nevoie de aproape o jumătate de oră ca
să dea de subsolul Palatului. Mai departe? I se păru că
aude paşi în faţă şi se grăbi să-l audă pe necunoscut, dar
celălalt grăbi şi el paşii. Ebu Qerim se opri, însă celălalt
se opri la rându-i. Atunci, Ebu Qerim pricepu că erau
chiar paşii lui. O, Doamne, făcu el, mereu aceleaşi
ciudăţeni în palatul ăsta blestemat. Ce-i costă să pună
nişte indicatoare, ca să te poţi orienta? (...) Încercă la
celelalte uşi: toate erau încuiate. Ce chestie, îşi zise,
trebuie că Arhiva-i în altă parte”31.

Desfăşurarea alegorică a acestei opere construite pe
multiple trepte sau niveluri simbolice de înţelegere, cu
posibilităţi largi de hermeneutizare, nu este lipsită de

30 Ismail Kadare, Slujbaşul de la palatul viselor, traducere de Marius
Dobrescu,  Ed. Junimea, Iaşi, p. 162.
31 Idem, pp. 110-111.

tensiunea conflictuală de care, odinioară, era condiţio-
nată esenţa romanescului: tribunalului acuzator care
este, în primă şi ultimă instanţă, Tabir Sarai i se opune
umanitatea personajului, acel dat etern de care,
fatalmente, nu poate scăpa. Inconstanţa sa comporta-
mentală e, credem, replica livrescă pe care scriitorul
albanez o dădea, peste ani, detractorilor săi: parcurgând
eternul traiect labirintic, Ebu Qerim trece de la nebuloasa
psiho-morală familială, călindu-şi voinţa, prin avataru-
rile cele mai greu de dus ale katharsisului personal, toate
incriminate la nivel subtextual: imaturitate, vulnerabili-
tate, lipsă de voinţă, simbolismul autovinovăţiei... Fapt
este că finalul romanului, iluminând prin dialogism
secvenţe ale incipitului (căci atmosfera zorilor tulburi,
prin care se transmite meteorologic esenţa Albaniei,
predomină şi aici32), imaginează monologic o plimbare în
caretă, în zori, încheiind cu un episod ce glorifică
posibilitatea metamorfozei personale: „O să-i poruncesc
sculptorului încă de pe acum să-mi pună pe mormânt o
creangă de curmal înflorită, gândi el. Şi, în vreme ce
ştergea cu dosul palmei aburul de pe geamul trăsurii, îşi
simţi privirea tot aburită, încărcată de lumini şi umbre.
Atunci îşi dădu seama că plânge”33.

Sunt acestea tot atâtea exemplificări ale modului în
care, într-un peisaj marcat de permanente şi istovitoare
conflicte, cercetătorul poate descoperi principalele
dominante din romanul sud-est european, tematizarea
istoriei şi relaţia/raportul identitate vs. alteritate.
Romancierii sunt cei care, folosindu-se de acest motor
tematic comun, reuşesc să modifice fundamental chipul
literaturilor până atunci considerate neinteresante şi
numite cu termeni de genul periferice, minoritare.
Naraţiunile se metamorfozează în proiecte explicit
recuperatoare, autorii dorind să rescrie la propriu istoria
personală sau naţională (ori părţi din aceasta) şi alcătuind
cu succes ceea ce Linda Hutcheon numea „metanaraţiuni
istoriografice”. Apropierile dintre scriitorii avuţi astăzi în
vedere - Kazantzakis, Kadare, Kis - sunt posibile atât
graţie unui sistem obsesional asemănător, cât şi depăşirii
acestuia prin asumarea explicită a condiţiei de cronicari.
Romancierul însuşi e interesat să-şi disimuleze în perma-
nenţă identitatea, asumându-şi fie condiţia de scriitor-
documentarist (cum este cazul lui Kis), fie pozând în
postura de personaj narator (Kazantzakis) sau martor al
unei istorii care îl implică la modul autobiografic. Cei trei
autori amintiţi implementează, folosind metode relativ
asemănătoare de travaliu narativ, un tip de postmoder-
nism să-l numim balcanic, diferit de cel american sau
vestic prin miza lui de restituire, axiologică, a demnităţii
pierdute unor popoare marginalizate şi profund, cu
ostilitate nedreptăţite de alteritate, indiferent ce nume ar
purta aceasta.

32 „Din spatele perdelelor se ivea lumina tulbure a zorilor”, în Ismail Kadare,
ed. cit., p. 5.
33 Idem, p. 173.
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Vittorio SERENI
(Luino, prov. Varese, 1913 – Milano, 1983)

Născut la Luino (Varese) în 1913, Sereni şi-a luat licenţa în litere la
Milano, după care a predat câţiva ani la diverse licee. Debutează în 1941 cu
volumul “Frontiera”, urmat în 1942 de “Poesie”. Ofiţer de infanterie în al
doilea război mondial, a fost luat prizonier în Grecia în 1943 de americanii
debarcaţi în Sicilia şi a avut parte vreme de doi ani de experienţa lagărelor
de concentrare din Algeria şi Maroc. De atunci datează “Diario d’Algeria”
care, publicat abia în 1947, a fost considerat de critică drept unul din
roadele cele mai de preţ ale noii poezii italiene, asta şi datorită genuinei
interacţiuni dintre fantezia slobodă, graţia inspiraţiei şi a limbajului şi
dramaticele răsfrângeri ale crizei istorico-existenţiale ale lumii. La sfârşitul
războiului se-ntoarce în Italia şi-şi reia activitatea de profesor, colaborând
totodată la cele mai prestigioase reviste literare ale vremii. Din 1950 îl
regăsim lucrând tot la Milano, de data asta în domeniul industriei, ca mai
târziu să ajungă în fruntea unei importante editurii.

După o lungă perioadă de tăcere,
Sereni revine în scena poetică naţională
cu volumele “Frammenti di una
sconfitta”, 1957, şi “Gli strumenti
umani”, 1965. E departe  vremea blândei
elegii şi a desenului delicat, acum
cuvântul acuză în direct civilizaţia
tehnologică, tumultul neocapitalist,
revendicările social-economice, febra
consumistă şi progresiva alienare. Dacă
speranţa atinge cota euforiei,
dezamăgirea cedează locul descurajării.
Poezia nu mai este un exerciţiu iluzoriu
al consolării şi o colecţie de alibiuri, ci

vituperarea inerţiei, opoziţie vs.
inautentic, viril şi răbdător curaj al
libertăţii şi adevărului în contra tragicei
dimensiuni a morţii şi a nimicniciei. În
1972 i se decernează premiul Accademia
dei Lincei, iar în 1982 este câştigătorul a
două premii: „Bagutta”, pentru un
volum de traduceri din poezia
universală, şi „Viareggio” pentru
volumul antologic “Stella variabile”,
pubblicat de Editura Garzanti. Se stinge
subit în 1983 în urma unui anevrism.

Sosit în poezie în plin sezon
ermetic, Sereni a înţeles să se detaşeze

sensibil de respectivul curent, evitându-i
riscantele tentaţii în sensul jocului
intelectualist, al unei premeditate
ambiguităţi şi derealizări magico-orfice;
parabola salirică este exemplară nu doar
prin vitalitatea şi autenticitatea
inspiraţiei, ci şi ca mărturie a
metamorfozei istorice a poeziei italiene
de la mijlocul veacului  XX, de la
epuizarea „poeticii absenţei” la noile
orientări ale gustului cultural şi ale
civilizaţiei contem-porane împărtăşite
plenar şi de poezie.

Prezentare şi traducere de Geo VASILE

Anni dopo
La splendida la delirante pioggia s’è quietata,
Con le rade ci  bacia ultime stille
Ritornati all’aperto
Amore m’è accanto e amicizia.
E quello, che fino a poco fa quasi implorava,
Dall’abbuiato portico brusìo
Romba alle spalle ora, rompe dal mio passato:
Volti non mutati saranno, risaputi,
Di vecchia aria in essi oggi rappresa.
Anche i nostri, fra quelli, di una volta?
Dunque ti prego non voltarti amore
E tu resta e difendici amicizia.

După ani şi ani
Splendida deliranta ploaie s-a liniştit,
Ne sărută cu rare ultime picături.
Ieşind din nou afară
Iubirea şi prietenia mi se alătură.
Şi-acel vaier ce până de curând parcă
Implora, din întunecatul portic
Acum zumzăie-n spate, rupe din trecutul meu:
Chipuri, aceleaşi, vor fi, neschimbate,
Cu-n aer stătut în ele-nchegat.
Şi-ale noastre, printre ele, de odinioară?
Aşadar te rog să nu-ţi întorci capul iubire
Iar tu rămâi să ne aperi, prietenie.
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Dall’Olanda:
Amsterdam
A portarmi fu il caso tra le nove
E le dieci d’una domenica mattina
Svoltando a un ponte, uno dei tanti,  a destra
Lungo il semigelo d’un canale, E non
Questa è la casa, ma soltanto
- Mille volte già vista -
Sul cartello dimesso:«Casa di Anna Frank»

Disse più tardi il mio compagno: quella
Di Anna Frank non dev’essere, non è
Privilegiata memoria. Ce ne furono tanti
Che crollarono per solo fame
Senza il tempo di scriverlo.
Lei, è vero, lo scrisse.
Ma a ogni svolta a ogni ponte lungo ogni

canale
Continuavo a cercarla senza trovarla più
Ritrovandola sempre.
Per questo è una e insondabile Amsterdam
Nei suoi tre quattro variabili elementi
Che fonde in tante unità ricorrenti, nei suoi
Tre quattro fradici o acerbi colori
Che quanto è grande il suo spazio perpetuo,
Anima che s’irraggia ferma e limpida
Su migliaia d’altri volti, germe
Dovunque e germoglio di Anna Frank.
Per questo è sui suoi canali vertiginosa

Amsterdam.

Din Olanda:
Amsterdam

Întâmplarea m-a dus între nouă
Şi zece într-o duminică dimineaţă
Cotind pe unul din multele poduri, la dreapta
Prin moina unui canal. Şi nu
Aceasta e casa, ci doar
- Văzută de mii de ori -
Pe tăbliţa uzată:« Casa Annei Frank»

După o vreme camaradul meu mi-a spus: cea
A Anei FranK nu se cuvine a fi, nu e o amintire
Privilegiată. Au existat atâţia care
Au pierit înfometaţi
Fără să fi avut timpul să scrie.
Ea, ce-i drept, a scris-o.
Dar la fiece cotitură pe fiece pod de-a lungul

oricărui canal
Nu-ncetam s-o caut fără s-o mai aflu
Aflând-o necontenit.
Iată de ce  Amsterdam e unic şi indescifrabil
Prin trei patru elemente variabile
Topindu-se în unităţi fără număr ce revin, în

ale
Sale trei patru jilave sau crude culori
Care  pe toată întinderea sa veşniceşte,
Suflet ce iradiază ferm şi limpede
Pe mii de alte chipuri, germen
Pretutindeni şi vlăstar din Anna Frank.
Dăinuie astfel pe canalele sale vertiginosul

Amsterdam.
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Le sei di
mattina
Tutto, si sa, la morte dissigilla.
E infatti, tornavo,
Malchiusa era la porta
Appena accostato il battente.
E spento infatti ero da poco,
Disafatto in poche ore.
Ma quello vidi che certo
Non vedono i defunti:
La casa visitata dalla mia fresca morte,
Solo un poco smarrita
Calda ancora di me che più non ero,
Spezzata la sbarra
Inane il chiavistello
E grande un’aria e popolosa attorno
A me piccino nella morte,
I corsi l’uno dopo l’altro desti
Di Milano dentro tutto quel vento.

La spiaggia
Sono andati via tutti –
Blaterava la voce dentro il ricevitore
E poi, saputa: - Non torneremo più

Ma oggi
Su questo tratto di spiaggia mai prima visitato
Ma quelle troppe solari...Segnali
Di loro che partiti non erano affatto?
E zitti quelli al tuo voltarti, come niente fosse.

I morti non è quel che di giorno
In giorno va sprecato, ma quelle
Toppe d’inesistenza, calce o cenere
Pronte a farsi movimento e luce.

Non
Dubitare, - m’investe della sua veste il mare –
Parleranno.

Şase dimineaţa
Totul, se ştie, moartea  desferecă,
Şi de fapt, mă-ntorceam,
Uşa era-ntredeschisă
Canatul abia apropiat.
Şi de fapt îmi dădusem duhul de curând,
Descompus în câteva ore.
Am văzut însă ceva
Ce răposaţilor nu le e dat să vadă.
Casa vizitată de moartea mea recentă,
Parcă puţin răvăşită
Caldă încă de mine ce nu mai eram,
Drugul fărâmat
Zăvorul căzut
Aerul tare şi plin de viaţă
În jurul meu cel preaplecat  în moarte,
În timp ce unul după altul bulevarde
Se trezeau în spulberul vântoasei milaneze.

Plaja
Au plecat cu toţii –
Sporovăia glasul în receptor
Şi-apoi, vestea: - N-o să se mai întoarcă –

Dar azi
Pe-această porţiune de plajă încă virgină
Acele petice de soare...Semne
Ale lor că nu plecaseră nicicând?
Au amuţit când te-ai arătat, ca şi cum
totul ar fi fost o.k.

Morţii nu înseamnă ceea ce de pe-o zi
Pe-alta se iroseşte, ci-acele
Petice de inexistenţă, var sau cenuşă
Gata să se facă mişcare şi lumină.

Nu
Te-ndoi, - mă împresoară cu veşmântul ei

marea –
Vor vorbi.
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Addio Lugano
bella

Me quelle luci per chi stanno
accese tutte quelle luci?

Dovrò cambiare geografie e topografie.
Non vuole saperne
Mi rinnega in effigie, rifiuta

Lo specchio di me (di noi) che le tendo.
Ma io non so che farci se la strada
Mi si snoda sotto
Come una donna (come lei ?)
Con giusta impudicizia.

E dopo tutto
Ho pozzi in me abbastanza profondi
Per gettarvi anche questo.
Ecco che adesso nevica...
Ma io, mia signora, non mi appello al candore

della neve.
Alla sua pace di selva

Conclusiva
O al tepore che sottende di ermellini
Legni bracieri e cere che splendono di virtù
Altrove dilaniate fino al nonsenso
Ma vizze qui, per poco che le guardi,
Come bandiere flosce.
Sono per questa – notturna, immaginosa – neve

di marzo
Plurisensa

Di petali e gemme in diluvio tra montagne
Incerte laghi transitori (come me,
Ululante di estasi alle colline in fiore?
Falso-fiorite, un’ora
Di sole le sbrinerà),
Per il suo turbine il suo tumulto
Che scompone la notte e ricompone
Laminandola di peltri acciai leggeri argenti.
Non vanno alteri i gentiluomini nottambuli
Scesi come me per strada

Da un quadro
Visto una volta, perso
Di vista, rincorso tra altrui reminiscenze,
Forse solo sognato.

Adio, frumos
Lugano

Dar luminile-acelea pentru cine stau
aprinse toate luminile-acelea?

Va trebui să schimb geografii şi topografii.
Nici nu vrea s-audă,
Îmi reneagă figura, dă la o parte

Oglinda mea (a noastră) pe care i-o-ntind.
Dar nu ştiu ce să mă fac dacă strada
Se desnoadă sub mine
Precum o femeie (ca ea?)
Cu neruşinarea cuvenită.

La urma urmelor
Am în mine puţuri destul de adânci
Ca să arunc şi asta.
Iată că s-a pornit ninsoarea...
Dar eu, doamna mea, nu acuz  candoarea zăpezii
Pacea sa păduratică

De pe urmă
Sau aerul călduţ ce reuneşte blănuri de hermine
Lemne vase cu jăratic şi lumânări strălucitoare de

virtuţi
Aiurea sfâşiate până la non-sens
Dar searbede aici, pe cât de puţin le-ai privi,
Ca nişte steaguri flasce.
Sunt pentru această – nocturnă, fantezistă –

zăpadă de martie
Plurisemică

De petale şi nestemate-n puhoaie printre munţi
Nesiguri lacuri tranzitorii ( ca mine,
Urlând de extaze pe coline-nflorite?
Fals-înflorite, o oră
De soare le va topi bruma),
Prin vâltoarea şi zbuciumul său
Ce desferecă noaptea şi-o ferecă
Laminând-o cu cositor oţeluri arginturi suave.
Nu merg făloşi gentilomii noctambuli
Descinşi odată cu mine pe stradă

Dintr-un tablou
Văzut cândva, pierdut
Din vedere, urmărit printe-amintirile altuia,
Poate doar visat.
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Nicolae DABIJA

„Ceahlăul”

ucian Blaga spusese într-un poem:
Noi nu suntem aici în Răsărit, nici în
Apus,

ci într-o ţară de cumpănă.
Mihai Cimpoi, autorul Cumpenei cu două
ciuturi, reprezintă acel echilibru necesar într-o
cultură, ca aceasta să reziste într-un spaţiu tot
mai înghesuit de imperii culturale.
Numele lui Mihai Cimpoi e cunoscut pe
diferite meridiane.
Lucrările sale despre Eminescu sunt editate în
Anglia, Rusia, Italia şi în alte ţări.
La Universitatea din Heidelberg (Germania),
când am afirmat că vin din Republica Moldova,
criticul Klaus Heitmann mi-a spus:
– Mihai Cimpoi.
A rostit numele distinsului critic ca pe-un
nume de ţară.
Pentru savanţii de pe diverse meridiane
numele întâiului eminescolog al lumii se
identifică cu însuşi numele ţării în care scrie.

Chiar dacă unii consângeni din Larga,
localitatea în care s-a născut, atunci când le
vorbeşti de consăteanul lor celebru, se scarpină
la frunte, apoi la ceafă, ca până la urmă să-şi
amintească:
– Cimpoi, zici? Mihai? Aha! Mi-am adus
aminte. Aista e cel care a pierdut vaca pe când
era şcolar…
Prin asta e cunoscut în satul său cel mai mare
eminescolog din lume şi cel mai mare critic
român: prin faptul că, elev fiind, furat de
lectura unei cărţi, şi-a scăpat văcuţa în nişte
păpuşoaie.
În satul Iurceni, Nisporeni, sunt plăcut surprins
să descopăr în centrul localităţii „Strada Mihai
Cimpoi”…
Profesorul Ion Teleman îmi spune:
– În semn de recunoştinţă pentru că mi-a fost
profesor…
– Ţi-a predat?
– Nu. Dar cărţile dumisale mi-au fost de
învăţătură, m-au ajutat să-l înţeleg pe
Eminescu.
În acest sens, am putea afirma că Cimpoi a fost
profesorul întregii Basarabii.
Domnia Sa se află de câteva decenii în prim-
planul culturii româneşti. „Cel mai de seamă
critic român e un basarabean” – s-a afirmat
despre el la Bucureşti.
Ceahlăul…
Aşa i s-a mai spus.
Adică – vârf de munte.

L
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Despre crestele Ceahlăului, Dimitrie Cantemir
spunea că în zilele senine acestea se văd de pe
murii Cetăţii Albe.
Chit că se zăresc şi de pe zidurile Hotinului…
Ca şi de pe cele ale Cetăţii Neamţului…
Aşa cum Ceahlăul cel de piatră se vede de la
distanţe de sute şi sute de kilometri, atunci
când Dumnezeu ne mai dă şi nişte zile senine,
sunt convins că, la fel, celălalt Ceahlău –
autorul Istoriei deschise a literaturii române
din Basarabia – va putea fi văzut la distanţe de
vremi…

„Istoria…” sa consacră destine literare, emite
definiţii, spuneri sintetice, lansează sentinţe, cu
alte cuvinte, creează locuri comune: cele
afirmate de critic devin formulări exacte, care
cuprind în cuvinte puţine creaţii vaste, destine
de scriitori şi de opere.
S-a mai observat un lucru: toţi cei prefaţaţi,
recenzaţi de M. Cimpoi devin brusc mai
talentaţi. Paradoxul e doar aparent: sunt şi
autori care nu doresc ca Cimpoi să scrie despre
ei. De ce? Dacă scrie despre tine Cimpoi,
responsabilitatea în faţa cititorului e enormă,
cred ei, nu-ţi mai poţi permite să scrii altfel,
decât ţinând cont de ce-a scris, sau că a scris
Cimpoi despre tine.
Recitirile sale din Eminescu, Bacovia, Creangă,
Cârlova, Duiliu Zamfirescu, Blaga ş.a.
înseamnă nu atât reactualizarea operelor
marilor clasici, cât un examen al valabilităţii
întregii literaturi româneşti, din perspectiva
unui cititor al secolului XXI.
În ultimul timp stilul academic e nuanţat de
ironie.
Erudiţia, clarviziunea, luciditatea, curajul
intelectual, construcţia de idei, precizia
inspirată sunt calităţi care-l definesc.
Critic de talent, dă de înţeles exegetul, nu e
acela care poate izola un citat de contextul
operei, dar acela care-l poate evidenţia ca
reprezentând textul ca mesaj.
Capabil să creeze un liant între generaţii, e el
însuşi o generaţie.
Mihai Cimpoi a făcut ca îndeletnicirea de critic

să fie una evitată de cercetătorii nepregătiţi: să
faci critică într-o literatură în care scrie Cimpoi
e riscant.
Deşi, datorită zăpăcelii din ultima vreme din
viaţa noastră literară, au început să-şi facă loc
în diferite publicaţii şi la felurite edituri
„exegeţi” fără gust, „plugari ai scrisului”, care
nu ştiu să „are” decât superficial, la suprafaţa
solului, dar care încearcă să impună greşelile
lor gramaticale drept „norme de ortografie”, iar
lipsa de gust şi superficialitatea cronică – drept
„cronici” şi criterii estetice, toate acestea
urmărind un singur scop: impunerea falselor
modele pe fundalul denigrării valorilor
autentice.

Mihai Cimpoi e cel care a impus profesia de
Critic, care nu doar să se scrie, ci şi să se
rostească cu majusculă.
La 3 septembrie 2012 M. Cimpoi a împlinit 70
de ani.
Cel mai frumos cadou către această zi şi l-a
făcut chiar cărturarul: scrierea şi tipărirea
Dicţionarului Enciclopedic Eminescu, unic în
lume, care s-a pârguit după munca de o viaţă a
distinsului nostru contemporan, trudă care
poate egala activitatea câtorva academii.
Iar noi, ce urare mai potrivită i-am găsi decât
cea care i-a făcut-o, fără să ştie, mentorul său
Mihai Eminescu, în poemul Povestea Dochiei şi
Ursitoarele:

...Pe câmpie presărate
Vede mândrele cetăţi
Stăpânind pustietăţi,
Vede turmele de oi
Cu ciobanii dinapoi,
Cu fluiere şi CIMPOI.
Iară şoimul tinerel
Pe asupra-i zboară el
Şi din gură-i cuvânta:
– Să trăieşti, Măria Ta!”

Să trăieşti, Măria Ta!

* text publicat şi în preajma momentului aniversar în Literatura şi
Arta, Chişinău
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Itinerar
Academicianului Mihai Cimpoi

la 70 de ani

un copil şterge de pe geam
lacrima învechită a iernii
şi razele soarelui îi dansează pe chip
întinerite,

un tânăr şterge praful
de pe file vechi, uitate
şi razele privirii sale
sporesc azurul cerului,

un bărbat trece grăbit
aruncând peste umăr
zgura veacurilor
şi zidurile care-l despart
de semeni şi de înaintaşii
care-au sfidat vremurile
dau fisuri de-a lungul şi de-a latul,
şi câinii de strajă urlă
în păienjenişul nopţii
până-şi asurzesc stăpânii,

un om cărunt poartă pe braţe
dimineaţa reînvierii speranţelor
şi în urma-i se-aţin
un copil care-a şters de pe geam
lacrima învechită a iernii,
un tânăr care-a scuturat praful
de pe cronici bătrâne,
un bărbat grăbit
care aruncă peste umăr
zgura veacurilor

şi privirile noastre
însetate de dragoste şi de libertate

29 august 2012
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Valeriu MATEI

O  figură  emblematică
a  culturii româneşti –
Mihai  Cimpoi
I. Literatură şi destin

igură emblematică a culturii româneşti din
Basarabia – Mihai Cimpoi pare să fi fost
predestinat activităţii literare, într-o vreme când

literatura română din spaţiul basarabean era la o
cumplită răscruce de destin: sau revenea la normalitatea
limbii române literare şi la criteriile esteticului, sau
dispărea definitiv  în hăul artificialelor cuvântelnice,
impuse de cerberii regimului sovietic de ocupaţie, şi în
hăţişurile fără de capăt ale ideologiei comuniste.

Până la un punct destinul său e comun cu al
celorlalţi intelectuali reprezentativi ai Basarabiei de
astăzi: fiu de ţărani, care au supravieţuit pericolelor
GULAG-ului stalinist (intelectualitatea fiind lichidată în
chiar primii ani de ocupaţie sovietică), cu o copilărie
nescutită de munci şi încercări de tot felul, dar marcată şi
de frumuseţile colinelor basarabene sau de cele ale urbei
Cernăuţilor, avid de carte, dar cu posibilităţi materiale
modeste, cu o studenţie chişinăuiană şi veselă şi tristă,
marcată atât de griji materiale (a locuit timp de câţiva ani
la demisolul actualei Biblioteci pentru copii), cât şi de
răbdarea de a suporta, cu ironie şi calm, elucubraţiile
pseudo-profesorilor de “literatură sovietică” oploşiţi de
regim pe la facultăţi şi catedre.

Există, însă, şi ceva aparte în predestinarea pentru
literatură a lui Mihai Cimpoi, pornind de la chiar
originea părinţilor săi. Născut în Horodiştea Botoşanilor,
dar stabilit apoi la Cuzlăul de Păltiniş, loc unde, de pe
malul înalt al Prutului,  se deschide asupra spaţiului
basarabean o perspectivă largă şi plină de farmec,
aidoma dorinţei nestăvilite de a-l îmbrăţişa, Ilie Cimpoi,
tatăl criticului, “bun povestitor şi recitator de balade şi drame
populare”, descalecă în Larga  Hotinului – o comună mare
cu o frumoasă biserică de lemn de la finele secolului al
XIX-lea - unde se însoară cu Ana Habureac, nepoata
preotului din această comună, „ţesătoare şi artistă în

felul de a alege şi a realiza motivele” (Mihai Cimpoi.
Biobibliografie, 2002, p.19). Ilie Românul, cum îi spuneau
consătenii tatălui cărturarului, aducea o aură de poezie
botoşenean-eminesciană în spaţiul matern, care nu era
altul decât cel de rezistenţă şi de afirmare al
stamaticeştilor - Constantin – tatăl, prozatorul şi
fabulistul, “unul dintre poeţii cei mai artişti înainte de
Eminescu” (D.Micu) şi Constantin Stamati-Ciurea,
memorialistul şi geograful dat pe nedrept uitării –
anticipând, în chip simbolic, nu doar aria de preocupări
a fiului: eminescologia şi istoria deschisă (ca o rană) a
literaturii de limbă română din Basarabia, ci chiar şi
caracterul şi felul de a fi al viitorului critic: o fire
puternică şi reţinută, aidoma unui vulcan adormit care
păstrează în adâncuri jerbe de lavă ce vor ilumina într-un
târziu cerul scufundat în noaptea îndelungată a
înstrăinării, un caracter de luptător calculat şi echilibrat,
dublat de o bunătate şi o bunăvoinţă ce par uneori chiar
exagerate.

Originea criticului, calificată - în perioada de
ocupaţie sovietică - “moldo-română dubioasă”, era un
suficient temei spre a fi atacat şi acuzat de naţionalism
românesc. În plus, în perioada colectivizării forţate,
familia sa a evitat dintr-o fericită întâmplare, să nu fie
deportată în Siberia: listele celor ce urmau a fi exilaţi au
fost copiate de o rudă, care a omis numele Cimpoi.

Însufleţit de “dragostea faţă de valori şi cultură”,
dedat, încă din copilărie, unor temeinice lecturi (părinţii
ascunseseră în podul casei mai multe cărţi şi reviste
româneşti) şi ascultând doar de vocea daimonului
lăuntric: “să fii un om de cultură, să fii un om al culturii”,
Mihai Cimpoi a înfruntat cu stoicism vicisitudinile sorţii
şi nedreptăţile ce i le-au făcut cerberii regimului totalitar,
a prestat, pentru a supravieţui, cele mai diverse munci,
dar nu s-a abătut de la principiile şi valorile ce le-a
îmbrăţişat. S-a modelat, aşa cum o mărturiseşte el însuşi
“cu o consecvenţă care mă uimeşte şi astăzi ca om de
cultură cu un statut de independenţă... moromeţiană”.

F
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II. „Reparaţia” literaturii

n amănunt din biografia tatălui, inserat în
Curriculum-ul publicat la împlinirea vârstei de
‘60 de ani,  pare să  caracterizeze mai curând

activitatea literară de început a criticului literar Mihai
Cimpoi: “Înzestrat cu o bunătate naturală, o risipea cu
generozitate, ajutând fără nici un gând de profit toată
lumea din sat. Purta un ciocan la brâu şi un buzunar de
ţinte şi repara din mers un gard şubred, un acoperiş de
casă deteriorat, un perete dărâmat – la el acasă sau la
vecini.” Era tipul de ţăran român puternic şi statornic,
obişnuit să ducă până la capăt lucrurile începute de el
sau pe cele nefinisate de alţii.

Asemeni tatălui, Mihai Cimpoi şi-a asumat încă de la
debutul său în literatură, în 1960, o sarcină dificilă,
aidoma uneia dintre cele douăsprezece munci ale lui
Heracles, să cureţe slinul şi mucegaiul obscurantismului
ideologic numit cu emfază “realism socialist” şi să-i
redea actului critic dimensiunile esteticului. Anii
debutului păreau oarecum mai prielnici, în comparaţie
cu precedentul deceniu al proletcultismului agresiv.
Graţie efortului unor scriitori din generaţia precedentă –
criticii şi istoricii literari Vasile Coroban, Ion Vasilenco,
Eugen Rusev, Gheorghe Bogaci şi Nicolae Romanenco,
poeţii Petru Zadnipru şi George Meniuc – începuse
editarea unor opere ale cronicarilor şi ale marilor clasici:
Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Nicolae
Milescu Spătarul, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi,
Mihail Kogălniceanu, Constantin Stamati, Vasile
Alecsandri, B.P.Hasdeu, Mihai Eminescu, Ion Creangă,
I.L.Caragiale, George Coşbuc, Alexie Mateevici ş.a.
Acelaşi grup de scriitori pornise lupta cu cohortele
obscurantismului proletcultist pentru care marea
literatură clasică nu era decât o manifestare a “ideologiei
burghezo-moşiereşti”.

Climatul literar se schimbase parţial odată cu
debutul în proză şi în poezie a lui Ion Druţă, Grigore
Vieru, Vasile Vasilache, Petru Cărare, Emil Loteanu,
Vladimir Beşleagă ş.a. dar, în cea mai mare parte, spiritul
provincial era dominant iar grupările de politruci în
literatură nu depuseră armele. Cercetarea  fondurilor de
arhivă ale fostului CC al PCM, deschise în ultimii ani,
scot la iveală dramatismul luptelor pe care le-au dat, la
finele deceniului cinci – începutul deceniului şase al
secolului trecut,  intelectualii basarabeni conştienţi şi
curajoşi cu întreaga piramidă a puterii stalinist-
dogmatice, cu noua nomenclatură hruşciovistă
preocupată în special, în Basarabia şi nordul Bucovinei,

de distrugerea mănăstirilor şi a bisericilor, dar şi cu
proletcultiştii şi turnătorii din cadrul breslei scriitoriceşti.

După o tentativă nereuşită de a debuta ca poet în
paginile revistei Nistru (a fost criticat chiar de cel, operei
căruia avea să-i consacre prima sa carte – poetul Grigore
Vieru), ţinu cont de îndemnul acestuia şi de aprecierea,
că va deveni un mare critic literar şi debută în primăvara
anului 1960, pe când nu împlinise nici 18 ani, cu recenzii
şi cronici literare. Până la apariţia primei sale cărţi, a
publicat (timp de 8 ani de zile, dintre care 5 ai studenţiei)
peste 100 de recenzii şi studii literare, încercând, aidoma
tatălui său, să “repare din mers”  edificiul plin de fisuri
al literaturii de limbă română din Basarabia.

Avea, încă de pe atunci, obsesia multora dintre
criticii literari de valoare – să descopere şi să promoveze
Poetul generaţiei din care făcea parte. Intuiţia nu l-a
înşelat şi criticul se orientă spre poezia lui Gr. Vieru,
căreia îi consacră, în primii săi ani de activitate literară,
cinci recenzii şi studii, care au şi stat la temelia primei
sale cărţi, dedicată  autorului Numelui tău, apărută în
chiar anul publicării acestei prestigioase culegeri de
versuri. Studiul Mirajul copilăriei. Viaţa şi opera poetului
Grigore Vieru (1968), va fi ulterior revăzut şi completat,
devenind eseu monografic – Întoarcerea la izvoare (1985),
reeditat şi în 2005 cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la
naşterea poetului, completat şi reactualizat în 2009, anul
dispariţiei tragice a poetului,   şi editat cu titlul Crigore
Vieru, poetul arhetipurilor, eseu amplu în care examinând
„arhetipalitatea, clasicitatea (gnomică, rapsodică,
folclorică), religiozitatea” universului poetic vierean,
criticul dezvăluie multiplele aspecte ale mitopo(i)eticii
autorului Numelui tău, „figură-simbol”, al cărui destin
„s-a contopit cu destinul Basarabiei”.

Lui Mihai Cimpoi îi revine şi meritul descoperirii şi
promovării poetului reprezentativ al următoarei
generaţii literare – cea a anilor ‘70 – Nicolae Dabija. În
numărul din 23 decembrie 1965 al Tineretului Moldovei el
prezenta elogios primele texte poetice ale lui Nicolae
Dabija, pentru ca trei zile mai târziu să-i consacre
acestuia, în paginile aceleiaşi reviste, articolul Un nume
nou: Nicolae Ciobanu (Dabija).

Dacă luăm în considerare aprecierile făcute, la
începuturile anilor ‘60, şi operei altor scriitori  basarabeni
de valoare, putem vorbi în cazul lui Mihai Cimpoi de un
critic literar cu o intuiţie sigură.

U
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III. Ucenic la clasici şi ilustru eminescolog

u ştiu în ce măsură Mihai Cimpoi a fost un
ucenic al criticului Vasile Coroban, cel care  a
încercat încă în plin proletcultism să ridice

drapelul valorilor autentice, cert este, însă, că a ţinut cont
de experienţa literară dar şi socială a acestuia: revenirea
la clasici nu se putea limita doar la editarea şi reeditarea
operei acestora sau la edificarea Aleei Clasicilor din
actuala Grădină publică Ştefan cel Mare şi Sfânt, ci era, în
primul rând, un excelent prilej de a moderniza  demersul
critic, de a se reveni cel puţin la principiul maiorescian al
autonomiei esteticului şi la aplicarea altor principii în
stabilirea grilei de valori contemporane. Opera clasicilor
deveni, începând cu anul 1962, o preocupare permanentă
a criticului. Studiile şi eseurile despre  opera lui Ion
Creangă, Liviu Rebreanu, Vasile Alecsandri, apărute în
periodice, dar mai ales cele despre drumurile poeziei
noastre clasice, despre mişcarea poeziei şi despre imaginea
lui Eminescu din Alte disocieri,  au fost doar etape în
apropierea treptată a criticului de opera eminesciană,
descoperită şi prin prisma interpretărilor critice
călinesciene, marele critic, servindu-i “cel puţin în anii
formării, drept pattern.” Tânărul Mihai Cimpoi răspun-
dea astfel avertismentului lui G. Călinescu că numai prin
abordarea operei eminesciene  un critic literar român îşi
poate verifica forţele. Modelul Călinescu l-a dominat o
lungă perioadă de timp, devenind pentru tânărul critic
complexul Călinescu, trezind în el “fascinaţia şi tentaţia de
a scrie frumos”, complex pe care l-a depăşit, “printr-o
îndelungată şi profundă relecturare” a chiar operei
călinesciene, dar credem noi, şi aplecându-se cu atenţie
asupra operei altor mari critici români (E.Lovinescu,
T.Vianu ş.a.), studiind evoluţia criticii literare şi
fenomenologia conştiinţei critice în secolele XIX – XX (de
la Sainte-Beuve şi Albert Thibaudet la Noua critica şi
Noua nouă critică franceză sau la Criticismul practic al lui I.
A. Richards şi la New criticism-ul anglo-saxon, în general)
şi raportând literatura română la fenomenele şi
parametrii literaturilor europene şi la cei ai literaturii
universale. Volumul Focul sacru (1975), în care definea cu
exactitate misiunea criticului literar: „De la specificul
operei până la cel al vieţii – iată drumul pe care trebuie
să-l parcurgă criticul, nu fără a lua în consideraţie
implicitele nuanţe dialectice”,  a fost un ultim exerciţiu
de “gimnastică” intelectuală şi spirituală înainte de a
intra în perimetrul sacru al culturii române.

Aşadar, întru a-şi verifica forţele şi instrumentarul
de investigaţie literară şi estetică, Mihai Cimpoi s-a
orientat, în spiritul tradiţiei marilor critici din perioada
interbelică, spre opera eminesciană – singura în măsură
să scoată în evidenţă potenţialul şi valenţele unui critic şi
estetician român.  Precum mărturisea într-un interviu
acordat criticului Ion Ciocanu (Literatura şi arta, nr. 46
din 15 noiembrie 1979), Eminescu „este Poetul prin

studierea căruia se poate ajunge la Poezie, la înţelegerea
Ei, este mai mult decât atât: Muzica poeziei”. Eseul
Narcis şi Hyperion (1979, ediţia a 2-a, revăzută şi întregită
în 1986, apărut în 1994 cu titlul Narcis şi Hyperion.
Eminescu – Poet al fiinţei şi în prestigioasa colecţie
Eminesciana a editurii Junimea),  l-a impus definitiv nu
doar printre eminescologi, ci şi în conştiinţa critică din
întreg spaţiul românesc, “în cauză fiind un Eminescu
global: un Poet al fiinţei” (C.Ciopraga). În acest poem
critic şi în studiile de eminescologie ce au urmat (Căderea
în sus a Luceafărului, 1993; Eminescu, poet al fiinţei, 1998;
Plânsul demiurgului, 1999, Esenţa fiinţei, 2003, culminând
cu apariţia în acest an a monumentalului Dicţionar
enciclopedic „Mihai Eminescu”), Mihai Cimpoi a mers,
conform propriilor mărturii, pe hermeneutica “existenţi-
ală constituită din depistarea complexului de arătări/
ascunderi ale însăşi fiinţei scriitorului, a codurilor
psihologic-comportamentale şi personalist-etice care
definesc portretul fenomenologic”, “fenomenologicul şi
ontologicul” îmbinându-se în studiile sale “cu paradig-
ma modernă şi postmodernă”. E chiar epistemologia la
care a ajuns atunci când “la patternul călinescian s-a ...
adăugat modelul fiinţial noicist şi în special cel ontologic
generalizat care aplică grila existenţială”. Va face uz de
această metodologie şi în studiile şi eseurile de literatură
universală (L. Tolstoi, F. Dostoievski, N. Gogol, A.
Cehov, A. Puşkin, J. R. Jimenez, V. Hugo, P. Valery, M.
Lermontov, George G. Byron, T. Mann, W. Whitman, R.
Tagore, W. Faulkner ş.a) adunate în volumele Cicatricea
lui Ulise (1982), Duminica valorilor (1989), Lumea ca o carte
(2004) sau în monografiile publicate în ultimii
cincisprezece ani: Lucian Blaga, paradisiacul, lucifericul,
mioriticul (1997), Brâncuşi, poet al ne-sfârşirii (2001), Duiliu
Zamfirescu între Natură şi Idee (Focşani, editura Zedax,
2002), ); Secolul Bacovia(2005 şi în versiune engleză la
Londra – 2007), Leopardi. Drum neted şi drum labirintic
(2006,  apărută în 2007 la Roma în versiune italiană), Ion
Heliade Rădulescu. Panhymnicul Fiinţei (2008), Grigore
Alexandrescu. Însuflarea fiinţării (2009), Vasile Cârlova,
poetul „sufletului mâhnit” (2010), Ioan Al. Brătescu-Voineşti.
Prefacerea firii (2011), Sinele arhaic. Ion Creangă: dialecticile
amintirii şi memoriei (2011) ş.a.

Aşa dar, de la publicarea eseului Narcis şi Hyperion şi
până astăzi cerul criticii literare a fost mereu “disfăcut în
foc şi aur” (M.Eminescu) de zecile de studii monografice,
menţionate mai sus, şi de eseurile consacrate operei unor
mari scriitori şi personalităţi ale culturii române: Sfinte
firi vizionare: clasici români (1995); Mărul de aur. Valori
româneşti în perspectivă europeană (1998, şi în traducere
franceză – 2001), Critice. Vol. I – IX. (2001 – 2011) ş.a. E,
cu certitudine, opera unuia dintre cei mai importanţi
exegeţi ai literaturii şi culturii române din a doua
jumătatea a veacului XX şi începutul secolului XXI.

N
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IV. Spre o critică a ansamblurilor

seurile de filosofie a culturii: Basarabia sub steaua
exilului: fenomenul basarabean. (1994); Cumpăna cu
două ciuturi. Carte despre fiinţa românească (2000);

Zeul ascuns (2003), Europa, sarea Terrei... (2007) relevă
dimensiunea complexă a criticului şi esteticianului Mihai
Cimpoi, hermeneut capabil să cuprindă în investigaţiile
sale ansamblurile, dezvăluindu-le particularităţile şi
ineditul “sub semnul călăuzitor al ontologicului”. Aceste
investigaţii s-au desfăşurat în paralel cu elaborarea celui
mai amplu studiu al său O istorie deschisă a literaturii
române din Basarabia (1996 şi ediţiile ulterioare, de la
editura Arc din 1997, urmate de ediţia a III-a revăzută şi
adăugită, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale
Române, 2002 şi de ediţia a IV-a reactualizată, apărută
tot la Bucureşti la editura Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă
şi Artă în 2009), Istorie care va rămâne, cu certitudine, o
piatră de temelie pentru orice studiu de viitor al
fenomenului basarabean, o primă  sinteză critică asupra
literaturii de limbă română dintr-un spaţiu unde teroarea
istoriei a luat forme nemaiîntâlnite. În Istorie..., la fel ca şi
în studiile anterioare, preocupat fiind de criteriul valoric
- „literatura fiind esenţialmente un sistem de valori”(O
istorie..., ed. 1996, p.7) - criticul şi istoricul literar Mihai
Cimpoi mai mult construieşte şi mai puţin demolează,
găseşte temeiuri înfiinţătoare şi nu temeiuri
neantizatoare, întru a dezvălui un fenomen – istoria
literară, ce nu poate fi înţeles, precum o mărturiseşte el
însuşi, “fără istoria cultutrală a Basarabiei”.  Un demers
de o asemenea anvergură şi cu astfel de motivaţii nu
putea, bineînţeles, să nu trezească şi admiraţie – „prima
istorie completă a literaturii române din Basarabia”
(Alex. Ştefănescu), o „scriere fundamentală” (G.
Munteanu) - dar şi critici şi chiar contestări – că nu toată
literatura de limbă română poate fi subscrisă principiilor
aplicate de critic în Istoria sa, că scriitorii din exil,
originari din Basarabia, nu se înscriu în aria de
preocupări ale literaturii din Basarabia, că e prea sumar
reflectat fenomenul proletcultismului sau cel al literaturii
antiromâneşti scrise în perioada sovietică (dacă aceste
“fenomene” merită în general să fie luate în
consideraţie?) ş.a.m.d. Oricum, aşa cum e pe la noi - nici
o faptă nu se face, cu izbândă şi cu pace, iar Istoria... îşi are
propria viaţă, autorul - o conştiinţă critică a literaturii
contemporane - revenind de la o ediţie la alta pentru a-i
completa conţinutul şi a extinde arealul de investigaţii
până la ultimele apariţii literare ce merită a fi luate în
seamă.

Studiile monografice consacrate unor mari scriitori
români Ion Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu,

Vasile Cârlova, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Lucian
Blaga, George Bacovia, Duiliu Zamfirescu, Ioan Al.
Brătescu-Voineşti şi eseurile despre scriitorii români
clasici şi contemporani cuprinse în cele nouă volume de
Critice, precum şi în Sfinte firi vizionare: clasici români
(1995); Mărul de aur. Valori româneşti în perspectivă
europeană (1998) – toate apărute după finalizarea Istoriei
deschise a literaturii române din Basarabia, ne îndreptăţesc a
presupune că academicianul Mihai Cimpoi va purcede
curând la elaborarea unui nou studiu de sinteză
consacrat, de această dată istoriei întregii literaturi
române de la origini până în prezent, aşa cum a făcut-o
cândva marele G. Călinescu.

Autor a 60 de studii şi eseuri monografice, a
peste 3000 de studii şi articole risipite prin publicaţiile
literare din spaţiul românesc şi de peste hotare, dar şi a
peste 200 de studii de prezentare a literaturii române
apărute în Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia,
Turcia, Grecia, Rusia, Letonia, Lituania, Ucraina ş. a.,
spirit vulcanic şi, totodată, stăpânit de dreapta cumpănă,
preocupat vreme de peste cincizeci de ani de trecerea de
la o mentalitate literară la alta, Mihai Cimpoi, prin felul
său de a fi în literatură, prin spiritul său viu, generator
de idei şi capabil să soluţioneze cele mai dificile
probleme, rămâne a fi nu doar un Om al cetăţii, ci şi un
termen de referinţă atunci când se vorbeşte de rezistenţa
prin cultură. El face parte, deopotrivă, din toate
generaţiile actuale de scriitori români şi e aidoma unui
far  pentru “sutele de catarge” ce se avântă pe mările
neliniştite ale Logosului.

E
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Mihai CIMPOI

Dicţionarul
enciclopedic
Mihai Eminescu
Rezumat acordat revistei Contact international

icţionarul enciclopedic de faţă prezintă sub toate
aspectele creaţia şi personalitatea lui Mihai
Eminescu, cel mai mare poet român.

Creator de geniu, s-a manifestat în toate genurile
(poezie, proză, dramaturgie, gazetărie) şi în diverse
formule mitopoetice ce ţin de conjugare originală a
romantismului, clasicismului, barocului, simbolismului,
cu prefigurări miraculoase ale orientărilor estetice ale
secolului al XX-lea. Preocupat de ştiinţă, a avut intuiţii
profunde, fapt pentru care NASA a acordat numele său
celui mai mare crater de pe planeta Mercur. Marele
istoric Nicolae Iorga l-a definit ca „expresia integrală a
sufletului românesc”, iar Constantin Noica l-a considerat
„omul deplin al culturii româneşti.

Personalitate artistică şi intelectuală cu caracter
erudit, universalist, Eminescu a făcut ca „literatura
poetică română” să înceapă în secolul al XX-lea „sub
auspiciile geniului lui”, iar „forma limbei naţionale, care
şi-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă
înfăptuire până astăzi”, să fie „punctul de plecare pentru
toată dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetării
româneşti” (Titu Maiorescu, Critice, Bucureşti, 1966, p.
475).

Devenind poet exponenţial, paradigmatic, poet-mit,
el ne determină să-l urmărim nu atât într-un curs
biografic, cât într-o idee Eminescu care retopeşte totul –
viaţă particulară, operă, doctrină filosofică – în
„personalitatea ideii”.

S-a născut la 15 ianuarie 1850 la Botoşani şi s-a stins
din viaţă la 15.VI.1889. A fost cel de-al şaptelea copil al
căminarului Gheorghe Eminovici, „om de modă veche”

cu rădăcini genealogice ţărăneşti urmărite până la Petrea
Iminovici (n. 1711, în Ardeal) şi a Ralucăi Iuraşcu,
„dulcea mamă” cu origini domneşti.

Faptul că s-a născut şi şi-a petrecut copilăria într-un
mediu natural va determina organicismul său doctrinar,
aplicat atât modului deontologic, artei poetice profesate,
precum şi gândirii sale filosofice. Printre modelele alese
s-a aflat şi Shakespeare, „divinul birt”, înzestrat cu
„geniu natural”.

Cea mai românească notă pe care Eminescu o aduce
în filosofia artei, în stabilirea statutului ei ontologic, este
punerea acesteia sub semnul unei ratio naturalis. Ea
trebuie să asculte, astfel, de principiul organic al naturii
însăşi. Lucrarea artistului are un caracter intuitiv,
dezinteresat şi eminamente natural, ca şi acela al albinei
sau furnicii. Jocului schillerian al instinctului, generat de
o necesitate interioară, îi ia locul, la Eminescu, lucrarea
sigură a intuiţiei, a unei profunde „idei interne”. „Ideea e
sufletul, şi acest suflet poartă în sine ca înnăscută deja
cugetarea corpului său” (Strângerea literaturii noastre
populare).

Este şcolar la Cernăuţi între 1858-1863, la „National-
Hauptschule” (Şcoala greco-orientală) şi Obergimna-
sium. Devine fugar cu trupele de teatru ale lui Tardini şi
Pascaly, apoi sufleur în trupa lui Iorgu Caragiale şi la
Teatrul Naţional din Bucureşti. Descoperă lumea ca teatru
(theatrum mundi), temă fundamentală a creaţiei sale, care
va da naştere printre altele celebrei Glosse.

Îşi continuă studiile la Viena (1869-1872) şi Berlin
(1872-1874), unde are parte de medii universitare
favorabile formării sale intelectuale. Anturajul univer-
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sitar vienez este dominat de filosofie. La Universitatea
Friedrich-Wilhelm din Berlin dominante erau ştiinţele
pozitive (istorie, filosofie, drept, religie, economie,
geografie, fizică, fiziologie). Poetul cerea ştiinţei
complectitudinea volumului, iar culturii claritatea, priceperea
cuprinsului intern. Dicţionarul prezintă în mod detaliat
impactul marilor filosofi asupra poetului (Platon,
Aristotel, Buddha, Kant, Schopenhauer, Hegel).

Poezia a fost şi este încă cea care impune marea
personalitate a lui Eminescu, deşi în ultimul timp
accentul se pune şi pe personalitatea sa intelectuală
plurivalentă, iar în ultimul deceniu al secolului al XX-lea
a apărut în prim-planul atenţiei şi publicistica (în felul în
care semnala acelaşi interes şi Camil Petrescu la 1939).
Profunzimea lirismului eminescian constă în muzicalitate,
aceasta fiind şi un mijloc eficient de a coborî în zonele
abisale ale fiinţei. Eminescu are în cel mai înalt grad o
conştiinţă artizanală a scrisului, îmbinând rostirea poetică
firească cu o meditaţie asupra rosturilor actului poetic şi
asupra statutului poetului care trebuie să asocieze
limbajul-obiect meta-limbajului (în sensul lui Roland
Barthes).

Calitatea de poet liric Eminescu o ilustrează prin toate
caracteristicile menţionate de Hegel în Prelegerile de
estetică: dă cuvântul interiorului său; cântă şi compune
poezii fiindcă „are chemare pentru ceva şi el t r e b u i e
să creeze poezie”, înfăţişează „totalitatea mişcării lirice
interioare”, exprimând în cântec „tot ce ia formă poetică
în sufletul şi conştiinţa sa” (Hegel, Prelegeri de estetică,
vol. II, Bucureşti, 1966, p. 528-531).

Nietzsche apreciază înalt poetul liric care se
identifică într-o manieră absolută cu Unul primordial,
reproducând imaginea acestei unităţi ca muzică, iar în
cele din urmă, influenţat de caracterul apolinic al visului,
o transformă într-o viziune simbolică şi o duce spre
mirajul expresiei. Identificarea cu sufletul lumii, în
ipostaza lui originară unde cunoaşte suferinţa şi bucuria
primordială, face ca eul liric să răsune „din cele mai
adânci abisuri ale Fiinţei” (Nietzsche, Naşterea
tragediei...).

Meditaţia de natură metafizică se aprofundează, la
Eminescu, atât prin misterul morţii ce pătrunde în fiinţă,
cât şi prin „rânirea de îndoială” profund sceptice,
mărturisită chiar de el prin nietzscheana revelare a
panoramei deşertăciunilor „din mărire la cădere, din
cădere la mărire”, încheiată cu trista constatare:
„...Combinaţii iluzorii – / E apus de zeitate ş-asfinţire de
idei”.

Poezia lui Eminescu relevă o puternică influenţă a
folclorului, împăcând conştiinţa unităţii nedivizate poet
/ poet anonim şi, aşa cum postulează Hegel, conştiinţa
necesităţii de a-şi exprima liber „ansamblul vieţii
interioare” şi de a o duce exprimarea la perfecţie.
Remodelarea modelelor folclorice este realizată în
spiritul intertextualităţii cu sensul ei de azi. Motivele din
creaţia populară orală sunt contopite cu mitopoetica sa,

cu viziunea sa asupra lumii, care este de natură
arhetipală. „Tratarea savantă şi rafinată a mitului tinde,
asemenea celor primitive şi populare, către un centru de
experienţă imaginară” (Northop Frye, Anatomia criticii).
Luceafărul, care valorifică motivele basmelor versificate
Miron şi frumoasa fără corp şi Fata în grădina de aur (după
versiunile germane ale lui Richard Kunich), devine
creaţia originală a poetului, impunându-se şi ca un mit
fundamental românesc.

Puternicul filon mitic eminescian se axează pe o
intertextualitate motivică, alimentându-se din mitologia
naţională, din vechea literatură patristică, din tradiţiile
religioase slavo-bizantine (cu influenţe neoplatonice şi
gnostice, observate de cercetătoarea italiană Rosa del
Conte), din textele vedice, din mitologia indiană, antică
greacă şi latină, scandinavă, iraniană şi ea lituaniană.

Gândirea poetică este o gândire mitică. Eminescu are
conştiinţa acestei identităţi, fiind convins că mitul
exprimă cel mai bine fiinţa în sensul în care vorbea
Parmenide: „Numai mergând pe calea unică a mitului
vei afla Fiinţa (Despre natură, VIII, 1-2). Eminescu
defineşte mitul în articolul Strângerea literaturii populare,
dovedind că are o valoare de simbol, de „hieroglifă” care
„trebuie citită şi înţeleasă” şi nu doar percepută
superficial „în forma ei imitată în „zugrăveala pe hârtie”.

La Eminescu găsim, într-o abordare originală, cele
patru categorii ontologice, frecvente în mitologia
românească: Spaţiul, Timpul, Cauzalitatea şi Finalitatea.
Dicţionarul prezintă în mod amplu miturile valorificate,
personajele mitologice, păsările, animalele şi plantele.

Personalitatea presupune deplinătate valorică,
realizare artistică şi intelectuală de vârf, universalitate.
Eminescu reactualizează portretul fenomenologic al
personalităţii, aşa cum se poate reconstitui din accepţia
pe care i-o dă antichitatea (integrare în polis, sentiment
al vinei şi responsabilităţii), creştinismul (Boetiu:
„substanţă individuală a caracterului raţional”), în
timpurile moderne (ca o conştiinţă de sine, ca o
identificare cu Eul conform postulărilor lui Descartes sau
Kant). „Eul, voinţa şi fapta – acestea-s toate elementele
vieţii”, notează Eminescu în conspectele sale studenţeşti,
definind astfel şi elementele esenţiale ale personalităţii.

Mitul Eminescu conţine două aspecte
complementare: de o parte învestirea în timp a poetului
cu valoare de simbol, paradigmă (= supra-model),
exponent, iar pe de altă parte, impunerea certitudinii,
valorii reale a operei, universalităţii sale. E un mit ce
creşte piramidal pe baza personalităţii puse sub semnul
deplinătăţii culturale. Mitul Eminescu se datorează
puterii de creativitate, cuprinderii întregii arii a
existenţei şi „rostirii esenţiale” a totalităţii fiinţei cu
iluminările şi ocultările ei heideggeriene. „Mitul lui
Eminescu” apare calchiat, după estimările lui Mihai
Zamfir, pe mitul romantic al Tânărului Geniu (das Junge
Genie): viaţă scurtă, curmată brutal, finalul vieţii
întunecat de nebunie, imaginea fizică angelică,
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universalitatea şi profetismul preocupărilor, ocultismul
şi ezoterismul, lipsa de succes în timpul vieţii, o iubire
extraordinară ideală, total acaparantă, pură ce-l leagă de
o femeie mitologizată şi ea.

Eminescianismului i se opune antieminescianismul
prin detractori care apar în perioadele de maxim succes
şi de preţuire a colectivităţii. Detractorul nu-şi propune
să analizeze, să demonstreze şi să argumenteze, căutând,
în chip partizan, să reacţioneze negativ cu singurul scop
de a dărâma, a diminua, a deprecia şi a discredita.
Canonicul Grama, care spunea ca „nu este nici geniu,
nici barem poet”, că „este nul” „ca poet şi ca om”, ne
oferă, după părerea unanimă a exegeţilor, modelul
„clasic” de detractare.

Imaginile de la pp. 104-107 reproduc împrejurimile muntelui Ceahlău iarna

O problemă spinoasă, legată de biografia şi
personalitatea poetului, este aşa-numita moarte civilă,
urmărirea, sub forme explicite, clare, a scoaterii lui din
viaţa publică, sacrificarea ca ziarist incomod atât
duşmanilor, cât şi celor din anturajul său. Theodor
Codreanu constată că „principala cauză a morţii civile
este chiar publicistica”: „Ea l-a ucis de două ori: o dată
prin epuizarea nervoasă şi a doua oară prin adversităţile
ireconciliabile pe care le-a trezit”.

Un compartiment aparte este rezervat analizei
fenomenului Eminescu (stil, limbaj poetic, mitopoetică).
Eminescianismul, înţeles iniţial ca manifestare a
desăvârşirii estetice, apoi a deplinătăţii culturale şi – mai
larg – a exponenţialităţii identitare, deopotrivă naţionale
şi universale – ni le relevă astăzi ca o cuprindere a Fiinţei
în Întregul ei. Eminescu este un poet care o rosteşte
esenţial cu toate dezvăluirile şi ascunderile ei (în sens
heideggerian), întemeiază un univers al său pe un temei
(Grund) ferm şi impune o concepţie prin excelenţă
existenţială asupra lumii.

La sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul secolului
al XXI-lea eminescianismul s-a impus prin dimensiunea
ontologică a operei poetului. Rosa del Conte remarcă, la
el, „un idealism ontologic care îngăduie o privire asupra
realităţii obiective a Universului”, „o proiectare în imens
şi abstract a Fiinţei”. Elveţiana Svetlana Paleologu-Matta
îl raportează la fenomenologia lui Heidegger şi Husserl,
precum şi la axiologia lui Max Scheler, la care persoana
se identifică spiritului în drumul spre Absolut.

O problemă serioasă o ridică integralitatea lui
Eminescu la marile curente literare. Apartenenţa la
romantism, recunoscută programatic de însuşi poetul
(„Eu rămân ce-am fost: romantic”) generând şi clişeul nu
tocmai fericit „ultimul mare romantic târziu” este
indiscutabilă dacă ne referim la viziunea sa asupra lumii,
comportamentul tipic romantic şi constructuralitatea sa
sufletească cu cea a marilor romantici. Fiinţa romantică
este cea care cunoaşte o deschidere perspectivică sub
semnul libertăţii şi independenţei, al dinamismului şi
procesualităţii, al cosmicităţii, universalităţii şi al
„nemarginilor gândirii”.

Eminescu aparţine şi clasicismului. Caracteristicile
esenţiale ale artei antice şi ale celei clasice în general sunt
armonia, claritatea şi puritatea, sobrietatea, idealismul
moral şi estetic. Clasicitatea lui Eminescu se identifică,
azi, cu canonicitatea (în sensul lui Harold Bloom).

Elemente ale barocului sunt identificate de Edgar
Papu în Glossă (efectul de meraviglia, lumea ca teatru,
prezenţa măştilor care defilează în carnavalul amăgitor
al vieţii şi în Memento mori care se prezintă ca „o
panoramă a deşertăciunilor”.

Eminescu este revendicat şi de simbolişti,
argumentul lor fiind fondul muzical, „meditaţia
lamartiniană”, limba firească a universalului.
Modernitatea este alimentată de conştiinţa dedublării,
despărţirii de propriul eu, cultul imaginilor, culorilor şi
formelor ce atestă o consonanţă cu Baudelaire şi
Mallarmé (după cum demonstrează Mariana Mureşanu).
Stilul lui e un stil sugestiv, care e mai mult decât un stil
expresiv. Filosofia eminesciană a stilului derivă din
organicismul său gnoseologic general. Întoarcerea la
natură (în sensul lui Rousseau) este şi un imperativ al
limbii literare.

În plan filosofic, Eminescu caută, ca şi Heidegger,
drumul de ieşire din labirintul contradicţiilor,
împăcându-se chiar cu ele, adâncindu-le, depunând
eforturi de a le reuni într-o unitate. Filosoful serios aplică
metodul genetic, căci trebuie să vadă cum se naşte formă
din formă, cugetare din cugetare, maximă din maximă.

Istoria e ştiinţă pură şi totodată ştiinţă practică,
presupunând teoretizare şi trăire, captare în „cugetări
sintetice”, asemănătoare cu cele ale lui Kant, Hegel şi
Schopenhauer şi o supunere impulsurilor vieţii,
mişcărilor sufleteşti.

Principiile pedagogice derivă de asemenea din
organicismul său doctrinar: aplicarea metodei intuitive şi



Iarna 2013 | Contact international 93

celei activ-participative, conceperea şcolii ca „o
gimnastică a întregii individualităţi a omului”, luarea în
consideraţie a „propriei gândiri” a elevului, stimularea
„învăţământului real”.

Sociologia este, în concepţia lui Eminescu, singura
ştiinţă preocupată de interesele oamenilor şi de
raporturile între ele într-un context social ? dat. Studiul
sociologic eminescian se orientează, în special, spre
impactul modelelor europene asupra societăţii
româneşti, care apărea la ora aceea „arierată”, periferică,
deci vulnerabilă a acestora (de unde problema „formelor
fără fond”, a „decalajelor şi disparităţilor”. Eminescu
operează, ca şi sociologii de azi, cu noţiunile de „sistem”,
„structură”, fiind asemenea lui Max Scheler, că punctul
de vedere sociologic este „lăuntric oricărui proces de
cunoaştere, inclusiv cunoaşterii ştiinţifice”.

Eminescu cunoaşte pe marii economişti ai lumii şi
toate şcolile de economie politică din Germania, Franţa,
Anglia, Italia, consultând prin traduceri germane şi
studii ale americanului H. Carey. G. Călinescu
acreditează ideea că „este poate cel dintâi gânditor
politic român care să-şi sprijine doctrina pe economie.
Numeroase extrase din Ricardo, McCullosch, Milller şi
Kay privesc originea proprietăţii, munca şi salariul,
comerţul, transportul.

Eminescu este şi un homo religiosus, care încearcă să-
şi lămurească sensurile existenţei şi nonexistenţei. În
poezii şi în articolele publice găsim motive biblice,
reflecţii asupra „cugetării sacre”, „principiului iubirii
aproapelui”, „preceptelor blândului Nazarinean”.
Christul lui Eminescu este, după cum s-a mai remarcat,
asemănător Christului lui Hegel. „Căutarea adevărului
absolut îl duce la cunoaşterea religiei şi a divinităţii”
(Tudor Nedelcea).

Publicistica lui Eminescu, denumită şi „proză
jurnalistică” sau „operă social-etică”, a cunoscut
perioade de receptare foarte animate şi de tăcere. A fost
considerată fie de inferioară poezie, fie de aceeaşi
valoare. Perpessicius este printre cei care se pronunţă
împotriva încercărilor de a reduce „întreaga această
operă ziaristică la valoarea de arsenal a unor lupte
politice, cărora Eminescu le acordă talentele lui de
condotier”. Călinescu observa că în publicistică
Eminescu punea pe hârtie „o doctrină organică” şi că
ideea fundamentală era „crearea unei vieţi de stat
naturale, ieşită din năzuinţa lentă către progres, prin
contrast cu civilizaţia apuseană, adică un progresism
moderat şi fără soluţia cu trecutul, care să îngăduie
coordonarea noilor instituţiuni cu sufletul naţiunii”.
Acelaşi critic găsea chiar că anumite poeme ale sale sunt
„traduceri în versuri” ale articolelor publicistice.

Monica Spiridon a identificat în proza jurnalistică a
lui Eminescu întregul arsenal al procedeelor retoricii:
paralelismul sacru / profan, oralitatea, colocvialitatea,
sistemul argumentativ minuţios gândit, argumentarea
realistă, adaptată la înţelegerea publicului şi altele.

„Meşteşugul retoric eminescian... îl aşază pe picior de
egalitate cu maeştrii genului din toate timpurile”.
Articolele publicistice eminesciene sunt, prin urmare,
opere literare, multe din ele satisfăcând condiţia nu doar a
artei oratorice, ci şi a prozei poematice, fiind în esenţă
prozopoeme.

Eminescu recurge la parabolă şi anecdote, la
portretul hieratic dar şi grotesc, caricatural, la înscenări
dramatice, ilustrând viziunea sa asupra lumii ca teatru
(theatrum mundi), la metafore, comparaţii, expresii
idiomatice şi ştiinţifice (aforisme, sentinţe, maxime).
Pornind de la postulările teoretice ale lui Julia Kristeva,
Tzvetan Todorov şi Gerard Genette, un exeget de azi
Constantin Parfenie găseşte numeroase exemple de
intertextualitate.

Perioada de după 1990 a reactualizat, în întregul
spaţiu românesc, publicistica eminesciană, reangajând-o
în dezbaterile contemporane despre „eternele” probleme
româneşti şi general-umane („ideea europeană”, limba
ca „o casă a fiinţei”, destinul valorilor, „formele fără
fond”, demagogismul. Germanul Klaus Heitmann
consideră că teoria politică eminesciană, profund
influenţată de filosofia istorică hegeliană şi de
evoluţionismul ştiinţific de mai târziu, se încadrează în
„tradiţia unei concepţii universale restaurative post-şi
antirevoluţionare.

Dicţionarul de faţă urmăreşte panoramic receptarea
naţională şi universală a operei şi personalităţii lui
Eminescu.

Titu Maiorescu identifică, într-un studiu publicat în
chiar anul morţii poetului (1889), un geniu ce se impune
prin intuiţie, voinţă, impersonalitate, seninătatea
abstractă. Se conturează, astfel, o mască platoniciano-
schopenhaueriană.

O carieră lungă au făcut opiniile despre
„pesimismul” poetului, acesta crezut ca fiind determinat
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de cauze sociale (cf. Dobrogeanu-Gherea). O direcţie
dominantă a eminescologiei româneşti o constituie
cercetarea sursieră, căutarea unor modele dinafară. Mult
timp a fost crezut influenţat capital de Schopenhauer,
acest mod de abordare generând o absolutizare a
impactului pesimismului (de extracţie schopenhaue-
riană, funciar, „secundar”, „social”, metafizic, buddist
etc.).

O etapă importantă o înregistrează G. Călinescu.
„Critic total” – caută cu erudiţia enormă ce-l
caracterizează filiaţiile, asemănările, cuprinde rapid
orizonturile culturii poetului, urmăreşte meticulos
evoluţia. Impresionează calitatea aprecierilor, măreţia
spectacolului intelectual, panorama sintezei, analiza
sentimentelor primordiale (naştere, moarte, iubire),
înscrierea universului său în datele ontologice principale
(geneză şi extincţie) şi într-o îmbinare strălucită de
terestru şi ceresc, de vis şi real, de raţional şi metafizic.

Tudor Vianu prezenta, la 1930, structura
personalităţii lui Eminescu, arătându-ne izvoarele şi
dezvăluind mai multe grupuri de teme, elementul
original fiind deducerea armoniei lăuntrice din părţi
disparate.

Cu timpul eminescologii au avansat un alt mod de
analiză, conştientizând că singurul concept operabil este
personalitatea poetului. „Cine zice personalitate, preciza
D. Caracostea în Creativitatea eminesciană (   ), zice unitate
profundă a sufletului şi acord între deosebitele aspecte
ale manifestărilor caracteristice”. Din lumea
cugetătorilor poetul şi-a însuşit numai ceea ce se potrivea
cu firea lui: era schopenhauerian fiindcă doctrina
filosofului coincidea cu propria experienţă intens trăită,
era buddhist fiindcă se zbuciuma între conştiinţa vie a
veşnicei suferinţe, din care se hrăneşte şi năzuinţa
atotstăpânitoare a izbăvirii definitive; prin trăire
romantică dezmărginea nemărginitul.

Toţi cercetătorii caută dominanta facultée maitraisse:
dacă la Maiorescu este impersonalitatea, la Dobrogeanu-
Gherea conversiunea spre optimism, la Călinescu este
Erosul: „Ca şi natura, care e veşnică, absolutul nu poate
fi trăit şi experimentat decât pornind de la datele
permanente ale naturii, între ele, Erosul ei este cea mai
evidentă”.

Perspectivele exegetice înnoitoare au venit adesea
dinafară: francezul Alain Guillermou propunea analiza
genezei interioare a poeziei eminesciene, iar italianca Rosa
del Conte într-un studiu fundamental Eminescu sau
despre Absolut (1963) demonstra că din fragedele
începuturi mintea poetului român este cutreierată de
fantoma contradictoriului (de altfel, nota originală
profundă a lui Mircea Eliade o vedea de asemenea în
existenţa unei coincidentio opossitorum): în faţa lui se
proiectează Timpul ca prim prag ontologic; măcinat de
destin şi de căutarea sensului existenţial, îşi pune fiinţa
„în centrul lumii încoronat cu sori” şi îşi proiectează
idealurile în infinit. „În această identificare a existenţei

cu temporaneitatea căreia i se contrapune Fiinţa drept
ceva asupra căreia vremelnicia nu are nicio putere, stă
modernitatea simţirii lui”, remarcă cercetătoarea italiană.

Cartea Svetlanei Paleologu-Matta Eminescu şi abisul
ontologic (1988) îl raportează pe poetul român la
fenomenologia lui Heidegger şi Husserl, ca şi la
axiologia modernă, în special la Max Scheler, la care
persoana se identifică spiritului în drumul lui spre
Absolut.

Fenomenologii de felul lui Heidegger văd tipul
reprezentativ sau tipul încarnat care domină Lumea
Fiinţei în Poet, fiindcă numai rostirea cântăreţului
rosteşte Întregul nevătămat al existenţei de ordinul
Lumii care se rânduieşte în spaţiul interior al lumii
inimii. Poetul transcende contingentul şi particularul,
ajungând până la zona tensionată a spiritului unde
intuieşte esenţialul, resacralizează lumea, gândeşte Fiinţa
în toate metamorfozele ei, punându-ne şi pe noi „pe
acest drum al iluminaţiilor succesive, al devenirii şi al
bucuriei acestei deveniri” (Sv. Paleologu-Matta). Un nou
Eminescu apare din perspectiva raportului dintre
existenţa umană şi existenţa în genere (George
Munteanu), dintre eul eminescian şi legile universului
(Theodor Codreanu), din perspectivele modelelor
cosmogonice (Ioan En. Petrescu), al conjugării „sediului
depărtat al fiinţei sale” cu „existenţa concretă” (Edgar
Poe), al punctului genezic prim, orfismului şi ceea ce este
dincolo de limitele simţurilor – memorie, experienţă şi
cunoaştere ştiinţifică (George Lateş).

Receptarea universală s-a bizuit în special pe
traduceri şi studii cu caracter monografic sau având
scopuri didactice de informare şi popularizare.

Urmărirea receptării lui Eminescu pe mapamond
conturează o sinusoidă capricioasă, cu salturi şi scăderi,
cu înşelări în orizontul nostru de aşteptare şi cu surprize
venite de acolo de unde nu ne aşteptam (din India,
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Japonia, China, Turcia, Coreea de Sud, Thailanda şi din
spaţiul slav).

Eminescu poate fi cunoscut în toată plenitudinea sa
valorică numai atunci când o traducere şi un studiu ne
aduc dovada unei constructualităţi cu alţi mari creatori
(fie poeţi, filosofi, exponenţi ai artei) sub semnul
întâlnirii fundamentale a culturilor, al raportării
ontologice a uneia la alta, al perspectivei originale pe
care o impune el în rostirea esenţială a fiinţei. Mircea
Eliade considera, la 1943, că Eminescu impune
universului latin „o dulce resemnare faţă de devenirea
universală”, „o melancolică dorinţă de reintegrare în
Cosmos şi de a reface unitatea primordială”, „un
sentiment de singurătate metafizică” şi „inefabilul dor
românesc”. Pesimismul vine dintr-o viziune tragică a
existenţei, care e sobră, demnă, virilă, apropiată
dispreţului pentru moarte a dacilor.

Chiar dacă germanii, care au faţă de poet o datorie
pentru acţiunea lui Eminescu de a le fi promovat cultura
şi modelul cultural, nu ne-au dat traduceri pe măsură, au
realizat câteva studii profunde semnate de Klaus
Heitmann (despre gândirea politică), Helmut Frisch
(despre sursele germane), Michele Matusch (despre
Melancolie). Francezii  au completat lipsa de traduceri
fidele prin monografia lui Alain Guillermou Geneza
interioară a poeziilor lui Eminescu, prin versiunile recente
ale lui Jean-Louis Courriol şi ale tinerilor poeţi de la
Universitatea Aix-en-Provence. Italienii au dat trei
monografii dense ale Rosei del Conte, Marco Cugno şi
Giselle Vanesse. Versiunile spaniole ale Mariei Tereza
Leon şi Rafael Alberti l-au determinat pe criticul cubanez
Salvador Bueño să afirme că Eminescu este „cel mai
mare poet elegiac al lumii”. Ivan Krasko s-a remarcat
prin traducerile făcute în limba slovacă, Ion Miloş este
autorul  unei traduceri în suedeză, întâmpinată elogios
de critică. Luceafărul are parte, la ora aceasta, de versiuni
fidele originalului apărute în spaţiul slav (Elizaveta
Bagreama în bulgară; Nenadic în sârbă, Vitalii Kolodi în
ucraineană, Al. Brodski în rusă), în cel englez şi american
(Brenda Walker şi Andrei Sahlean), turc (Enver Mahmut)
şi chinez (Xu Wende, Li Zichen). Eminescologia
universală s-a completat cu studiile indiencelor Amita
Bhose şi Zrica Waswan (Eminescu şi India şi Eminescu şi
gândirea indiană), sud-coreeanului Sul Wol-Kim,
româncei elveţiene Svetlama Paleologu-Matta, maghia-
rilor Laslo Gáldi şi Samuel Domokos cehei Libuše
Valentova, slovacei Libuše Vajdova, armeanului Suren
Lokangian, ucraineanului Stanislav Semcinski, ruşilor
Iuri Kojevnikov şi Elena Loghinovski, bulgarilor Ilya
Konev şi Rumeana Lucezarova-Stanceva.

Proza literară a lui Eminescu a rămas multă vreme în
umbră din cauza publicării parţiale în timpul vieţii (au
fost tipărite doar trei nuvele Sărmanul Dionis, La
aniversară, Cezara şi basmul Făt-Frumos din lacrimă) şi
manifestării unei neîncrederi sau a unei atitudini ezitante
faţă de valoarea ei mai cu seamă în raport cu poezia.

George Călinescu remarcă în fragmentele de nuvele
rămase de la poet puţină materie pentru a putea judeca
pe Eminescu, „care nu apare totuşi niciodată aplecat
către analiză şi construcţie epică”. Eugen Simion e de
părere că „o sinteză convingătoare despre Eminescu nu
se poate concepe ignorând creaţia lui epică”. El „lasă
deschise prin proza sa cel puţin două drumuri în
literatura română: drumul prozei fantastice şi cel al epicii
filosofice, dând el însuşi modele în această privinţă”.
Proza eminesciană, urmărită în contextul marilor viziuni
romantice, poate fi receptată azi – prin grila realismului
magic latino-american (în acest sens semnalăm
includerea nuvelei Sărmanul Dionis într-o ontologie de
proză de anticipaţie din America Latină), cea existenţial-
intertextuală, ludică, fragmentaristă a postmodernis-
mului. De aceeaşi direcţie (post)modernă ţine hegemonia
imaginarului, obsesia identităţii (sesizabilă la sud-
americani şi japonezi), mişcările frecvente retroactive,
prospective şi introactive (introspective) ale eului-
narator, pluritatea dimensiunilor temporale şi punctelor
de vedere, centrul „secret” şi simbolurile, întrepătrun-
derea lumii realului şi lumii cărţii, fantezia culturologică,
conceperea omului „ca reminiscenţele unui om ce
demult nu mai este” (Sărmanul Dionis), ceea ce duce la
cultivarea visului în vis borghesian şi a metemphozei.

O operă de sine stătătoare a lui Eminescu se cade
considerată Dicţionarul de rime, elaborat în perioada 1878-
1883. El se prezintă ca un dialog între gândire şi creaţia
poetică ce scoate la iveală esenţa limbii. Poetul ţine să
obţină o sporită rostire, dând dovadă de „o viziune de
perspectivă asupra posibilităţilor poetice ale limbii şi
„descoperirea lanţurilor şi şirurilor infinite de structuri
eufonice, marea simfonie poetică a limbii româneşti” (M.
Bucur). Cele câteva mii de rime ne dau impresia nu atât
a unui laborator de creaţie, cât a unui arhanor, în care
alchimiştii căutau să coopteze duhul lumii şi al vieţii
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plutind în ape. Prin transmutaţiile verbale, printr-o ars
combinatoria „suprarealistă” sau „dadaistă” (avant la letre)
poetul vroia să coopteze spiritul limbii române.

Poetul dă dovadă de spirit creator şi în folosirea
proverbelor populare şi a expresiilor celebre. Poetica
paremiologică se integrează organic mitopo(i)eticii sale
generale, iar latura gnomică se înscrie în cadrul
reprezentărilor filosofice ale lumii. Poetul însuşi găsea
ecuaţiuni morale în proverb: „fiecare om are bunul şi
răul lui”. Tot astfel defineşte maxima Roland Barthes
într-un eseu despre La Rouchefoucald (Eminescu
traduce mai multe maxime ale acestuia): ca nişte esenţe
formale (substantivele, uneori şi adjectivele), care trimit
la sensuri pline, eterne: iubire, pasiune, orgoliu, a răni, a
înşela, delicat, nerăbdător, axate pe termenii unei relaţii –
de comparaţie şi antiteză –, demonstrând o economie
metrică  (scumpă şi lui Eminescu), în care se recunoaşte
„un substitut al limbajelor versificate” şi „o afinitate
particulară între vers şi maxima între comunicarea
aforistică şi comunicarea divinatorie”.

Dicţionarul prezintă şi Caietele Eminescu care conţin
manuscrisele poetului dăruite de Titu Maiorescu
Bibliotecii Academiei Române în 1902 (circa 16000 de
file) şi editate în facsimil în 38 de volume la începutul
secolului al XXI-lea datorită eforturilor acad. Eugen
Simion. Ele conţin textele originale ale poeziilor,
bucăţilor de proză, proiectele dramatice, traducerile
precum şi un vast Fragmentarium alcătuit din însemnările
şi conspectele studenţeşti, texte din marii filosofi şi din
savanţii reprezentând diferite domenii ale ştiinţei
(istorie, geografie, fizică, matematică, astronomie,
sociologie, psihologie, economie politică, lingvistică).

Corespondenţa face şi ea parte integrantă din opera
sa, din ea desprinzându-se un portret al sufletului în
modul în care îl concepea Nietzsche în scrisorile către
prietenii săi. Ca şi doctrinarul voinţei de putere, Eminescu
schimbă cu corespondenţii săi unele idei, ridicându-se
deasupra „ostenelilor vieţii”, a „cercului strâmt” al
cotidianului. Corespondenţa sa nu se prezintă doar ca „o
probă documentară”, ci ca „discursul cel mai autentic al
trăirii sale ca artist”. Între conştiinţa sa şi scriere apare o
distanţă, greu de depăşit. Este însemnul evident al
modernităţii. Boala sa este cea a înstrăinării de sine şi de
cei din jur, fiind alimentată de gândul că ar fi putut fi
luat drept nebun; nu plăgile deschise pe corp şi
supraexcitaţia nervoasă, ci urâtul îl face să sufere. Acest
urât este mai dureros decât cauza biologică. „Eminescu,
susţine un cercetător, îşi concepe scrisoarea ca un act de
viaţă. Comunica prin ea cu o eternitate, cu un ideal. Nu e
complezentă şi amabilă, act de societate şi de salon al
relaţiilor. Cea mai intimă scrisoare de dragoste pentru
Veronica devine un moment de fuziune cosmică şi de
fericire celestă, un vis şi un elan întunecat repede de o
cădere în proza vieţii” (Marin Bucur). Unii cercetători de
azi disting cu probe indiscutabile un discurs epistolar
eminescian intertextual.

Lingviştii de azi admit existenţa unui fundament
comun al tuturor limbilor, apărut din necesitatea servirii
aceluiaşi scop: prin ele oamenii pot să se „semnifice”, să-
şi facă cunoscute unii altora gândurile. Eminescu
distinge, în limbă, o parte netraductibilă („adevărata ei
zestre de la moşi-strămoşi”) şi o parte traductibilă
comună gândirii omeneşti. În genere, el îşi elaborează
chiar un program de învăţare a tuturor limbilor – clasice
şi moderne.

Sunt revelatoare apropierile dintre Eminescu şi
Heidegger în ce priveşte filosofia limbii:

Eminescu: „Nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba e
stăpâna noastră”.

Heidegger: „Omul se poartă ca şi cum ar fi făuritorul
şi dascălul limbii, când de fapt ea rămâne stăpâna
omului”.

Eminescu: „Precum într-un sanctuar reconstituim
piatră cu piatră tot ce-a fost mai înainte – nu după
fantezie sau inspiraţia care a domnit la zidirea
sanctuarului – astfel trebuie să ne purtăm cu limba
noastră românească”.

Heidegger: „Limba este domeniul (templum), adică
locul de adăpost al Fiinţei”.

O secţiune a Dicţionarului este rezervată „ecourilor”
din artele vizuale, transpunerilor pe muzică, prezenţei în
filatelie, numismatică şi medalistică, modului în care şi l-
au reprezentat marii pictori ai lumii.

Este pusă la îndemâna cititorului o amplă
bibliografie a operei şi lucrărilor critice, un indice de
nume, CV-uri ale eminescologilor şi traducătorilor,
inventarul expresiilor celebre şi proverbelor româneşti,
descrieri însoţite de comentarii ale variantelor şi
exerciţiilor neincluse în ediţia academică, interpretări ale
marilor scriitori români.

Pătrunşi de conştiinţa că este greu să cuprinzi Totul
în cazul personalităţii şi operei lui Eminescu, am căutat
totuşi să recuperăm golurile inerente de interpretare,
luată pe cont propriu, din perspectiva postmodernităţii,
cel puţin prin trimiteri la abordări eminescologice vechi
şi noi şi la cele mai recente postulări teoretice din
domeniul filosofiei culturii, hermeneuticii, po(i)eticii,
fenomenologiei, epistemologiei.

Este cazul să ne aducem aminte, în acest sens, de
ceea ce spune George Călinescu la finele celor cinci
volume de analiză a operei eminesciene: „Însă toate
materialele şi uneltele lui Eminescu n-ar da nimic în
mâinile altuia, fiindcă izvorul tainic al efluviilor
eminesciene e ascuns undeva departe, în pădurea
subconştiinţei lui. Acest aer ascuns al liricei sale trebuie
găsit şi gustat, descris şi mărit, fără alte senzaţii decât
acelea născute din repetarea lui, pentru ca spiritul nostru
să-i simtă densitatea şi să poată pluti în el”.
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Cornel UNGUREANU

Moldova literaturii, în secolul XX
Câteva repere
(continuare din ediţia precedentă)

M. Blecher sau despre
avangardă, altfel

vangarda, spun definiţiile ei, nu-i niciodată ex-
centrică. Ea defineşte un Centru, un loc al
niţiativelor, care stimulează energic un nou

început, într-o lume care şi-a consumat argumentele,
resursele, energiile. Avangardele literare sunt legate, de
obicei, de avangardele politice care vor să înnoiască
lumea. Cred într-o lume nouă, mai bună, iar
avangardele sunt cele care deschid calea. Avangardele
socializează, se exprimă în numele unui grup, uneori a
unei creaţii colective. Ele vor „lumea  cea mai bună cu
putinţă” sub semnul unei desăvârşiri umane. Dar şi
sub semnul unei rupturi categorice cu cele care au fost.
Cu alte cuvinte, avangarda împarte lumea, cultura,
literatura în cele care au fost şi cele care  vor fi. Între

strălucirea proiectelor şi stratutul rezidual a celor care
au fost.

Într-o carte succintă, Evreii în mişcarea de
avangardă românească, consecutivă celor trei volume
consacrate literaturii române interbelice, deci unei
experienţe întinse privind cercetarea istoriei literaturii
române, Ov. S. Crohmălniceanu îi aşează pe Tristan
Tzara, B. Fundoianu, Ilarie Voronca, Jacques Costin, F.
Brunea Fox, Saşa Pană, Dan Faur, H. Bonciu, Raul
Iulian , Gherasim Luca, Paul Păun, D. Trost, Sesto Pals.
Cei care sunt alături de aceştia se numesc Ion Vinea,
Geo Bogza, Constantin Nisipeanu ş.a. Criticul face o
scurtă retrospectivă asupra felului în care avangardiştii
din România au fost citiţi de Lovinescu, Călinescu,
asupra felului în care avangarda s-a integrat
mişcăriilor simboliste sau  în publicistica anilor
douăzeci, treizeci. Ce rol au jucat Contimporanul sau
Viaţa imediată în dinamica avangardelor din România.
Există şi succintă geografie literară:

A

GEOGRAFIE  LITERARĂ
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„O anume febră insurgentă a sufletelor crescute
în micile târguri moldave şi exasperate de atmosfera lor
somnolentă avea să intre şi ea aici”, scrie  Ov.S.
Crohmălniceanu, intuind rolul pe care „avangardele
ex-centrice” îl au în mişcarea literară din România
primei jumătăţi a secolului XX. (1)

Felul  în care M.Blecher se apropie de Andre
Breton, de Saşa Pană sau de Geo Bogza pune sub
semnul întrebării ideea de Centru pe care o propun
avangardele şi stimulează definirea avangardei prin
valorile ei ex-centrice: suferinţă, boală, moarte. Tradiţia
Casei, ca spaţiu al aşezării şi al autodefinirii e înlocuită
cu Spitalul, ca spaţiu de pasaj. Nu trebuie să uităm că
Blecher trăieşte mereu amintirea Casei – sau mândria
de a fi această, ca în scrisorile către prieteni săi, Ely şi
Geo Bogza:

“Ce bine ar fi dacă tu şi Ely ai putea veni la
Roman. Este loc să vă instalaţi cum vă place şi vă
asigur că aţi fi mulţumiţi. Cumnatul meu e un om fără
meschinării. El face totul pe placul meu. Când voi fi la
casa mea veţi fi desigur la voi acasă. Până acum s-au
îndreptat unele lucruri la casa mea... (2)

1. Max Blecher se naşte la Botoşani în 1909 dar din a
doua lună a vieţii se va muta la Roman. Acesta va  fi
oraşul lui. Copilăreşte cu S. Hay, viitorul pictor Sandu
Darie,  care va evoca începuturile lui literare. La 19  ani
este diagnosticat cu Morbul lui Pott – tuberculoză
osoasă - şi este trimis la Berck, pe malul Atlanticului.
Va evoca revelaţia  bolii şi perioada de la Berck în
primele sale romane. Din sanatoriul de la Berck îi
trimite lui Arghezi schiţele Herrant şi Don Jazz, pe
care acesta le publică în Bilete de papagal. Prietenia cu
Paul Minet (membru în redacţia  revistei Le Grand Jeu)
îl ajută să debuteze în celebra revistă Le Surrrealisme
au service de la Revolution. Aici publică L
Inextricable position. În 1934 îi apare placheta de
versuri Corp transparent, în 1936 îi  apare volumul
Întâmplări din irealitatea imediată, iar în 1927 Inimi
cicatrizate. Moare în 1938, postum îi va apare Vizuina
luminată, carte la care lucra în ultimele luni ale vieţii.

Max Blecher a participat nu doar la modernizarea
romanului românesc, ci şi la istoria unei avangarde vii,
dinamice, creatoare. El exprimă „ruptura”, timpul nou
al artei nu doar prin şocul maladiei, prin metamorfoză
(ca să folosim o deschidere către Kafka), ci şi prin relaţii
directe cu cei care au un program creator articulat.
Andre Breton, Saşa Pană, Geo Bogza, S.Hay (Sandu
Darie), Dr. Ygrec (D. Gluckmann), Pierre Minet
(autorul care îi facilitează relaţia cu Andre Breton) sunt,
pentru creaţia şi acţiunea sa culturală, prin programul
său, repere. Relaţia cu Arghezi, debutul la Bilete de
papagal constituie elemente ale unui program literar
ilustrat prin poezie, proză, corespondenţă. O secţiune a
comunicării noastre ilustrează  receptarea, în epocă

(prin autori ca Eugen Ionescu sau Geo Bogza, polii unei
avangarde literare în anii 30) şi criticii avangardei
actuale , de la  Radu G.  Ţeposu la Doris Mironescu.

Citabile  ar fi întâlnirile lui M. Blecher cu confraţii
săi din anii 30. Iat-o pe cea cu Eugen Ionescu (Facla, 13
mai 1936) „Dar luciditatea domnului Blecher, nu se
opreşte niciodată la psihologie, la efecte, la periferia
sufletului, care n-are să rămână  şi de-acum înainte, în
stăpânirea netulburată a aşazisei „literaturi de
autoanaliză”....Emoţia, durerea, psihologicul sunt
lucruri false, ca tot ce aparţine falsei „realităţi”, lumii
drăceşti, malefice, de lavă  şi se îndoieşte de ele, le
desconsideră”. Teatrul absurdului, aşa cum l-a statuat
Eugen Ionesco 15 ani mai târziu, elimină emoţia,
durerea, psihologicul din demersurile sale.
Semnificativă este relaţia pe care o descoperă Saşa
Pană: ”Întâmplări în irealitatea imediată e o carte fără
corespondenţă în literatura română. Aş apropia-o de
Nadja,  cartea de magie şi onirism care va supravieţui
lui Andre Breton”. Cercetătorii de mai târziu au căutat
să descifreze opera lui Blecher prin relaţii cu supra-
realiştii – cu persoanlităţile de vârf ale avangardei.
Opera lui  M. Blecher crede Crohmălniceanu,
realismului fantastic. „De altfel, pentru Blecher, idealul
scrisului arată, pe urmele lui Crohmălniceanu, G.
Lăzărescu,  îl constituie „transpunerea în literatură a
înaltei tensiuni care se degajă din pictura lui Salvador
Dali. Şi îl citează pe scriitor: ”Iată ce-aş vrea să realizez
– demenţa aceea la rece, perfect lizibilă şi esenţială...”.
Într-o cercetare sistematică a avangardei, Ion Pop va
sublinia că

”Amprenta suprarealistă se simte mai puternic şi
cu rezultate estetice mult superioare, în primul rând în
Întâmplări în realitatea imediată (1936)”.
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Despre programul  literar, despre proiectele ale lui
Blecher există mărturii atât în romanele sale, cât şi în
articolele, eseurile publicate în ziarele vremii. ”În această
simplă trecere a mea prin viaţă, va scrie în Vizuina
luminată, dacă sensul şi importanţa clipelor îmi scapă,
asta este poate şi pentru motivul că în orice moment le
„scap” şi eu lor, evadându-mă într-o lume închisă,
secretă şi proprie în cea mai strictă intimitate. Poate că,
aşa cum cred, nu este nici o diferenţă între lumea
exterioară şi cea a imaginilor mintale. Mi s-a întâmplat
chiar să văd, cu ochii mari deschişi, lucruri care nu se pot
petrece decât în vis....”.

„Este cred acelaşi lucru a trăi sau a visa o întâmplare
şi viaţa reală cea de toate zilele este tot atât de
halucinantă şi stranie ca şi cea a somnului. Dacă aş vrea,
de exemplu, să definesc în mod precis în ce lume scriu
aceste rânduri, mi-ar fi imposibil”.

În Lumea românească din 18 martie 1938 va  recenza
Ioana Maria de Geo Bogza în termeni care îl apropie de
confesiunile cărţilor sale:

„Cu respiraţia tăiată am citit aceste poeme de calmă
şi exasperantă frumuseţe. Este însă acesta Geo Bogza de
odinioară...? Pentru mine nu există nici o ezitare  şi dacă,
în aparenţă, poemele din Ioana Maria sunt ţâşnite din
sânge viu..., ţin totuşi de aceeaşi  zbatere sufletească şi de
aceeaşi nesfârşită disperare a lui Geo Bogza de
totdeuna./ Este mai mult chiar, o uluire că tensiunea
poetică a putut fi stăpânită....”.

În Vremea, 3 martie 1935 Blecher scrie, ca şi în
corespondenţă, rânduri despre „posibilităţile neexplorate
ale  poeziei”. „Una dintre ele şi poate cea mai importantă
este aceea care îşi face drum clocotitor în poezia
modernă şi care exprimă revolta pură a poetului în faţa
injustiţiei, a inegalităţilor umane şi a convenţionalis-
mului stupid”.

Un psihanalist mai vioi, Roland Jaccard,  îl va cita
cu admiraţie pe Groddeck " cel care afirma că singurii
trei tovarăşi care acompaniază fiinţa umană, de la leagăn
până la mormânt, sunt sângele, urina şi excrementele.
Groddeck, aşadar, a văzut că în  societăţile şi ideologiile
aseptizate, boala, - răsturnarea biologiei aseptice – este
calea regală  spre înţelegerea umanului./ De fapt, mai
mult decât sexualitatea, boala , astăzi, ……..este ultima
posibilitate a unei creaţii individuale."

Ne aflăm  într-o societate în care  "răsturnarea
biologiei aseptice" poate  să fie "ultima posibilitate a unei
creaţii individuale"? Boala sau încercarea de a reumaniza
specia prin limitele pe care le presupune maladia îl
aşează pe M. Blecher în interiorul unei avangarde
importante pentru înţelegerea secolului XX. Şi, probabil,
a secolului XXI. Şi ne atrage atenţia asupra unui personaj
necesar înţelegerii fracturilor secolului XX: medicul.
Doctorul.

O carte a Doctorului Y, Pe urmele înţelepţilor, a
atras atenţia prin referinţele la Spinoza („Întreaga naturã
e un Individuum., adicã, solidaritatea tuturor - fiinţe,
nefiinţe - în sânul aceluiaşi Tot”. Despre înţelepţi scrie
dr. Ygrec: „Înţelept, filosof nu e numai spectatorul
minunilor universului, ci, mai cu seamã, acel care ştie sã
suporte cu curaj durerile şi nici nu jubileazã când a dat
peste ceea ce se numeşte fericire”.  Dr. Ygrec e supărat pe
spiritualismului lui Bergson, care nu poate oferi nici o
soluţie pentru suferinţa oamenilor.

2.  Un interval: Dr. Ygrec şi Blecher. Iată de ce acum,
când intră în pacea de veci, ne înclinăm cu toţii în faţa
marei lui memorii”, scrie Tudor Teodorescu-Branişte în
„Medicul nostru”, 10 noiembrie 1938. Doctorul Ygrec nu-
i doar un extraordinar popularizator, e un adevărat
medic care are ochi pentru frumos. Citeşte  cărţile de
succes ale momentului, e atent la întâmplările seamă ale
literaturii. Îşi dă mereu cu părerea cu un entuziasm şi cu
o participare care ne face să bănuim că pe undeva ar
trebui să existe şi ambiţii de literat. Revista pe care cu
onoare o organizează, vegheat de Tudor Teodorescu-
Branişte, se ocupă de lumea nouă şi de maladiile ei: în
primul rând, cele sexuale.  Din când în când şi de viaţa
literaţilor. Medicul îi citeşte cu entuziasm şi scrie cu
vibraţie despre trecerea lor prin lume. Ca, de pildă,
despre Blecher. În ciuda interesului manifestat în ultima
vreme pentru  opera lui  Blecher, nimeni nu a decupat
acest articol din „Medicul nostru”:

„…Sunt câteva luni de când s-a stins din viaţă într-o
casă modestă dela periferia oraşului Roman, M. Blecher,
unul din cei mai tineri — mi se pare chiar cel mai tânăr
(n-avea nici 30 de ani) — şi — ne permitem a zice — din
cei mai talentaţi — dacă nu chiar cel mai talentat dintre
tinerii romancieri români.
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Primul său volum intitulat: Întâmplări în irealitatea
imediată a atras atenţiunea criticilor literari români
asupra talentului lui Blecher. Al doilea intitulat Inimi
cicatrizate am putea zice că este un roman autobiografic.
Autorul îşi descrie viaţa-i nenorocită — dar fantastică —
petrecută în vestita localitate franceză Berck-sur-mer, de
pe ţărmul oceanului Atlantic.  Berck-sur-mer e un orăşel
care s-a făcut vestit prin tratamentele ce se aplică acolo
— cu frumoase rezultate — bolnavilor atinşi de tubercu-
loză osoasă. Cititorii noştri cunosc din articole apărute în
„Medicul Nostru” ce este tuberculoza osoasă.

Nefericitul romancier român Blecher a stat şi el în
acest orăşel,  spre a se trata pentru o tuberculoză la
coloana vertebrală de care suferea.  Marele său talent de
evocare a realităţii, a vieţii, i-a dat impuls spre a aşterne
pe hârtie, astfel cum îi părea lui, această viaţă în Berck-
sur-mer şi a izbutit să ne dea unul din cele mai originale
romane ale literaturii româneşti.

E un roman pasionant în care eroii şi eroinele
defilează înaintea noastră mai toţi cu corpul învelit şi
strâns tot în enorme carapace, bandaje gipsate ceea ce
nu-i împiedică să fie victime ale săgeţilor lui Cupidon.
Idile senine de dragoste care dau în patimi aprinse ce
încearcă să se realizeze în trupuri ghipsate! Ce poate fi
mai original, mai neverosimil,  mai fantastic… Alţii ar
zice: mai… pervers! A trebuit marele talent al acestui
tânăr romancier ca toate personagiile să ne apară totuşi
vii şi vibrând de o viaţă intensă. N-aş fi crezut în
posibilitatea realităţii unor asemenea idile, pasiuni, şi…
romantisme, dacă întâmplarea n-ar fi făcut să cunosc
personal o tânără româncă, o frumuseţe răpitoare, o pia-
nistă de talent, care atinsă de o tuberculoză vertebrală a
stat şi ea la Berck-sur-mer... »

Cine citeşte „Medicul nostru” este uimit de
pragmatismul doctorului Ygrec, dar şi de spaima care i-o
stârnesc maladiile sexuale, deviaţiile erotice, neşansele
sentimentale. Pagini despre viaţa sexuală, altele, la fel de
numeroase, despre perversiuni, vicii, pericolele erotis-
mului dezlănţuit ni-l arată pe medic preocupat de
„higiena intimă”. El nu pofteşte deliruri ale imagina-
rului, el citeşte cu ochii medicului  şi, aşa cum  s-a văzut
din recenzia la Inimi cicatrizate, compară. Vrea să
vindece boala autorului. În romanele sale, Dr.Y reuşeşte
incredibilele vindecări, precum în Stafiile dragostei.
Romanul celor patru. “Cei patru » sunt  Alexis Nour, Dr.
Y, Alexandru Bilciurescu. Dr. Heraclide, « reprezentant »
al doctorului Y, reuşeşte să învie morţii. Dar cei înviaţi
nu au o viaţă spirituală fiindcă « doar dragostea în toată
complexitatea ei psihologică şi fiziologică reuşeşte să
învie morţii ».

3. Locurile.  Într-o cercetare cu totul remarcabilă, Dorin
Mironescu se opreşte asupra locurilor prin care a trecut
M. Blecher: acest Roman al lui Blecher, acest Paris, acest
Berk, acest Techirghiol, acest Braşov din  vremea lui

Blecher. Despre oraşul Roman al anilor treizeci
povesteşte pe larg Antoaneta Ralian. E un martor
credibil, părinţii ei iubeau literatura, făceau parte din
pătura intelectuală a oraşului. În lumea tradiţională a
oraşului Roman, Întâmplări în irealitatea imediată n-a
avut ecou.(3) În Braşov, arată Doris Mironescu, apărea
încă  din martie 1934, revista “Frize”, care îi aşează în
jurul ei pe N. Cantonieru, Mihail Chirnoagă, Aurel
Marin, Ştefan Baciu, V. Spiridonică. Revista îl întâmpină
sărbătoreşte  pe M. Blecher.: “M. Blecher, acest poet cu
multiple trezonanţe, nerealizat desigur, findcă claviatura
sa urcă toater scările lirice şi escamotează cu frumoase
realizări, atât curentul tradiţionalist cât şi extrema
cealaltă, scrie Doris Mironescu (4)

4. Întâlniri cu Sandu Darie (S.Hay) Stau cu Sandu Darie
pe terasa apartamentului  său din Vedado, unul dintre
cele mai frumoase cartiere ale Havanei. Lângă noi, sub
noi, zarva unei străzi pe care trec, şuvoi, maşinile unui
oraş trepidant; maşinile, camioanele, autobuzele.
Zgomotele — armonia unei capitale. Îl întreb dacă mai
are prieteni în România — are, cum să nu aibă, el ştie tot
ce se  petrece în România, e la curent cu toate.  De altfel
a fost de câteva ori  în România ultima dată… recent…
câţiva ani în urmă. Dacă are prieteni  în România?
Mulţi, mulţi. Ei au intrat în cultură în grup. În primul
rând e Geo Bogza… da, întâi de toate e Geo Bogza.
Dacă ştiu poezia aceea a lui Geo Bogza în care spune că o
să moară la o vârstă foarte înaintată… încă tânăr, cu o
inimă… rebelde. Revoluţionar. O ştiu: „Iar vârstele
obişnuite ale vieţii omeneşti/ Nu îmi privesc în nici un
fel esenţa. //Am avut toată viaţa şapte mii de ani, /dar
trecând prin vuietul şi ticăloşia lumii,/ tot mai neîmpă-
cat şi plin de revoltă/ am să mor de  şaptesprezece ani”).
Are foarte mulţi prieteni în România. Sandu Darie mi-o
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spune pentru a mă preveni? pentru a evita o confesiune?
Discuţia noastră se deschide, aproape brutal prin aceste
versuri, către  adevăruri care  pot  fi
tăioase, directe, către o sinceritate pe care, oricum, mi-o
doream. Foarte des îi citesc şi îi recitesc pe
Eugen Jebeleanu, pe Ştefan Roll, pe Saşa Pană. Nu
exista o linie continuă, nimic nu avea o curgere lină şi
uniformă. Exista însă o efervescenţă fantastică. Mă
întreabă dacă l-am citit pe  Blecher, romancier gigantic.
Cel  mai de seamă. Se citea mult, se discuta mult. Toţi
erau la curent cu ceea ce se întâmpla în Europa. Voiam să
fim cu un pas înaintea Europei. Aşa zicea şi Eliade. Era,
fireşte, şi destulă neseriozitate. Pentru „neseriozitate”
Sandu Darie întrebuinţează un termen ceva mai dur. L-
am cunoscut pe Teodorescu-Branişte, un om cu totul
deosebit, datorită lui am colaborat la Cuvântul liber. Pe
Ion Vinea. Are multă admiraţie pentru Ion Vinea.   În
1979, când a fost în România, a primit un telefon de da
Miron Grindea. Miron Grindea, dacă nu ştiu, se află la
Londra, unde scoate revista Adam. Era noaptea, era frig,
pentru el mai ales, un tropical. Căci, nu-i aşa, el este un
om de la tropice.

Spun că m-a impresionat în Cuba atenţia acordată
artei monumentale, o anume vivacitate a expresiei,
căutarea unui limbaj care se întoarce la tradiţiile indiene.
Cubanezii sunt foarte comunicativi, se exprimă cu o
uşurinţă extraordinară, sunt exuberanţi, expansivi. Am
prezidat, continuă Sandu Darie, un juriu de ceramişti,
care a acordat premiul întâi lui Oscar  Rodriguez
Lasseria: un mare ceramist, specializat în „guije”, eroi ai
magiei şi ai mitologiei cubaneze, cu zei care apar la
marginea râurilor… un fel de drăcuşori… („Pe această
direcţie,  îmi  propun să caut o mitologie foarte proprie,
să inventez o lume…” îmi  spunea Lasseria.)

Am văzut, atât în operele tinerilor plasticieni
cubanezi cât şi în şcolile  de artă  pe care le-am vizitat
frecvenţa, unui motiv: cocoşul. Din mai multe motive,
spune Sandu Darie. În primul rând, cocoşul reprezintă
virilitatea, vitalitatea, viaţa. Pe urmă, în toată America
latină erau răspândite  luptele de  cocoşi.  Chiar şi  în
Cuba  înainte de revoluţie.  Şi în afară  de  asta, cocoşul e
subiectul unei serii da opere ale unui mare artist
cubanez, Mariano Rodriguez. Pe urmă… Discuţia nu
alunecă nici la Brâncuşi şi nici la cocoşii tuturor
culturilor arhaice. N-avem timp. Şi Sandu Darie nici
măcar nu vrea să privească în urmă. El este fiul avan-
gardei. Şi, în ceea ce priveşte artele cubaneze, părinte al
avangardei.

N-a prea pus accentul pe sărbătoriri, dar, iată, cu o
lună în urmă,  când a împlinit 75 de ani i-au făcut
bucuria unui homenaje — a unei festivităţi omagiale.
Îmi întinde suplimentul săptămânal al revistei
Revolucion y cultura din 7–13 aprilie 1983 în care, sub
titlul de „75 de Sandu” ni se vorbeşte despre operele
Ziua şi noaptea de la spitalul Hermanos Amejeiras. Şi
despre felul de a fi şi de a crea al sculptorului Sandu

Darie, zice reporterul care scrie articolul omagial, vorbeş-
te cu el într-o spaniolă împănată cu propoziţii franceze,
care sună monocord ca şi cum ar vorbi româna sa
maternă… deci, spune reporterul, Sandu Darie trece de
la o anecdotă din anii săi parizieni la câteva proiecte,
unele fără îndoială utopice, cum ar fi acela de llenar de
rosar la torre Eiffel, pe urmă îi vorbeşte ziaristului de la
Cartelera (un fel de Săptămîna artistică ilustrată) despre
dificultăţile posesorilor de automobil (mi-a vorbit şi mie,
e mai noi se pare una dintre temele preferate ale lui
Sandu Daria), despre faptul că VĂZDUH se alcătuieşte
în limba română din Văz şi Duh. Imaginaţia poetică
dematerializează sculptura. Cele două murale de 35/9
m, — iată cum am încercat o realizare cosmică, bazată
pe dinamism, imaginaţie, poezie.

„Nici una dintre operele mele nu e semnată, ne
spune, ele sunt anonime. Nu am orgoliul semnăturii…
Pe urmă mă invită să văd „El arbol rojo” — arborele roşu
— aşezat   în faţa Palatului central al pionierilor. Dintr-
un pliant în care Sandu Darie îşi explică lucrarea
(pionierilor!) citez: „Arborele este simbolul vieţii,
expresia forţei naturalului şi a bunătăţii sale, pentru că el
ne da fructe, flori, umbră şi lemn pur. Şi este, de
asemenea, simbolul Revoluţiei, un arbore gigant care a
dat fructe tuturor cubanezilor… Arborele de metal şi
sârmă al lui Sandu Darie este o metaforă integratoare,
aşa cum sunt şi celelalte opere ale sale. Imaginaţia
noastră, poate lua avânt lângă operele sale miturile
romaneşti îşi descoperă, în lumea paradisiacă a
tropicelor — în natura exuberantă a tropicelor — un sol
nou. Mergem cu maşina să vedem uriaşele murale de la
spitalul Hermanos Ameijeiras. Pe drum, Sandu Darie îmi
vorbeşte din nou despre Eugen Ionescu şi despre
Carandino, despre Blecher şi despre alţi mari scriitori
români de la Paris, Londra, de alţii, aflaţi în Australia sau
Canada. Din nou despre M. Blecher, cel mai de seamă
romancier, prietenul lui de odinioară. Sunt prietenii
tinereţilor lui. Şi din nou de Bogza, Jebeleanu.
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La spital privesc panourile ascultând explicaţiile
torenţiale ale lui Sandu Darie. Sunt lecţiile lui Blecher,
zice. Ce am putut învăţa de la el.

Îmi dau seama că în fiecare dintre operele sale
trebuie să încapă Cosmosul întreg, Mişcarea în starea ei
pură, că fiecare dintre ele încifrează şi descifrează o
poveste. Basmul Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de
sfârşit. E povestea cea mai iubită din tinereţea noastră.
(Note din mai, 1983)

Note
1.) Ov. S. Crohmălniceanu, Evreii în mişcarea de avangardă

românească, Ed. Hasefer,
2) M. Blecher, mai puţin cunoscut. Corespondenţă şi receptare

critică. Ediţie întocmită de Mădălina Lascu. Prefaţă de Ion Pop. Editura
Hasefer, Bucureşti, 2000, p. 39.

3) „Domnul Blecher avea un fiu bolnav, ţintuit la pat despre care se
spunea că era un geniu şi care scria nişte cărţi pe care nu le înţelegea
nimeni. Nici măcar atotştiutoarea mea mamă, care repeta derutată un
anumit titlu: Întâmplări din irealitatea imediată. Ce-ar mai fi putut să
însemne şi asta? ( Radu Paraschivescu, Toamna decanei, Convorbiri
cu Antoaneta Ralian, Humanitas, 2011, p.22)

4.) Doris Mironescu, Viaţa lui M. Blecher. Împotriva biografiei,
Ed. Timpul, Iaşi, 2011, pp.111-122. Pentru  atenţia pe care criticul o
acordă  celor care „ar putea să rămână necunoscuţi”, amplul
comentariu pe care criticul de la Frize îl acordă lui Al. Călinescu: „ Sunt
foarte puţini  acei ce la 30 de ani, şi cu un număr restrâns de poezii pot
trece, odată cu moartea în istoria literaturii. (..............) În ciuda
talentului său,  Al. Călinescu a rămas un necunoscut. Asta se datoreşte
în primul rând faptului că a fost provincial că şi-a scos cărţile pe cont
propriu, nu şi le-a răspândit cum trebuia”. (Mihail Chirnoagă,
Basoreliefuri, Ediţie îngrijită şi prefaţată de Gh. Perian, Ed. Dacia,
1977, pp. 179-180) Într-un interviu cu Ştefan Baciu, reprodus de sora
poetului în, Constantin Eretescu întreabă: Spuneti-mi ceva despre
atmosfera literarã a Brasovului si a Bucurestiului anilor Dvs. de debut. Unde
vã întâlneati? Ce ziare, reviste literare apãreau atunci? Cum apãreau? Cine le
plãtea? La care reviste ati colaborat? Ce reviste ati scos Dvs.?

Întrebarea aceasta este destul de complexã, răspunde Ştefan Baciu.
Atmosfera Brasovului în anii în care am trãit-o eu, anii ’30, era o
atmosferã realmente de înaltã tinutã intelectualã. Concerte, sezãtori,
discutii, simpozioane, cele trei culturi, cea românã, cea sãseascã, cea
ungureascã, convietuiau în mod pasnic, apãreau reviste românesti,
reviste unguresti, reviste sãsesti, si eu chiar am debutat la cunoscuta
revistã a scriitorilor sasi, ,,Klingsor”, în 1933, fiind încã elev la Liceul
,,Andrei Saguna” si, în 1935, la 17 ani, am luat premiul de poezie al
Fundatiilor Regale. Brasovul era populat de un numãr respectabil de
scriitori, dintre care as mentiona pe cei de la gruparea ,,Frize”, Nicolae
Cantonieru, Aurel Marin, Mihai Chirnoagã, mai târziu, Vasile
Spiridonicã, cel care vorbeste astãzi din Honolulu, M. Blecher, care
venise în vilegiaturã de boalã, ca sã zic asa, de la Roman la Brasov,
masa de la cafeneaua ,,Corona”, unde ne adunam o datã, de douã ori
pe sãptãmânã, si în capul cãreia sedeau profesorii mei de francezã si
filozofie, Octav Sulutiu si Emil Cioran, înconjurati de un grup destul de
numeros de intelectuali brasoveni: ziaristul Vasile Munteanu,
deputatul liberal georgist Aurel Negus, avocatul Auricã Nistor,
doctorul Emil Colbazi, corespondentii gazetelor din strada Sãrindar,
cum se spunea, de la Bucuresti, Petre Canarache, Marin Iorda, Grigore
Marchidan, multi, multi altii.

Apãreau reviste, cum am mai spus, în toate limbile orasului. Dintre
revistele românesti îmi aduc aminte de ,,Pe drumuri noi”, scoasã de
Eugen Jebeleanu, în câteva numere, ,,Brasovul literar si artistic”,
patronat de Cincinat Pavelescu, scos cu truda lui Ion Focsãneanu, cu
ajutorul lui Bran de Lemeny, revistã mai degrabã traditionalistã,
,,Frize”, revistã de avangardã, care a apãrut în mod regulat aproape doi
ani, unde am fost un timp oarecare secretar de redactie si, fireste, cele
douã numere din revista mea, ,,Start”, apãrutã în 1933, în colaborare cu

prietenii mei de la Brãila, Eugen Schilleru, Horia Ghia si colega mea de
la scoala primarã, Mia Moga. Apãreau revistele când puteau, le plãteau
directorii, colaboratorii mai contribuiau si ei cu ce puteau, si eu am
colaborat la multe din revistele din Brasov, dacã nu la toate, si la o
bunã seamã de reviste tinere din toatã România anilor acelora, de la
Cernãuti la Bazargic, de la Silistra la Oradea Mare, de la Arad la
Sighetul Marmatiei, si as da numai câteva nume, ca ,,Abecedar”,
,,Pagini literare” ,,CO4H2”, ,,Pagini basarabene”, ,,Revista de poezie” a
poetului Olariu, de la Constanta, multe, multe reviste care apãreau
efemer.

B. Fundoianu şi ideea
morală a scrisului

uvânt-ul înainte pe care Mircea Martin, reper
al cercetării fondanieiene, îl scrie la primul
volum al Operelor lui Fundoianu (Ed. Art,

2012) se intitulează Fundoianu-Fondane – un destin
care ne sfidează şi ne somează, începe cu aceste
afirmaţii categorice – cu această invitaţie de a gândi
reperele morale ale lumii de azi:

„La 3 octombrie 1944, un mare poet, un strălucit
gânditor, un intelectual de o rară calitate umană,
purtând numele de Benjamin Fondane, B. Fundoianu,
B.Wechsler, era ucis la Auschwitz, „îmbogăţind – cum
scria Virgil Teodorescu într-un poem omagial – cenuşa
cuptoarelor naziste cu un pumn de pulbere
rătăcitoare”. Iniţiind această ediţie de Opere, nu putem
să nu ne gândim la omul care s-a aflat la originea lor şi
să nu încercăm să nu retrăim imaginativ oroarea,
atrocitatea, nedreptatea cumplită, barbaria absolută.
Un destin ca al lui Fundoianu ne sfidează şi ne
somează”.

Şi, în final:

„Mesajul operei sale şi conduita sa existenţială ne
invită să repunem problema valorilor  într-o lume în
care, cum ştim, nu mai există fapte, ci doar
interperetări, să restaurăm judecata morală în această
lume în care distincţia între bine şi rău este anevoioasă
şi, nu odată, chiar prezumţioasă”.

În definitiv, putem să citim aceste rânduri ale lui
Mircea Martin nu numai ca o confesiune de profesor şi
de istoric literar, de iniţiator şi de autor al unei ediţii
critice, de restaurator al unei istorii a literaturii române,
ci şi ca mărturie  a unui cărturar care, la o anumită
vârstă, trage concluzii asupra trecerii sale prin această
lume şi prin acest timp. B. Fundoianu, de care Mircea
Martin s-a ocupat în cărţi importante, în reviste pe care
le-a condus, despre care a vorbit  în conferinţe ţinute în
ţară şi în străinătate, ilustrează, precum puţini,
pericolele care ar putea marca lumea de azi.  Tot

C
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Mircea Martin scrie Prefaţa care se numeşte Poezia lui
B. Fundoianu, o poezie care  „ştie” mai mult decât
poetul. Priveliştea, îşi începe Mircea Martin studiul,
este , fireşte, frumoasă.  Reclamă o apropiere afectivă
Este statică. „Nimic din toate acestea în Priveliştile lui
Fundoianu Cele mai multe dintre poemele incluse în
volumul de autor din 1930 par concepute anume  spre
a ne contraria aşteptările induse de titlu.... spre a ne
submina ideea şi actul de contemplaţie”.  Prefaţa lui
Fundoianu la volumul din 1930, nu (prea) prefaţează,
adaugă, în a doua secţiune a studiului, exegetul.

Intrigă dedicatia volumului - lui Ion Minulescu.
Nici Câteva cuvinte pădureţe dedicate lui Claude
Sernet nu lămuresc prea multe. „Volumul de faţă
aparţine unui poet mort, în vârstă de 24 de ani prin
anul 1923. De atunci urma lui se pierde prin continent”.

Benjamin Fundoianu se naşte la Iaşi, în 1898, cu
bunici veniţi dintr-un capăt de lume, dintr-o margine a
Moldovei, Fundoaia. Sugestia sonoră  poate deschide o
cale către definirea locului. Realizează o topo-grafie:
poetul vine „dintr-un fund al ţării”.  „A descoperit
repede că a moştenit două tradiţii, – cea evreiască şi
cea românească, la fel de puternic cultivate în familie.
Cântecul de leagăn  al mamei, „vechi, bătrân, străin
îndepărtat” şi imaginea bunicului semnalizează din
copilărie apartenenţa la tradiţia evreiască a familiei.
Primele lecturi şi pasiuni literare sunt, ca în orice
familie de intelectuali  români, Eminescu şi Alecsandri.
Mama fusese în tinereţe o frecventatoare pasionatată a
prelecţiunilor Junimii. Ion Creangă a fost un oaspete al
familiei. Cărţile de istorie a românilor îi stimulează
exaltate sentimente patriotice şi stângace versuri
despre Ştefan cel Mare”, scrie Leon Volovici în
Fundoianu/Fondane – metamorfozele identităţii.

Din portretul pe care i-l face Emil Cioran în ale sale
de Exerciţii de admiraţie (Strada Rollin nr. 6) aş
decupa doar rândurile care evocă predilecţia  lui
Fondane, în cartea lui despre Baudelaire, pentru
plictiseală. „Cât despre mine, am făcut întotdeuna
legătura între predilecţia sa pentru această temă şi
rădăcinile sale moldave. Paradis al neurasteniei,
Moldova e o provincie de un famec trist, de-a dreptul
insuportabil..... Fondane cita adesea versuri din
Bacovia, poetul plictisului moldav, plictis mai puţin
rafinat, dar mult mai coroziv decât spleenul.  Pentru
mine rămâne o enigmă că atâţia oameni izbutiseră să
nu piară din cauza lui. Experienţa „abisului” are,
precum se vede, izvoare îndepărtate.” (1)

Biografii poetului vor mai  consemna reacţia
copilului Wechsler care, la şcoală,  nu  vrea să recite o
poezie de Alecsandri.   O va recita mama lui, invitată
pentru a corecta abaterea. Am putea scrie că asumarea
pseudonimului ţine şi de contestarea profesiunii de
literat; că poezia pe care o propune, priveliştile cu care

intră în literatură vor să facă derizorie  literatura
oamenilor fericiţi.  Să pună sub semnul întrebării
paradisul idilei. Imaginile consacrate de Alecsandri,
Eminescu, de volumul de succes al lui Ion Pillat, Pe
Argeş în sus nu mai sunt, în poezia lui Fundoianu,
sărbătoreşti, sunt, de multe ori,  funebre. Amurgul  ţine
de finalurile sumbre ale zilei, solemnităţile, altădată ale
reveriei, sunt ale bolii şi ale înmormântării.

Opoziţia, mai sistematică, este faţă de Ion Pillat.
Este semnificativă prezenţa lui Fundoianu în Antologia
poeţilor români de azi de Pillat şi Perpessicius (1925)
cu poeziile /Ce simplu e amurgul/, /De-atâta linişte/,
/Văzduhu-i pur/, /A spart în mine toată podgoria/.

„Ce simplu e amurgul acesta de sfârşit/ de toamnă!
Boi pe dealuri, duc arătura-n vid./ Septembrie strânge-
n doniţi strugurii toţi din toamnă,/şi-n tălpile desculţe
îl calcă sus, în cramă./ Ploaia veni cu sânge şi cu
furnici, din Sud; /câte-un pândar împuşcă pădurea, ca
un surd,/ o linişte se-adună din mii de cioburi sparte./
O fată, ici, în câmpuri, a adormit pe spate,/ şi-acum o
duc ţăranii pe umeri; pe sicriu/ un clopot îşi desfoaie
buchetul arămiu/să prelungească parcă amiaza din
vecerne;/e miros tare umed din fânuri; de devreme,/
şi-i lângă raclă bine oriunde te întorci”.

Şi o  concluzie:
„Ca-ntotdeuna viaţa-i cu garduri şi cu porci/ cu vişini şi
neveste care au ţâţa seacă”.

Urmează  un peisaj de Apocalipsă:
„Cirezi halucinate mugesc pe după vie;/ femei goale,
în lanuri, au pielea pământie,/şi ai putea pământul în
pielea lor să-l ai./ Un popă – poate Naiba – cu mintea
spre mălai, / peste sicriu, cu braţul întins
blagosloveşte. / Din curba lui, pământul  s-a-ntins, se
umflă, creşte,/ şi cheamă către dânsul oamenii de
noroi,/ Şi oamenii se culcă, cu sufletu-n noroi,/îl
scuipă, îl sărută, îl blastămă, îl iartă - // - şi bulgării de
noapte se prăbuşesc pe moartă”. (În Postfaţa la
volumul Ion Pillat, Poezii, Ed. Minerva, 1975, pp. 284-
285 scriam că  istoricul literar nu poate elimina
comparaţia cu  poeziile lui Ion  Pillat  scrise în anii
1917-1923, deci cam în acelaşi timp cu cele ale lui B.
Fundoianu. „Pe urme expresioniste (sau din voluptăţi
antisemănătoriste) Fundoianu e un poet al urâtului
rural, al satelor noroioase, ucigătoare prin monotonie,
terifiante prin absenţa civilizaţiei; monotonia  e un leit-
motiv în stihurile destinate Herţei, animalele şi
vegetaţia vădesc faţa lor intrată în putrefacţie. Pentru
Fundoianu peisajul e străin sau înstrăinat; el
degradează şi se degradează într-o lume de jocuri
mecanice.

Există o răceală sadică în poezia lui Fundoianu,
poet cu un ton aparte   în structurile lirismului modern,
capitolul categorii negative. Un posibil revers la Aci
sosi pe vremuri... este E ziua cea din urmă şi e datată,
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în antologia din 1965 a lui Virguil Teodorescu, ca şi în
volumul de faţă, 1917:

„ E câmpul lins şi-i pace arată pe moşie/ şi iepuri trag
pământul cu ei, în vizunie. // şi s-a pitit în ţărnă
cârtiţăria cârnă/ pe undeva , în ţară, turmele trec, de
lână// De-acuma cheia zilei se rupe din lumină, / de-
acum te rupi din orzul cu pete de rugină// de-acum te
pierzi în orzuri, în ziuă şi în toamnă, / şi toamna-i cu
fâneţe, cu vin şi poamă coarnă. // În zi, nu cere nimeni
să cadă oblic ploaia - / şoseaua duce numai din Herţa
la Fundoiaia;//...// Vezi:  cer şi câmp stau gata şi azi
să se sărute/ când toamna e culoare de cai morţi şi de
fructe.//E provizoriu câmpul şi timpu-i provizoriu - /
bolnavii albi se uită din şes, în sanatoriu,// cum vite
murdărite de aşteptare cască - / Va trebui să moară
natura ca să nască /...........//şi cei ce-s storşi din
toamnă or să reintre-n toamnă - / în toamna cu fâneţe,
cu vin şi poamă coarnă”.

Dar să rămânem la volumul Privelişti, aărut în
1930. Nu toate poeziile se hrănesc din violenţa
contestaţiei.  Un ciclu, Marior, e cu adresă directă:
tânărul iubeşte şi îşi adaptează discursul momentului
erotic. Există şi poezii sărbătoreşti pentru prieteni;
Benjamin Fundoianu  îi închină Lui Taliarh o cupă –
adică prietenului său Păpuşu (Armand Pascal)

Avangarda, spun definiţiile ei, nu-i niciodată ex-
centrică. Ea defineşte un Centru, un loc al iniţiativelor
care stimulează energic un nou început, într-o lume
care şi-a consumat argumentele, resursele, energiile.
Avangardele literare sunt legate, de obicei, de
avangardele politice care vor să înnoiască lumea. Cred
într-o lume nouă, mai bună, iar avangardele sunt cele
care deschid calea. Avangardele socializează, se
exprimă în numele unui grup, uneori a unei creaţii
colective. Ele vor „lumea  cea mai bună cu putinţă” sub
semnul unei desăvârşiri umane. Dar şi sub semnul unei
rupturi categorice cu cele care au fost. Cu alte cuvinte,
avangarda împarte lumea, cultura, literatura în cele
care au fost şi cele care  vor fi. Între strălucirea
proiectelor şi stratutul rezidual a celor care au fost.

Note
1) Despre portretul lui Fundoianu, realizat de Cioran scriu mult

William Kluback şi Michael Finkenthal într-o carte remarcabilă,
Ispitele lui Cioran,  ( The Temptations of Emil Cioran, 1997, Peter
Lang Publishers, Inc, New York, versiunea românească,  Editura
Univers, 1999). Poate că  este necesară  transcrierea, din Prefaţa
autorilor, măcar a acestor fraze: » Credem că ea (cartea, n.n.)  s-a ivit în
urma unor conversaţii  despre Lev Şestov, Eugene Ionesco  sau
Benjamin Fondane. Nu suntem siguri, dar oricare dintre aceşti autori,
sau alţii nemenţionaţi, ne-ar fi putut conduce la Cioran ».

Nicolae Labiş. Alte
momente inaugurale

storia  lui Nicolae Labiş nu  poate fi despărţită de
momentul în care România adoptă realismul
socialist, modelul sovietic, felul de a se implica al

scriitorului în viaţa socială şi în procesul de propagandă.
Ideea de revoluţie şi ideea de impas al fiinţei în acest
"timp nou", "anotimp tânăr" se confruntă în poeziile sale.
Suntem la un început de lume şi scriitorul trebuie să fie
cronicarul lui. Labiş e poet şi ştie că trebuie să dea  şi
verdicte, decizii, să realizeze, el, poetul, imaginile
timpului pe care le traversează. Clădirea  de pe strada
Kiseleff 10 şi împrejurimile ei devin  topos central al
literaturii deceniului al şaselea din secolul trecut.
Alexandru Andriţoiu, Ion Gheorghe, Ştefan Luca,
Lucian Raicu, Fănuş Neagu, Florin Mugur, Gheorghe
Grigurcu, Irimie Străuţ,  Marin Ioniţă, Tita Chiper, autori
cunoscuţi sau abandonaţi de istoriile literaturii ca să
devină memorialişti plini de ifose au populat acest
spaţiu al conformismului şi al nonconformismului. Un
martor important al evenimentelor este Lucian Raicu :

"În 1952.... la Şcoala de literatură "Mihail Eminescu",
în preajma examenelor de admitere. Proaspăt descins în
sediul instituţiei, eram fireşte curios să-mi cunosc
colegii. Cineva se însărcinase voluntar să arate pe rând
noilor sosiţi pe cel mai redutabil candidat. Împins din
urmă, pe majestuoase trepte, am fost introdus într-o
cameră de la etaj unde, într-unul dintre paturi,
împresurat de o tăcere respectuoasă, dormea energic, la
o oră cu totul nepotrivită, eroul seriei 1952-1954: Nicolae
Labiş, minunea locală din 1950 şi eruditul folclorist din
1951. L-am zărit a doua zi, a treia zi, întovărăşit de o
suită de colegi, scutieri obedienţi, unii mult mai în vârstă
şi toţi mai înalţi cu cel puţin un cap"(Lucian Raicu, text
selectat de Gheorghe Tomozei, în Moartea unui poet,
Cartea Rom., p.132) Portretul lui Lucian Raicu ne oblică
să ne întoarcem la disjuncţiile repetate de Ed. Spranger
între homo politicus, homo aestheticus, homo
aeconomicus etc. şi să-i adăugăm una: omul revoltat,
omul rebel la orice conformism. Labiş  este eroul revoltat
care defineşte un timp al răsturnărilor. Este tânărul
rebel care trăieşte fervoarea credinţei în rolul său de
lider, de data aceasta de personaj al unei istorii profetice:
e poetul şi e profetul unui timp nou, în care purificările
trebuie să urmeze. Lumea trebuie salvată, şi el este cel
care salvează această lume. Este eroul şi personajul
inaugural, aşa cu încercaseră să fie Rimbaud, tânărul cu
care se identifică. Lumea este făcută din buni şi răi, rolul
său este şi trebuie să fie salvator, să  facă dreptate,
precum  Zorro, Ivan Turbincă sau Till Ullenspiegel.

I
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Rolul de erou salvator, care nu era nici în timpul vieţii
sale neimportant, primeşte semnificaţii noi după moarte.
Scrie Cezar Ivănescu:

"La Iaşi am ascultat recitată "Moartea căprioarei" de
un poet aproape legendar prin 1960, Adi Cusin. Acest
poet scria la 15 ani de 1o ori mai bine ca la 30. Cu un
talent actoricesc nativ, el recita "Moartea căprioarei" ca
pe un bocet ritmat atât de exact încât făcea din acest
poem un text ritual atemporal: crima oribilă, lamentaţia
mortuară a fiinţei care şi-a ucis totemul, a fiinţei care,
urcând în civilizaţie trebuie, ciclic, să-şi desfiinţeze
obiectul adoraţiei, în scopul de a supravieţui. / Până
atunci cei care erau grupaţi instinctiv, erau siguri că de
datoria noastră este  să dăm un nou Labiş. Poate nu-mi
revin în memorie anume persoane,  ştiu însă că-ntr-un
timp eram câţiva (dacă ar fi să-i amintesc numai pe
Laurenţiu Ciobanu şi Adi Cusin) care scriau excepţional,
fiind posedaţi şi de o vehemenţă tipic labişiană./ Duhul
mortului George Mărgărit  şi al numitului Creţescu,
vieţuitor aproape nebun, asasinat în corsetul de fier al
unei reputaţii imorale, dar cunoscător al poeziei
franceze, ceva mai bun decât al facultăţii locale în
totalitatea ei, ne spaţializa cetatea în care aveam o

misiune precisă. L-am iubit pe Labiş în acele vremuri cu
disperarea de a ne fi născut moldoveni./ Spiritul
burghez căruia i s-au încorporat din cetatea sfântă îmi
jefuieşte speranţa că s-ar putea întâmpla ceva important
în acele locuri  până prin anul 2000."

Şi adaugă Cezar Ivănescu, numind seria de tineri –
de adolescenţi revoltaţi:

"Am crezut foarte mult timp că Labiş înseamnă
pentru noi o valoare poetică îndeplinind acelaşi rol ca
Rimbaud, Lautreamont ori Radiguet în literatura
franceză " (Gheorghe Tomozei, Moartea unui poet, Ed.
Cartea Rom., 1972, pp. 394-395)

Primele eliberări de solicitările propagandiştilor, a
celor ce păzesc "integritatea realismului socialist" încep
de la apelul la  pastel; la Imaginea locurilor, evident
natale. Anul 1956, cel în care debutează Nicolae Labiş, e
anul în care ies în lume cărţile plauzibile ale lui
Alexandru Andriţoiu, A.E.Baconsky, Ion Horea, cu toţii
preocupaţi de imaginea, strălucitoare sau doar
fortifiantă, a locurilor natale. Între textele nedatate ale lui
Labiş, Suha poate exprima orgoliul apartenenţei:

"În munţii mei, bătrâni aristocraţi,/ Cântă toate

Mihai Cămărut, Iaşii lamijlocul secolului XX
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păsările cerului./ Seara se rotesc prin incendiile potolite
ale nourilor/ Stelele cloştii şi ale oierului / Frunzarele
şoptesc o melodie duioasă şi calmă/ Şi fiarele frământă
troopot de copite-n sâhlişuri./ Dragostea mea, sunt
atâtea  cărări sunătoare/ Si-atâtea –nflorite ascunzişuri!"

Imaginile bune ale locurilor sunt purificatoare,
locurile armonizează sentimentele înalte, ne amintesc că
aparţinem unei oridini înalte:

"Azi, iată, am văzut un curcubeu/ Deasupra lumii
sufletului meu/ Vin cerbii mei în goană să se-adune/ Şi
către ei privirile-mi ţintesc - / Un codru nesfârşit de
coarne brune / În care mii de păsări strălucesc, / Sosind
din dunga zării de argint/ Vin păsările-mi mari de
sărbătoare/ Şi-nchipuiesc, pe ceruri, fâlfâind / Un ocean
de aripi mişcătoare; / Întreaga lume-a sufletului, vie /
Palpită de-o frenetică beţie."

Lumea sufletului dublează cealaltă lume, a
munţilor, izvoarelor, a animalelor care - iată, devin
animale totemice: cerbii, de pildă.   Împotriva cui se
declanşează revoltele, care lume trebuie purificată?
Imaginile dezastrului, a "altei lumi", infernale, domină o
bună parte a literaturii scrise de Labiş:

"Seceta a ucis orice boare de vânt/ Soarele s-a topit
şi a curs pe pământ/ A rămas cerul fierbinte şi gol/
Ciuturile scot din fântână nămol / Peste păduri, tot mai
des, focutri, focuri/ Dansează sălbatice, satanice
jocuri//………/Setea mă năruie. Fierbe pe apă / Firul
de apă, prelins din cişmea./ Tâmpla apasă pe umăr.
Păşesc  ca  pe-o altă / Planetă, imensă, străină şi grea."

Dezastrele locurilor, alterarea lor, lichefierile
nocturne, aşezate sub semnul răului revin în alte poezii.
Poetul este mereu preocupat de o "altă lume":

"Eu sunt spiritul adâncurilor/ Trăiesc în altă lume
decât voi,(s.n.) / În lumea alcoolurilor tari,/ Acolo unde
numai frunzele/Amăgitoarei neputinţi sunt veştede"

În Confesiuni nu puteau lipsi aceste versuri:
"Deci a venit şi toamna cu palele-i tristeţi / Şi curg

încete frunze şi paşi-s mai înceţi,/ Pe-arginturile minţii
tresaltă întrebări / Cum joacă pe icoană lumini de
lumânări."

O Baladă conţine asemenea imagini ale dezastrelor:

"Cum vântul de toamnă şi noapte şi chinuri încinge
/ Lumea cu urletul lui răguşit, uriaş,/ Micşorând şi
mărind depărtările: cum, sub meninge, / Amintirile zac
aiurând; cum dansează-n oraş/ Razele lămpii electrice;
cum se dezbină / Stuful subţirilor ploi între maluri de
zid, / Mă gândesc la pescarii din delta cu voci în
surdină, / La prietenii mei care-noată în frigul putrid
/………../ Pe cer se-oglindeşte-ntunericul apei ce bate, /
Întunericul vitelor care plutesc înecate/ Negrul acesta
nenuanţat."

Un fel de unitate a contrariilor – răul şi iluminările,
coborârile în infern girează viziunile paradisiace.

Pierderile (Pseudospleenuri) ţin de pamflet, de
exorcism, de încercările de a fixa răul. Modelul
Baudelaire, modelul Rimbaud articulează pios versurile:

"Dar poate că-i de vină doar aerul uscat, / Doar
aerul de scamă ce-năbuşă plămânii/ Ori leneşă amiază
când lin s-a legănat/ În apa clocotită pe lespedea
fântânii// Cred însă că-i urâtul  ce s-a depus în voi / Ca
drojdia de vinuri pe cupele murdare/ Ori zilele pierdute
ce-ai revenit, convoi,/ Să sune-n amintire a gol ,
tânguitoare./…………../ Într-un sicriu de ceaţă aşa au
adormit,/ Au amorţit în umbră firesc, fără blesteme,/ Şi
apele uitării le duc necontenit / Şi nu mai este nimeni la
viaţă să le cheme // În locul lor veniră cu negri maci în
dinţi/ Femei întunecate cu gura tutunie, / Cu ochi ca
alaunul, şi au dansat fierbinţi, /Şi răguşit cântat-au o
tristă melodie."

Zicerile fac parte dintr-un jurnal care nu mai
suportă transfigurarea poetică:

"Când amintirea-n faţă ca pe-un covor aştern/ Văd
c-am trecut odată şi eu acest infern!"

Poezia lui devine poezie premonitorie. Albatrosul
ucis devine emblematică, după moartea imprevizibilă a
poetului:
"Când se-nteţeşte briza aripa-i se-nfioară / Şi, reînviat o
clipă de-un nevăzut îndemn, / Îţi pare  că zbura-va din
nou, ultima oară,/ Spre-un cimitir mai sobru şi mai
demn."

Poate că acest "cimitir mai demn"a fost volumul
postum al  poetului, Lupta cu inerţia (1958) care a
declanşat resorturile "noii poezii tinere"

(continuare din ediţia viitoare)
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Adrian Dinu RACHIERU

Cei doi Labiş
„Clopote grave sunară trezirea /
Generaţiei noastre.
Tragem cugetarea afară din teacă.”

hiar în paginile acestei
reviste, semnalând accentele
de răz-vrătire – ca temă

dominantă a discursului labişian
(subversiv) –, Ioan Holban propunea
o reevaluare a meteoricului poet din
Mălini, de-mersul său contrazicând
percepţia „oficială”, convenţională,
fixată în / prin circuitul didactic. Şi
„rezol-vată”, regretabil, în anii
postdecem-brişti, prin eliminarea lui
Nicolae Labiş din manualele şcolare,
expe-diat fiind sub eticheta de poet
comunist. Cum recent, la Suceava şi
Mălini, s-a desfăşurat – sub emble-
mă labişiană – o nouă ediţie (a 44-a!)
a celui mai longeviv Festival din
ţară, şi el supus cândva unor
tentative de „jugulare”, încercăm a
repune pe tapet cazul Labiş, cel strivit
de destin şi învingător în posteritate!
„Zăludul” poet sentimental, dorind
a ne oferi „un cântec simplu ca
pământul”, a avut parte, constată
(şi) Ioan Holban, de un dosar al
receptării în conflict cu realitatea
poeziei sale, ignorându-se tocmai
acel „fond strict secret al poeziei
labişiene” (cf. Daniel Dimitriu).
Chiar dacă ferocele (în epocă) Mihai
Beniuc recunoştea în decembrie
1956: „Cuvintele lui au pornit / Ca
un dezgheţ au pornit”. Şi tot la
Suceava, printr-o „dublă recupe-

rare” (cum nota, în Prefaţă,
Nicolae Cârlan), a fost
lansat volumul lui Vasile
Gh. Popa despre anii de
„şcolărie la Fălticeni” (Nicolae Labiş
elev la Fălticeni, Editura Lidana, 2012).
Un manuscris recuperat prin
bunăvoinţa medicului Vasile V.
Popa, fiul profesorului fălticinean,
întocmit în 1970, cu numeroase
contribuţii şi observaţii, de neocolit
pentru viitorii exegeţi. Fiindcă
profesorul văzuse în acel „fiul al
munţilor”, elev la Liceul Nicu Gane,
un exemplar uman „atât de
deosebit”. Şi, desigur, nu s-a înşelat.

*
În splendidul poem Despre Labiş,

data viitoare, încredinţat lui Adrian
Păunescu şi publicat în revistă
(Flacăra lui Adrian Păunescu, 15-21
octombrie 2010, p. 11), Ion
Gheorghe, reactivat, vorbea despre
„viaţa şi lucrarea” arcaşului Nicolae
Labiş, acel tânăr Orpheu „petrecut
nedrept de români” şi însoţit de o
„invidie nebună”. Constatând că
despre acest subiect merită „să tot
scrii”. Totuşi, bardul de la Florica
parcă ar cere o amânare, hotărând
finalmente: „Mai departe despre
Labiş, data viitoare, când ne vom
întoarce cu toţii”.

Despre Labiş, reamintim, s-a
scris enorm şi poetul, ivit într-o
epocă de ferocitate dogmatică, sub
presiunea interdicţiilor, impunând –
printr-o critică „procuratorială” –
realismul socialist ca metodă, atrage
încă. Izbucnirile sale imagistice, de
mare prospeţime, sfidând carcasa
dogmei, acel copleşitor ilustrativism
tematic al versificatorilor vremii,
aliniaţi, „capturaţi”, monitorizaţi etc.
sub cupola ideologicului, n-au fost
scutite de aspre mustrări, vădind
însă insurgenţă structurală şi o
salvatoare încredere de sine. Dar
ceaţa mitologică îi însoţeşte traiec-
toria şi îi învăluie aura, greu încer-
cate în ultimele două decenii. Un
Labiş neglijat, expediat sub povara
etichetelor, stimulând o memorialis-
tică îndoielnică obligă la serioase
corecţii, revizitându-i opera şi
cercetându-i corespondeţa (îngrijită,
cu devoţiune, de harnicul exeget
sucevean N. Cârlan).

Hotărând, în fine, să rupă
tăcerea, Stela Pogorilovschi Covaci
(negreşit, un „martor incomod şi
nociv”, cum se auto-prezintă, dar
printre puţinii care se mai află în
viaţă) încredinţa revistei Oglinda

C
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literară un serial care dorea să facă
lumină în cazul Labiş, reconstituind
„nopţile de coşmar ale poetului
ucis”. Fiindcă e vorba de o crimă,
afirmă răspicat d-na Covaci, cea care
îşi propusese – alături de soţul ei,
Aurel Covaci – să îngroape „cutre-
murătoarea taină”. Ştiută însă de
familia poetului, ne asigură tot Stela
Covaci, Labiş fiind considerat – de
către directorul Şcolii de Literatură –
„un rătăcit”, vehiculând idei duşmă-
noase, trecut pe „lista neagră” întoc-
mită de Gogu Rădulescu, suprave-
gheat, supus percheziţiilor, hărţuit,
acuzat de snobism şi evazionism
prin gura unor confraţi oportunişti
şi invidioşi. Până la a deveni, în
1956, un „scriitor interzis” (cf. Ion
Băieşu). Şi cum sângele tânăr cere
izbăvirea, cititorii puteau urmări dez-
văluirile (unele divulgate şi în
Timpul asasinilor, Editura Libra, 1997,
scrisă împreună cu poetul Cezar
Ivănescu) dintr-o perioadă neagră,
bântuită de suspiciuni, pe care Labiş
însuşi o considera „treapta limpezi-
rii”. Limpezirile i-au fost însă fatale.

*
Întrebarea dacă meteoricul Labiş

s-a împlinit ca poet bântuie încă.
Călinescu, ştim, l-a considerat „un
poet pe deplin exprimat” deşi vârsta
la care a dispărut îl fixează într-o
tinereţe perpetuă. Să ne amintim că
acele „certe făgăduinţi” (dibuite în
1951) i-au îndemnat pe ieşeni, la
sugestia lui Constantin Ciopraga, să-
l aducă în „dulcele târg”; că teribilul
adolescent a grăbit prin juvenila sa
poezie reîntâlnirea cu tradiţia, spăr-
gând tiparele epocii şi risipind
molozul versificărilor teziste. „Eu
sunt spiritul adâncurilor” – clama
junele poet, „lacom de idei”, plin de
impetuozitate, revărsându-şi energia
polemică cu o invidiabilă prospe-
ţime, deopotrivă muzicală şi discur-
sivă. Poetul-adolescent asculta glasul
epocii, dar nu respecta canoanele
producţiei proletcultiste. Înscris,
fatalmente, în „plasma stilistică” a
acelei epoci, el deschidea o nouă
perspectivă „ontologică”, contami-
nată de intertextualizare. Inocenţa

vizionară, emblema neoromantică,
saltul la metapoezie fac din Labiş un
ferment, primenind lirica noastră. El
a întinerit poezia şi având „tristul
noroc” de a muri tânăr, îşi frânge
traiectoria printr-o moarte simbolică.
Sincer, impetuos, împrăştiind poeme
înflăcărate, el este animat de o cre-
dinţă. Prins în vârtejul istoriei, lan-
sând îndemnul luptei cu inerţia, con-
damnând „îmburghezirea” („trân-
tori prelinşi în noua casă”) poetul
dovedeşte, de fapt, un fond insur-
gent. Labiş n-a fost un versificator
oportunist, ca atâţia. El n-a acceptat
rolul docil de executant, aliniindu-se
la o ideologie. Caracterul afirmativ
al liricii sale ţine şi de resortul
polemic, dorind a rescrie repertoriul
tematic, injectând prospeţime şi
revitalizând, prin comuniune sufle-
tească, locurile comune ale epocii.
Asaltat de nelinişti, era un dezamă-
git. Ameninţat cu închisoarea risca
să devină întâiul disident dintre
scriitori în „lumea nouă”. Moartea
sa (care a fost văzută ca o jertfă) l-a
salvat oare? Sau, dimpotrivă, nu i-a
oferit răgazul de a se desprinde din

„capcana comunismului” (cum zicea
Aurel Covaci, fostul coleg de
cameră).

Indiscutabil poet revoluţionar,
Labiş a spart gheaţa proletcultis-
mului. Trăind „în miezul unui ev
aprins” el s-a războit cu inerţia şi
compromisul, căutând izvoarele
purităţii şi condamnând trădarea
prin minciună, abandonul conşti-
inţei morale. A fost el un poet comu-
nist, cum susţinea G. Ivaşcu?
Aderarea sa la idealul comunist,
scrie şi Alex. Ştefănescu, trebuie con-
siderată ca „o iniţiativă”. Or, prin
intensitatea participării şi prin
ino0cenţa vârstei, tânărul poet (ră-
mas un poet al tinereţii) se aruncă în
beţia visării, animată de furtună şi
senin, risipind „o frumuseţe dispera-
tă şi cutremurătoare” (Perpessicius).
Virginal în spirit (zicea Nichita),
poetul din Mălini se vădeşte un
recalcitrant, cu purtări puţin orto-
doxe, anunţând, parcă, o reeditare a
revoltelor istratiene. Ciclul Omului
comun marchează o altă etapă în
scrisul labişian şi îngăduie, în
subtext, şi o descifrare a motivaţiei
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schimbării. Aderând la un crez,
descoperind poezia chiar şi în „dura
sforţare omenească” şi, neapărat, în
„frumuseţea curată” a naturii, Labiş
– ca poet angajat – nu acceptă
macularea. Or, trezindu-se la
realitate, el e cuprins de frământări
şi interogaţii, încât amintitul ciclu
poate fi şi un „proces verbal al unei
confruntări lăuntrice” (Laurenţiu
Ulici). Versul labişian, în care „citeşti
ca într-un suflet” (cum s-a observat),
flagelează pe cei care „în noua
rânduială şi-au căutat culcuş”,pe
„trântorii ascunşi după stindarde”.
Adolescentul-poet glorifică puritatea
dar e obligat să constate că
„topindu-se, zăpezile murdare se
vădesc”. Descoperă divorţul dintre
realitate şi utopie şi, maturizat brusc,
trece la un ton sumbru. Lupta cu
inerţia, despărţindu-l de aerul jubila-
tiv al „comunismului romantic” este
un veritabil manifest, propunând un
alt Labiş. Nu e vorba, evident, de o
formulă coerentă ci de o febrilă
căutare, tot în numele demnităţii şi
purităţii, accentuând însă nota
reflexivă. Poetul era în drum spre
altceva şi un caiet verde (aflat la

Savin Bratu şi pierdut la cutremur,
în ’77) conţinea astfel de poeme
dinamitarde, inversând ştiutele
clişee, congelate de manualele şco-
lare. Ultimul Labiş, interesat de
„omul comun”, se desparte de
modelele poetice, dar, cu deosebire,
se detaşează de „pactul politic”,
descoperind cu sufletul lui tânăr
„tragica beţie a toamnei” şi „braţele
de aer ale clipei”; şi, mai ales,
presiunea prezentului lozincard,
întinarea idealului.

Trebuie să observăm că N.
Labiş, despicând cerul poeziei
noastre ca „vestitor”, ispiteşte, în
aceeaşi măsură, şi prin biografism.
Poezia sa prelucrează un fond
autobiografic: de la linia epică a
marilor poeme, în filiaţie maiakov-
skiană, la contemplativismul rafinat,
în lirica erotică. E vorba de o
interioritate în clocot, de elanurile
unei vârste care privea în juru-i cu
nesaţ („absorbind” lacom lumea),
replicând unei linii epicizate,
sufocată de clişee. Nu va lipsi poezia
anecdotică („fapte petrecute strâng”,
ne avertizase poetul), vom afla para-
disul copilăriei, schema arhetipală a

vânătorii ritualice (ca în capodopera
sa, Moartea căprioarei) şi chiar
metafore textualiste (vezi „albatro-
sul ucis”). Dar sinceritatea poetului
nu se desfăşoară neîngrădit şi, astfel,
sufletul se încarcă de scârbă. Un alt
Labiş îşi taie vad, fiind de o surprin-
zătoare modernitate. Cei care au
scotocit prin manuscrisele labişiene,
ştiu prea bine că poetul din Mălini
nu trebuie anexat „esteticii hei-rup-
ului”. E vorba, deopotrivă, de gestul
iconoclast, vestejind reţetarul epocii,
evadând din chingile normelor
epicizante, de o fisură a îndoielii
(constatând, prin omul comun,
degradarea idealului, implicit coru-
perea lui) dar şi de o frondă estetică,
anticipând poetica antipoeticului,
cum demonstra Paul Dugneanu. A
vedea în poetul Primelor iubiri doar
ecoul înfrigurărilor vârstei, doar o
conştiinţă virginală, bântuită de
„viscolele viselor” înseamnă a per-
petua o imagine falsă, refuzându-i
capacitatea problematizant-reflexi-
vă. Neputinţa cuvântului (un „rău
ascuns”) îl încearcă; vitalitatea
tânără suportă, curios, infiltraţiile
thanaticului iar pulsaţia erotică
dezvăluie, de fapt, însingurarea:
„lângă ea eu eram singur”.

Iar poetul, „un talent uriaş şi
feroce”, cum l-a văzut, invidios,
Nichita, cel care n-a îndrăznit să
publice cât timp Labiş a trăit,
clasicizat de timpuriu are parte de o
biografie mitizată. Născut la Poiana
Mărului – Mălini la 2 decembrie
1935, el va sfârşi tragic la Bucureşti,
la 22 decembrie 1956. Punctul de
vedere sentimental reţine această
frângere nemiloasă a destinului,
aureolând o prezenţă neobişnuită.
Labiş ar fi, după unele voci, în
primul rând un principiu moral;
după altele, contestându-i valoarea,
el ar trebui alungat din literatura
noastră deşi poetul credea cu
ardoare că „zămisleşte comori”.
Prietenii i-au cercetat manuscrisele
(ele se află la Muzeul Bucovinei din
Suceava), au apărut numeroase ree-
ditări şi interpretări. Ce-ar fi devenit,
oare, prolificul Labiş (să notăm că în
intervalul 1935-1956 el aşterne peste
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zece mii de versuri) dacă „pasărea
cu clonţ de rubin” nu l-ar fi răpit
este o întrebare inutilă. De la acel
Nelu Labiş, locuind la Fălticeni, pe
uliţa Rădăşenilor, venit în 1946 la
„şcolărie” până la ciclul Dor căzut,
dezvăluind o cu totul altă faţă a
poetului, nu e cale lungă, judecând
în timp. Acest interval, investigat cu
pricepere şi pasiune de Gh. Tomozei
(Moartea unui poet, 1972; Urmele
poetului Labiş, 1985) sau de harnicul
Nicolae Cârlan, rezumă, însă, un
destin şi propune un Labiş deosebit
faţă de cel de uz şcolar. Când la 1
oct. 1952 se deschideau porţile Şcolii
de literatură, Sadoveanu putea
întreba tunător: „Labiş, esti aişi?”.
Poetul a fost, indiscutabil, vedeta
promoţiei. Debutul în Iaşul nou
(1950), truda la revista Anii de
ucenicie (scoasă la acea faimoasă
şcoală, absolvită în 1954), munca în
redacţiile revistelor Contemporanul şi
Gazeta literară (1954-1956) însoţesc
paşii unei generaţii. Ea, generaţia
„luptei cu inerţia”, sigilată de
inocenţă şi exuberanţă, traversa „era
entuziasmului”; ei erau, cu toţii,
doritori să se afirme, talentaţi şi
neştiutori (Lucian Raicu). Poemele
timpurii ale lui Labiş probează acest
lucru. Mai târziu, vocea sa lirică se
schimbă, încărcată de reflexivitate;
dar acest mai târziu (care se supra-
pune, aproape, cu începuturile) nu
suprimă candorile virginale şi
prospeţimea matinală ale acestei
lirici, doritoare să dezvăluie „toate
durerile lumii”. După cum nimeni
nu poate contesta „zonele de
retorică” în care se zbate ea; poetul
dispărut la 21 de ani, fără a fi avut,
astfel, „şansa” disidenţei şi timpul
cizelării, nu înseamnă doar „o
trecere”. Legenda labişiană conservă
această vibraţie pură, temperamen-
tul de luptător, sacrificiul şi inocenţa
şi, în ultimă instanţă, răspunde chiar
nevoii noastre de mituri. Fiind vorba
despre o operă „întreruptă” (cu
brutalitate, de un destin nemilos),
broderia speculativă exploatează
tocmai legenda; nu e posibilă o
lectură desprinsă de tragismul
sfârşitului, cu „iz mioritic” (observa

Mircea Tomuş). Ce se salvează din
acestă operă, fatal inegală, cu relief
accidentat, va hotărî timpul, adică
noile generaţii de cititori care se vor
apropia de Labiş. Fiindcă poetul,
iute clasat drept un „ideolog”
obedient, are dreptul la o relectură,
într-un context al recepţiei calme,
reaşezând valorile, descoperindu-i,
poate, lirica erotică „prebărbătească”
(Valeriu Cristea) sau semnificaţia
inversă a atâtor texte dinamitarde.

Recitindu-l, cu grija inserţiei în
context, descoperind congruenţa cu
climatul şi „canonul” poetic al
epocii, să nu uităm „evadările” sale
din estetica proletcultistă (sau „ilu-
minările” sale, cum – norocos – le
numise Dan Mănucă), insistând pe
dimensiunea simbolică şi ambiva-
lenţa poeziei labişiene, descifrând cu
migală „al doilea strat”. Rebelul
Labiş, deviind de la „făgaşurile
instituţionalizate”, merită, indiscuta-
bil, acest efort exegetic.

În Pasărea cu clonţ de rubin,
poezie sibilinică dictată pe patul
morţii, Nicolae Labiş spera că „va
rămâne o amintire frumoasă”. O
ursită tragică a făcut din eternul
tânăr Labiş un simbol necesar. El
rămâne „buzduganul unei genera-
ţii” (cum inspirat scria Eugen
Simion), dezlănţuind energiile auro-
rale într-o vreme încercănată, cotro-
pită de negurile dogmatice. Se cade,
neapărat, a fi citit, alungând ispita
valorizărilor politice (foarte la modă,
şi acum) chiar dacă nu putem face

abstracţie de circumstanţe. Tinereţea
acestui poet, o „tinereţe fără bătrâne-
ţe” stă pecetluită într-o operă „pe
deplin exprimată”, însetată de real,
absorbind lumea: „Eu mă scăldam
prin pâraie cu ochii deschişi, / Era o
apă de cleştar şi de stele / Peştii
alburii pâlpâind ca-ntr-un vis /
Lunecau lângă genele mele”.

Nicolae Labiş, repetăm, rămâne
un simbol necesar şi, probabil, un
sacrificiu necesar, desferecând
izvoarele poeziei tinere. Mistuindu-
se în real, lirica sa, frisonată de
urgenţa comunicării, de intratabilă
rigoare eticistă, aparţine unei
existenţe „purtând în suflet roiuri de
lumini”. Spirit matinal, Labiş vine
dintr-un eden silvic şi, în numele
unor răspicate opţiuni romantice,
cutreierate de forţă vizionară, îşi
transcrie trăirile. Tinereţea irumpe la
tot pasul, radicalitatea şi zbuciumul
irigă acest lirism adolescentin, livrat
cu generozitate, aşa precum omul
(„topindu-se-n semenii lui”) n-ar fi
vrut să se lase corupt de minciună.
Dar traiectoria labişiană dezvăluie o
continuă căutare într-o epocă
frisonată, ea însăşi, de urgenţa
schimbării, la comandă ideologică.
Adolescenţa frenetică, cu nucleu
biografic, inocenţa şi senzorialitatea
conectate la un eden naturist, eposul
popular etc. reverberează într-un
lirism confesiv care, încercând a
prinde – într-un „veac clocotitor” – a
vremii înţelesuri, devine o gravă şi
precoce meditaţie epică, sfârşind în
sarcasm şi amărăciune. Labiş nu
poate fi anexat înfloritoarei lirici
publicistice (clişeizată, de platitu-
dine tematică); dimpotrivă, sensibil
la vibraţia ideilor, pătruns de „suflul
marilor probleme morale” (L.
Raicu), el dă tonul unei salvatoare
intelectualizări, anunţând, cu un
„spor de entuziasm”, responsabili-
zarea generaţiei: „Clopote grave
sunară trezirea / Generaţiei noastre.
/ Tragem cugetarea afară din teacă”
(v. Vârsta de bronz). Cel care „a licărit
scurt între două nopţi” (cf. Vl.
Streinu), un esenian acceptând, prin
angajare sinceră, grefa maiakovski-
ană, prins în mrejele utopiei ştia că
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„elanul nu poate fi ucis”. Dar trăirile
aurorale, „frenetica beţie” a viului,
incandescenţa creatoare suportă
asaltul birocratizării, a inerţiei şi
prejudecăţilor. Spre deosebire de
abundenta producţie a liricaştrilor
de partid, exterioară şi ditirambică,
poezia lui Labiş se verosimilizează (cf.
Marian Popa), proclamând necesita-
tea „luptei duble”. Expediţia cinege-
tică din Moartea căprioarei consfinţea
despărţirea de vârsta candorilor;
astfel, lirica labişiană, însetată de
puritate, se maturizeză brusc,
obsedată de tema degradării idealului,
anunţând (nota acelaşi Marian Popa)
„dezvoltarea unui opozant”.

Iată de ce supoziţia asasinatului
(politic), bucurându-se doar de
„certitudine foclorică” încă rezistă.
În pofida numeroaselor cărţi care au
atacat subiectul, nebuloasa împreju-
rărilor nu s-a risipit. Dosarul Labiş e
voluminos, anii petrecuţi la „fabrica
de scriitori” din Kiseelef, 10 (dacă ar
fi să preluăm sintagma-titlu, propu-
să de Marin Ioniţă) întreţin frenezia
detectivistică a foştilor colegi. Iată,
în anii din urmă, Imré Portik cu Hora
morţii (2005) sau Irimie Străuţ (O
moarte care dovedeşte ceva, 2001),
încearcă aşteptate clarificări. Iar
inflaţia de prieteni post-mortem,
livrând „ficţiuni memorialistice”
(cum se rostea, „în numele prieteniei
şi al adevărului”, Imré Portik în
volumul îngrijit de Florin Diac) sau

tentativele exegetice amatoristice,
pornite în numele „recursului la
memorie” nu fac decât să întreţină
confuzia, deplasând interesul spre
senzaţionalism, părăsind opera.

Or, soarta lui Labiş (autor
casabil, chiar „expirat”, după unii)
depinde, decisiv, de testul lecturii.
Fenomenul Labiş legitima o gene-
raţie, redescoperind lirismul şi
refăcând legăturile cu tradiţia
boicotată (cf. M. Ungheanu). Iar C.
Regman nu ezita să afirme, în 1956
(!), că „generaţia sa nu va întârzia să
se recunoască pe sine” (vezi Viaţa
Românească, nr. 5/1956). Resurecţia
lirismului, ieşirea din somnul dog-
matic, părăsind erotica de partid (cu
inerentul triumfalism al epocii),
transfigurarea unor teme bătătorite
(de epic festivist, lozincard, şablo-
nard) au căpătat, prin scrisul labişi-
an, prospeţime, branşate la „viaţa
clocotind în vers”, angajând dezba-
terea morală. Mai mult, Labiş s-a
dovedit „fecundator prin absenţă”,
recunoştea Mircea Cărtărescu (e
drept, prin 1981). Această iradiere,
estompată după seismul decembrist,
ridică o serie de întrebări pe care n-
ar trebui să le ocolim. Într-o recentă
exegeză (vezi Poezia lui Labiş, azi,
culeasă ca Prefaţă la volumul
antologic Moartea Căprioarei, 2009),
Răzvan Voncu analizează minuţios
„posteritatea dificilă a unui poet
afirmat într-o epocă barbară”,

pledând pentru o „necesară reciti-
re”. Chiar dacă modelul Labiş nu mai
e „funcţional”. Oricum, dispariţia
poetului a deschis calea „sanctifi-
cării” (vol. cit., p. 23) sub o dublă
imagine, supusă, inevitabil, fluctua-
ţiilor de context politic. Portretul-
robot al scriitorului comunist,
devotat cauzei, a fost conservat pru-
dent de ideologii regimului, având
nevoie de Labiş şi ignorând textele
ultimului Labiş (ca figură incomodă);
pe de altă parte, mitul poetului
tânăr, încarnat de Labiş, răpus de un
destin nemilos, suportând traumele
istoriei şi realizând „prima breşă
masivă în zidul cenuşiu al
versificaţiei realist-socialiste” (vol.
cit., p. 26) reverberează emoţional.
Curios, autor aproape interzis (spre
sfârşitul vieţii), cu o existenţă difi-
cilă, scos acum din manuale şi
blamat pentru tributul ideologic,
descins în lumea boemei bucureş-
tene, având, orgolios, conştiinţa
propriei valori, intrat în mit şi supus
furiilor demolatoare, trăind intens,
responsabil, cu o „stranie maturi-
tate” şi elan juvenil, dezinteresat,
justiţiar, un model de poeticitate (o
vreme!), devenind un simbol, graţie
şi rolului avut într-o epocă tulbure,
în plin stalinism literar, în „supra-
vieţuirea poeziei româneşti”, Labiş
rămâne un insurgent, dar – remarca
îndreptăţit Răzvan Voncu – „în
interiorul comunismului” (vol. cit., p.
31). Indiscutabil însă, un talent
viguros, un nume emblematic şi nu
doar „o amintire frumoasă”. Desfă-
şurând în poezia sa o întreagă mito-
logie, trăită sincer-vibratil (copilăria,
pădurea, cerbii etc.), nescutită de
seismice confruntări lăuntrice şi
impunând în posteritate, prin graba
păsării „cu clonţ de rubin”, un mit
care nu se va ofili.

*
Cu vocaţie de inaugurator,

depăşind elanul şi naivităţile vâr-
stei, constatând pervertirea idealuri-
lor („Şi-a căpătat albeaţă cristalul ce-
a mai fost”), Labiş – „dezmeticindu-
se” – devenea dubitativ; devenea,
periculos, un alt poet, cultivând
sarcasmul etic, altoit pe tulpina
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nonconformismului său, al lecturilor
„deviate”, alimentate de anticarul
Sterescu, al dorinţei sale aprige de
învăţătură, vădind nu doar o ardere
clamată ci şi o maturizare precoce,
accelerată. Rimbaud, citit de Labiş
„cum trebuie”, la îndemnul lui G.
Mărgărit („o prezenţă tutelară”, nota
prob Lucian Raicu), poate fi socotit
„responsabil” de viteza moderniză-
rii liricii labişiene în ultimii săi doi
ani. O „colaborare secretă”, observa
şi N. Manolescu, ajutându-l să intre
în starea de poezie. Contaminat de
„frenetica beţie” a viului, pacifist,
rob al unor ambiguităţi conjunctura-
leşi al idealităţii vârstei, participant
la înnoirea ţării, asumându-şi cu
dârzenie şi devotament cadenţa
generaţiei, el se desprinde de pluto-
nul proletcultist (oferind, prin cântă-
reţii fruntaşi ai noului ev, clonaţi, o
poezie calpă, jenantă, uitată azi).
Condamnă, desigur, „cuiburile tâl-
hăreşti”, „procesele chiabureşti” şi
paing-ul morţii în numele propagan-
dei antirăzboinice, dar nu este opac
la suferinţă: „Aşa am crescut/
Cântec omenesc din jale şi lut”.
Temele impuse de religia politică a
acelor ani capătă, prin imaginile
plăsmuite sub pana labişiană, alt
tonus, nu tocmai pe placul frontului
partinic; deşi, să nu uităm, faima de
poet comunist (sechestrat) l-a însoţit,
falsificând adevăratul sens (testa-
mentar) al luptei cu inerţia. În plus,
în epocă, orice debut era „costisitor”,
îmbelşugând scena oportunismului
politic; iar momeala autorităţilor –
consistentă.

Aşadar, un Labiş în doi timpi
tulbură clişeele sedimentate. Cine a
parcurs corespondenţa (adică viaţa
„secretă”) găseşte un reazem decisiv
în întregirea profilului acelui elev
„recalcitrant”, un „derbedeu hoinar”
(citim într-o epistolă), semnând, cu
avânt revoluţionar, NL Utemist şi
care ajunge la concluzia, într-o
scrisoare nedatată, mărturisindu-şi
intenţia de a se retrage în Moldova:
„nu am ce căuta între voi”. Vizitat
de îndoieli şi întrebări, „zăludul”
poet sentimental, amnbiţios, îşi
developează „noaptea fluidă a tine-

reţilor”. Reconstituie, idilic-coşbu-
cian, în decor silvan, „viaţa pătima-
şă” a unui sat de munte; dar, în
acelaşi timp, îmbrăţişând lumea,
depăşeşte triunghiul iniţiatic (natura
/ vatra folclorică/ biblioteca) pentru
a accede la marile ei interogaţii,
trezind îngrijorarea organelor. Încât
„obiectivul” Labiş, iniţial devotat,
recitând apoi „cu glas mare” Doina
eminesciană, nu mai corespundea
ideologic; iar moartea sa, mărturisea
Margareta Labiş, sora poetului, într-
un interviu provocat de Călin
Ciobotari [v. Dacia literară, nr. 91 (4/
2010)], nu a fost „o moarte
întâmplătoare”. Acel alt Labiş, sece-
rat la 21 de ani, la distanţă de ani-
lumină de Telegrame-le din 1943
(„poezie de subsemnatul”, rostită în
refugiul de la Vacarea, când viitorul
poet era în clasa a treia) ar trebui
descoperit şi în arhivele CNSAS,
luminând o secvenţă tenebroasă. Şi
risipind, definitiv, prin accesul la
adevăr, bogata folcloristică de cafe-
nea, încropită pe scenariul morţii
„oportune”.

Labiş s-a format pe ascuns,
devenind lucid, matur, tăios, nota L.
Raicu (un ghid avizat), dezminţind
inerţiile de receptare care i-au
falsificat portretul. Sau acuza de
„idealism şi nepăsare”, cum se putea
citi în vigilenta Lupta Moldovei (12
august 1952). Venind dintr-o epocă
brutală, dramatică, neguroasă, „meş-

terul Labiş” (cum l-a răsfăţat Nichita
Stănescu), vital, spontan, sincer,
idealist şi vulnerabil, cu o existenţă
fulgurantă şi o stranie maturitate,
crezând – nedesminţit – în poezie, a
fost primul lider autentic al literaturii
postbelice. Supravieţuind acum ca
vedetă sau devalorizat, ca autor
casabil, ieşind din legendă? – iată
dilema anilor postdecembrişti. Un
mit sacrificial, pe altarul Poeziei sau
un autor scos din manuale, însce-
nându-i-se, astfel, un „al doilea
asasinat”? Evident, meteorica-i tre-
cere, sfârşitul neelucidat au precipi-
tat „cristalizarea în mit”, constata
Gh. Grigurcu, îndulcind totodată
(sau chiar blocând lungă vreme)
„expertiza critică”. Cazul Labiş, în
pofida hectarelor de exegeză, rămâ-
ne încă un dosar nerezolvat.

*
Prins în turbionul unui timp

convulsiv, dramatic şi utopic,
fracturând Istoria, Labiş „a ars scurt
şi orbitor”, scria T. Vianu la zece ani
de la moartea poetului. Şi tot el
adăuga: Labiş, eternul copilandru,
„şi-a priceput vremea”. În ce sens?
Ca poet iluzionat, anagajat, citit,
„lacom de idei”, luându-şi în serios
investitura, purtător de cuvânt al
unui ev brutal, lozincard, incandes-
cent? Sau, dimpotrivă, ca ins
dezamăgit, incomod, de o lucidă
candoare, devenind – în clocotul
evenimentelor – celălalt Labiş?

Festivalul naţional de poezie Nicolae Labiş
În perioada 5-6 Octombrie 2012, a avut loc Festivalul naţional de poezie Nicolae Labiş (ediţia a

XLIV-a). La această ediţie al celui mai longeviv concurs literar din ţară au participat 40 de creatori
literari din toate zonele ţării, din Republica Moldova şi chiar din Anglia. Douăzeci de reviste
literare din ţară au oferit premii: Ateneu – Bacău, Bucovina literară – Suceava, Conta – Piatra
Neamţ, Contact internaţional – Iaşi, Convorbiri literare – Iaşi, Dacia literară – Iaşi, Hyperion –
Botoşani, Oraşul – Cluj Napoca, Plumb – Bacău, Poesis – Satu Mare, Poezia – Iaşi, Porto Franco –
Galaţi, Revista Română – Iaşi, Spaţii culturale – Râmnicu Sărat, Steaua – Cluj Napoca, Timpul –
Iaşi, Tribuna – Cluj Napoca, Vatra – Târgu Mureş, Viaţa Românească – Bucureşti, Zona literară –
Iaşi,  .

Juriul acestei ediţii este format din criticii literari: Mircea MARTIN – preşedinte; Alexandru
CISTELECAN, Adrian Dinu RACHIERU, Mircea A. DIACONU, Vasile SPIRIDON, – membri.

Invitatul de onoare al festivalului va fi doamna profesor Margareta Labiş, care a acordat un
premiu special. Dintre personalităţile literare invitate la cea de-a XLIV-a ediţie a Festivalului
naţional de poezie Nicolae Labiş, au fost prezenţi la Mălini: Adrian Alui Gheorghe, Liviu Antonesei,
Nicolae Corlat, Nichita Danilov, Gellu Dorian, Sabina Fînaru, Radu Florescu, Paul Gorban, Florin Iaru,
Mircea Martin, Ion Mureşan, Marcel Mureşeanu, Liviu Papuc, Elleny Pendefunda, Julieta Carmen
Pendefunda, Liviu Pendefunda, Ioan Es Pop, Doina Popa, Adrian Dinu Rachieru, Nicu Sava, Vasile
Spiridon, Carmen Veronica Steiciuc, Liviu Ioan Stoiciu, Mihai Sultana Vicol, Ovidiu Vintilă, Călin
Vlasie.
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Aura CHRISTI

Închide ochii şi pleacă
Cierra los ojos y vete

Închide ochii şi pleacă
în luminişurile interioare,
supravegheate în absenţa ta
de o zeitate devoratoare.
Retrage-te, a venit ceasul
să iei cu tine lumea
şi neliniştile ei de a fi
care în antichitatea ta
se vor trezi,
dăruindu-ţi puterea şi farmecul
celor fideli lor înşişi
până la degradare,
până la înţelepciunea oarbă
de a înainta tot mai mult înăuntru,
tot mai puţin în afară.

Cierra los ojos y vete
Hacia las luces escondidas,
Vigiladas en tu ausencia
Por una diosa devoradora.
Retírate, llegó la hora
Para que tomes contigo el mundo
Y la intranquilidad de ser
Que en tu pasado
Se alzarán,
Dándote poder y elegancia
De los propios leales
Hasta la degradación,
Hasta la sabiduría ciega
De avanzar y avanzar hacia adentro
Y mucho menos hacia afuera.

Traducere în spaniolă : Mario Castro NAVARRETE
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Theodor CODREANU

„Polen eretic”,
poezia

azardul face să mă-ntâlnesc târziu cu literatura
Aurei Christi şi nu e de mirare în labirintul
brownian al culturii literare de azi. Trebuie să-

mi mărturisesc şi neîncrederea în puterea spirituală a
ultimelor generaţii de a ieşi la liman din labirint, fiindcă
ideologia „corectitudinii politice”, care cancerizează azi
inteligenţele, e la fel de contaminantă ca vechea mreajă a
utopiei kominterniste de la mijlocul secolului al XX-lea,
făcătoare de victime şi-n rândurile intelighenţiei
occidentale. Prima grijă a „haşişinismului” ideologic este
să abată arta de la rostul ei fundamental: adevărul fiinţei.
Asta a făcut proletcultismul, iar când s-a văzut cât de
grosieră i-a fost mistificarea, ideologii s-au grăbit să-i
ademenească pe scriitori cu „beţia de cuvinte” (Titu
Maiorescu) a estetismului, creând iluzia că estetismul este
antiteza proletcultismului, pe când, în realitate, este
opusul esteticului. Când generaţiile ’60-’70 au încercat să
iasă şi din această nouă seducţie, s-a venit cu altă ispită,
de astă dată de sorginte occidentală, „corectă politic”, în
fond, care s-a dovedit a fi la fel de nefastă, aşa-numita
tehnică a textualismului postmodernist, care nu-i altceva
decât forma pretins „ludic-parodică” a „beţiei de
cuvinte”. Aşa se explică faptul că s-a indus rivalitatea,
cultivată de vreo trei decenii, între generaţia ’80 şi
anterioarele: a lui Marin Preda, a lui Nicolae Breban şi a
lui Cezar Ivănescu. Tot ce s-a abătut de la „canonul”
textualist a fost decretat anacronic. Mistificarea a prins
foarte bine şi-n rândurile noilor generaţii din Basarabia,
somate a se „sincroniza” neapărat cu postmoderniştii
din Ţară, care, tot „inovând”, au ajuns la „concretul”

unui neozolism pornografic şi scatofil, preamărit, la un
moment dat, prin premii şi elogii critice, chiar la nivelul
conducerii USR, iar, mai nou, prin ICR.

Într-un asemenea context, aproape singular mi se
pare a fi traseul străbătut de Aura Christi, tânără venită
din Basarabia, „optzecistă”, prin vârstă (născută în
acelaşi an cu Emilian Galaicu-Păun), şi „nouăzecistă”,
prin debut editorial. Pentru comparaţie, voi lua cazul lui
Alexandru Vakulovski, prozator înzestrat, din tipologia
„tinerilor furioşi”, care, descins în România, s-a trezit că
„tzara mea” (vezi Tamara Caraus, autoarea unui eseu cu
acest titlu) este otova cu Republica Moldova, ambele
caricaturi postmoderniste, coborâte din Imperiul
Sovietic. (Berea URSUS din Cluj-Napoca i se pare a
evoca URSS, prin simpla cădere a lui U!). Dacă Tamara
Caraus a venit în România îndoctrinată „corect politic”,
scriind eseul împotriva identităţii naţionale, Alexandru
Vakulovski nu-şi mai face nici o iluzie şi romanul său de
răsunet, Pizdeţ (Editura Aula, Braşov, 2004), devine
oglinda fidelă a unei lumi centrate pe divertisment şi
pornografie, „idealurile” ultime ale ethosului
postmodernist. Din Moldova lui Vasile Stati şi a
comuniştilor voronieni, scriitorul a nimerit într-o
Românie postmodernizată dezastruos. Postmodernismul
din anii ’80, mimetic, fără suportul postmodernităţii
occidentale (Adrian Dinu Rachieru), n-a putut produce
decât textualism parodic, numit de Paul Goma, printr-un
joc de cuvinte, şi textilism. Postmodernismul caricatural,
de după 1989, n-a făcut decât să ducă la extrem obsesia
pseudo-„concretului”, textualizarea, cum spuneam, fiind

H
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împinsă către pornografie şi scatofilie. Diferenţa dintre
Alexandru Vakulovski şi colegii de generaţie este
disperarea (kynică?) ce-i străbate scriitura şi care ar
putea să-i fie de folos autorului când se va vindeca de
teroarea modei. Tinerele generaţii, abandonate
divertismentului (droguri, filme pornografice, sex,
discoteci etc.), îşi consumă „libertatea” în lipsa totală a
lui Dumnezeu („Pentru mine el este absenţa sa”,
mărturiseşte protagonistul narator Yo, din romanul lui
Vakulovski), încât, după norma lui Ivan Karamazov,
dacă Dumnezeu nu există, totul este permis, inclusiv
„demitizarea”, izvorâtă chiar din nevoia de batjocură, în
plină veselie haşişinică: „Au fost faine, foarte vesele
(vizionările de filme, experienţele cu droguri, n.n.), eu
eram în rolul unui cioban pe care doi pidari au vrut să-l
fută, să-i ia oile, da’ ciobănaşu’ chema pe băieţii săi şi le
lua iarba pidarilor, plus o pizdeală bună, ca să ştie.” Iată
la ce-ar fi bună Mioriţa. În faţa unor astfel de texte, nu
putem decât să convenim câtă dreptate avea Cezar
Ivănescu să numească postmodernismul –
prostmodernism.

Într-o asemenea înfundătură grotescă nu a căzut
basarabeanca, descinsă la Bucureşti, Aura Christi.
Bănuiesc că a avut norocul întâlnirii cu un maestru
autentic: Nicolae Breban. Judec lucrurile nu numai după
ce a făcut şi face la revista Contemporanul. Ideea europeană,
ci şi după seriozitatea cu care s-a manifestat în poezie,
proză şi eseu. Am în faţă cartea de poeme Sfera frigului
(Editura Contemporanul, Bucureşti, 2011), în care
descopăr o scriitură impecabilă, o limbă română fără
cusur, la antipodul colegilor de generaţie căzuţi în transa
Politicelor altui postmodernist, care ne îndemna, urgent,
să ne părăsim limba, utilizabilă doar pentru înjurături şi
pentru opere scatofile. Chiar dacă el însuşi a dovedit, în
cele mai bune pagini, că se poate exprima elegant şi
profitabil în această limbă.

Falşii nonconformişti, obsedaţi de mistica
modernistă şi avangardistă a progresului în artă, îşi
interzic să afle că marea poezie nu s-a schimbat şi nu se
schimbă de la începuturile ei până azi. Ei confundă
poezia cu mijloacele tehnice de a o aduce la lumină şi se
concentrează exclusiv asupra acestora, ratând esenţialul:
poezia însăşi. Asta le reproşa, în definitiv, Platon
pictorilor şi poeţilor mimetici. Aura Christi ştie să fie
modernă, păstrând, totodată, intacte legăturile cu
spiritualitatea unei Mari Tradiţii, devenită „invizibilă”.
Răceala hyperionică, ipostaziată în sfera frigului,
metamorfozată în intelectul select, la Ion Barbu, păstrează
la Aura Christi ceva din ceea ce Nichita Stănescu a
numit „măreţia frigului”, prezentă nu numai în volumul
omonim din 1972, ci şi în Hiperboreea din Elegia a opta,
hiperboreeana: „Hiperboreea, zonă mortală/ a mai
marilor minţii,/ loc al naşterilor de copii de piatră,/ din
care sculptaţi sînt doar sfinţii.” Aici, „Putem vedea/
vulturi imenşi, cu capul îngropat în pietre,/ bătând
asurzitor din aripi, şi putem vedea/ o pasăre mai mare

decât toate,/ cu ciocul ca o osie albastră,/ în jurul căreia
se-nvârte,/ cu patru anotimpuri, sfera.” Sfera
hiperboreică, axă a lumii, constituie şi figura centrală a
poeziei Aurei Christi.

Frigul nu este o stare favorabilă omului biologic. Se
poate „alchimiza”, în plan sufletesc, cu plumbul
bacovian din cavoul frigului şi cu strigătul existenţial
din viziunile nordicului Edvard Munch. Un gânditor
venit din gerurile siberiene, Vasili Rozanov, notează în
Apocalipsa timpului nostru: „Există ceva ostil în stihia
«frigului» pentru organismul uman, organism «cu sânge
cald». Acesta se teme de frig, parcă se teme sufleteşte, nu
epidermic, nu muscular. Sufletul devine grosolan, aspru,
ca «pielea de gâscă la frig». Asta-i «libertatea
personalităţii umane». Nu, «sufletul este liber» doar
atunci când «carnea e bine încălzită». Altfel sufletul nu e
liber, se teme şi e grosolan.” (Apocalipsa timpului nostru,
trad. din limba rusă, de Radu Părpăuţă, studiu
introductiv, de Ilie Gyurcsik, Editura Institutul
European, Iaşi, 1994, p. 143). Nordicul visează la Soarele
sudic, căutând libertatea sufletească, precum lapona
Enigel, dar sudicul este hiperboreean, pentru el axa
lumii fiind Nordul, cum resimte nu numai Eminescu, ci
şi un poet contemporan ca George Vulturescu, creator al
poeticii pietrelor Nordului. (Vezi Nord, şi dincolo de Nord,
2001, Aur şi iederă, 2011). Grecii aşteptau înţelepciunea
dinspre Hiperboreea. Solstiţiul de iarnă marchează
întâlnirea răsturnată a contrariilor din Cancer (solstiţiul
de vară), când soarele ajuns la apogeu este „muşcat” şi-
şi începe retragerea de Rac până la frigul solstiţiului de
iarnă, biruinţă a Nordului, când Soarele îşi reîncepe,
totodată, ascensiunea. Chinezii vedeau aici punctul
renaşterii şi al creşterii principiului yang, iar creştinii
naşterea Mântuitorului. (Cf. Jean Chevalier, Alain
Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, 3, P-Z, Editura
Artemis, Bucureşti, 1995, p. 244). Paradoxal, frigul
Săgetătorului este un semn al Focului, după focul originar
al Berbecului şi cel „stăpânit” al Leului (Jean Pierre
Nicola): „În măsura în care atinge solstiţiul de iarnă,
soarele din Săgetător se găseşte în situaţia de iradiere
fizică cea mai slabă şi exprimă abdicarea de la focul
individual, de la focul leonin consacrat magnificienţei
eului. Dar iradierea vitală nu se stinge, aşa cum nici
Soarele nu se stinge când apune; dispărut dintr-o
emisferă, marele astru permanent o luminează pe alta,
iar declinul material este compensat de o ascensiune a
spiritului.” (În André Barbault, Zodiacul, trad. din
franceză, de Micaela Ghiţescu, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1995, p. 387). De aceea, solstiţiul frigului mai
este văzut ca Poarta reînceperii ascensiunii către zei.

Mi se pare necesară o asemenea clarificare
hermeneutică pentru a accede spre simbolismul sferei
frigului Aurei Christi, despre care s-a spus că ne propune
o poezie „intelectualistă”, sugerându-se, astfel, o anume
primejdie a „sterilităţii” imaginarului poetic, din cauza
predominanţei principiului yang. O surpriză, desigur,



116 vol. 23, 103-104-105| ianuarie-februarie-martie, 2013

pentru o lirică „feminină”. Probabil însă că de aici vine şi
originalitatea autoarei, căreia nu-i lipseşte „căldura
sufletească”, deşi apare ca fundal, ca radiaţie remanentă,
precum aceea de 3 grade kelvin din universul nostru
aflat în expansiune. Ceea ce o deosebeşte de „frigul
palustru” bacovian este tocmai acest efort intelectiv de
absorbire a „plumbului” în sfera foamei de fiinţă. Frigul
solstiţial e numit în numeroase poeme, poeta vorbind de
„zodia de fier a frigului”, din care se naşte categoria
existenţială a târziului bacovian (Marea amiază). E şi aici
gol existenţial, dar „târziul” Aurei Christi este o ipostază
temporală a accederii către fiinţă: „Destul de târziu/ am
început să înţeleg/ cum se ajunge la fiinţă./…/ Târziu
am priceput/ cum poţi să exişti pe limită/ şi să stai ochi
în ochi cu zeii” (Târziu). Retractilitatea Soarelui şi a
luminii, declanşată sub Zodia Racului, înseamnă
închidere în trupesc: „Miez de decembrie. Frig. Soarele-i
ca o bezmetică aşchie.” (Miez de decembrie). Timpul va
încremeni. Un Pastel de iarnă devine o apocalipsă a
frigului: „Zăpada muşcă din ferestre, garduri, brazi/ şi-
anunţă apocalipsa cea mai cruntă/ în ochiul nimănui,
deschis pururi spre azi./ O iarnă, Doamne, ca promisa
nuntă!// Un frig de tremură îngeri în vetre,/ silaba
smulge lutul din cuvinte,/ vina îşi arde otrava ca să
ierte/ văzduhul, greu ca cerul, pe morminte// de
nevăzut de-atâta viscolire,/ mâncând inimi de sfinţi, ca
o tornadă./ Potop e pretutindeni. Dinspre fire/ un ochi
străin învaţă iar să vadă// oameni striviţi de albul
duşmănos,/ căzând din ceruri aprig, în grămezi;/ frigul
atroce ce scurmă vidul pân’ la os,/ copaci visând că s-au
născut aezi.” Toată această apocalipsă a frigului se
scurge în trupul de carne şi sânge, ca în infern: „Stau
închis aici: în trup,/ E frig. Nu e nimeni să mă
încălzească./ E-ntuneric. N-a aprins, de secoli, nimeni,
lumina./ Frigul dă buzna de pretutindeni./ Frigul
rotind undeva planete./ Frigul perfid, ca un zid lângă
zid./ Un frig ca la carte.” Paradoxul frigurilor este
„soarele” lăuntric „roşu şi negru”: „Tremur. Mi-e frig.
Câteodată, strig:/ dar nu mai am voce nici/ pentru
spovedanii abia şoptite./ Din strigătul acela, dimineţile,
ţâşneşte/ un soare roşu şi negru. Da./ Soarele încins,
nepăsător, rostogolit/ târziu înapoi, la matcă: în
creierul/ de nerecunoscut – un crater al unui vulcan./
Soarele dinlăuntru, pârjolindu-mi inima, ochii./ Soarele
azvârlindu-mi clopote stranii în sânge./ Basta. Totul se
încheie aici: în trup./ Infernul e trupul. Da. Trupul şi
soarele./ În rest nu-i de văzut nimic.” (Trupul şi soarele).

Un crâncen război se declanşează în acest trup
condamnat frigului: „Sunt eu aici: ferecat în trup./ Bat
cu pumnii în zidurile-i de carne./ Bate şi ţi se va
deschide./ Bat cu pumnii în zidurile trupului./ Nu
deschide nimeni.// Stau faţă către faţă cu zidul/ de
carne şi sânge;/ pe vremuri, carnea şi sângele meu./ Nu
se vede nimic. Nu se mişcă nimic./ Pretutindeni:
sânge./ Şi de la capăt: sânge./ Stau în faţa aceluiaşi zid,/
nemişcat de milenii./ Singur, faţă către faţă cu el:/

nemernicul, trupul./ Îl pândesc. Mă pândeşte./ Nimic
nu ne frânge./…/ Ce război, Domine, e acolo:
înlăuntru!/ Ce arenă, hélas, este trupul./ Cine luptă cu
cine?/ Nu e nimeni aici, în iadul-trup./ Gol. Deşert. Nu
e nimeni.” (Ce război, Domine…). Şi atunci lupta cu
trupul devine efort uriaş de cunoaştere: „Citesc în
cartea/ trupului semnele unui mister neostenit.// Dar el
nu aude, nu vede. Nu spune nimic./ El tace tot timpul./
Tace şi creşte dintr-o putere necunoscută./ O putere
străină de tot. O forţă/ care mă sperie; din
străfundurile/ ei secrete cresc, uneori-adeseori, şi eu.”
(Se luminează). În tăcerea şi în bezna trupului, stă ascuns
focul asaltat de frig: „Trupul? – Fie-ţi frică să nu te arzi, că
foc este.// Şi, totuşi, smulg din trupul care foc este./
Poate pe şantierele trupului, cândva,/ voi da de viaţa
mea de altădată,/ de naiva lumină adânc îngropată-n
antichitatea/ mea.” (Să dau glas trupului).

Într-adevăr, suntem „gheme de lumină”, cum spune
Eminescu în una din enigmaticele lui însemnări. Trupul
de carne şi sânge este, atunci, liturgic, înfruntând
moartea: „Prea muritorule trup – litanie peste culmi,/
templu al lumii de abur şi cântec.” (Elegia trupului).
Frigul trupului intră în sferă, ca în stropii de rouă sau de
ploaie. Viaţa aruncată pe geam, făcută „praf şi pulbere”,
redevine sens/fiinţă, libertate augustiniană: „Abia
atunci am înţeles/ că, iubind, poţi face ceea ce vrei.” (De
când plouă…). Am citat chiar din poema finală a
volumului. Căderea poate deveni înălţare. Cartea Aurei
Christi începe sub semnul căderii, al prăbuşirilor
bacoviene în plin nigredo. Căci nemărginirea spaţio-
timpului, numită aici Nesfârşitul, produce spaimă, acel
Misterium tremendum pe care raţiunea nu-l poate
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dezlega, de îndată ce ne iese brusc în cale. Aurei Christi
îi apare ca prelung uruit al lucrurilor: „Uruie, uruie,
uruie ceva indistinct/ lucrurile dimprejur, într-o limbă
de care îţi aduci vag aminte./ Poate de aceea apariţia
lui/ naşte spaimă; şi încă ceva/ nedefinit. Altfel nu l-ai
aştepta,/ absenţele lui azvârlindu-te/ în gura spaimelor
mai mari./ Şi dacă timpul este masca lui?”
(Nesfârşitule…). În suflete, Nesfârşitul se manifestă ca o
imensă putere neagră, frig primordial şi „torţă atroce” sau
„aspră lumină”: „Mi-e frig. Din ce în ce mai frig./ Mi-e-
ntuneric; sau poate la mijloc nu e/ decât un soi de aspră
lumină fără de nume…/ Frigul creşte, se învolbură, se
adună/ aşa cum – toamna târziu –/ din sângele
ţăranilor/ se adună – ca dintr-un surâs –/ Dumnezeu.”
(Puterea neagră). Ceva de soiul obscurei voinţe
schopenhaueriene. Captată în sferă: „O, negru anotimp
al meu –/ sferă nemaigândită/ decât de îngeri şi de
păsări,/ aproape este Dumnezeu,/ în vreme ce natura
lucrurilor/ învaţă iar a spune «eu»,/ şi nu avem decât
un pas/ până când seara se prelinge/ din coasta unui
zeu.” (Definiţie). Din Pătratul negru al lui Kazimir
Malevici, răsare sfera nemaigândită a Aurei Christi,
reîntâlnire a trupescului cu divinul. Sau, cum spune, G.
de Champeaux: „Întregul ceresc-pământesc se exprimă
de minune în cuplul cub-sferă. În arhitectură, le vom
întâlni sub forma patrulaterului deasupra căruia se află
o sferă.” (Apud Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit.,
p. 222).

Cei vechi au conceput perfecţiunea ca o sferă. Aura
Christi include în „sfera nemaigândită” deopotrivă
infernul şi paradisul, fără a fi nici unul, nici altul. Iată de

ce un cuvânt-cheie al universului său poetic este
prepoziţia între. Care ne întâmpină chiar din debutul
„artei poetice”, axa imaginarului ivindu-se: „Între
cenuşă şi cântec te aduni/ la capătul labirinturilor
savant eliberate/ dintr-o pâlnie nevăzută/ – zi de zi – de
acelaşi Străin,/ căruia nu-i cunoşti numele”
(Nesfârşitule…) şi căruia doar îi presimţi puterea neagră,
nefiind nici înger, nici arhanghel, nici om, putere
izvorând „din vechea muzică/ sălbatică, auzită în
somn”. Şi: „El e ceva înşurubat/ cu precizie
nelumească/ între lumi, între planete, între regnuri, între
ere”, pentru ca în alte poeme să se insinueze între „nu”
şi „da” (Martorul şi scribul), să fie „Clipă – popas/ al
îngerilor între lumi,/ ezitare în aer a frunzei” (Stanţă). În
spaţiul acelui misterios între, pare a fi sălaşul zeilor,
pentru ca „în ultimul cuvânt/ rostit”, fiinţa poetei să se
adune iisusiac. Acum e de întrevăzut de ce volumul
Aurei Christi se deschide cu două motouri, din Goethe şi
din Hölderlin, ambele vizând întâlnirea cu Zeul/zeii, ca
lângă un nou cuptor al lui Heraclit, acel vechi înţelept
care nu s-a ascuns din calea frigului într-un palat. Dar
pentru a vedea ce este între lumi, poetul are nevoie de
un ochi nelumesc, al începuturilor, căci ochiul este sferă
primordială („la început au fost Ochii”): „Şi totul îşi
trăgea rădăcina,/ se inventa, se năştea,/ din Ochi –/
osia, matca divină,/ temelia a toate…” (Elegia ochiului).
A reinventa acest Ochi înseamnă luptă atroce cu tine
însuţi, cu „cea mai cumplită lumină/ neagră şi
neîncepută!”. Căci numai acest Ochi al nimănui cântă,
„slăvind frigul, apa, singurătatea,/ nemişcarea şi uriaşa
noapte!”: „Moartea – spunea – nu e decât o punte/ spre
un ochi mai mare,/ unde va începe un alt cântec/ şi
unde va fi – oho – va fi/ la fel de frig.” (Moartea, o
punte…). Astfel, moartea devine eminesciana „rună”
între lumi, o punte, cum o numeşte Aura Christi, Ochiul
însuşi, „osia lumii”.

Nu mai poate fi o surpriză că drumul urmat de Aura
Christi stă sub semnul lui trans, ceea ce o desparte
esenţial de gândirea postmodernă a colegilor de
generaţie. În enigmaticul între, se insinuează terţul
ascuns, ceea ce trece dincolo de nivelurile de Realitate (vezi
Ştefan Lupaşcu şi Basarab Nicolescu), în nigredo
sălăşluind lumina, zona de maximă transparenţă a fiinţei.
Textualismul postmodernist s-a închis în prizonieratul
concretului, de unde şi impresia, la extremă, de
neozolism, din care doar efortul spre parodic îl mai
salvează. Aura Christi n-a avut nevoie de asemenea
subterfugii verbioase. Şi nici să oculteze imaginea
centrului de care gândirea postmodernă se fereşte în
virtutea secularizării Europei moderne. De aceea,
simbolismul sferei stă în inima imaginarului său poetic.
Originalitatea poetei vine de acolo că nu-şi recuză
trupul, ca în asceza de tip cataric, ci, prin lupta cu el,
încât şi prin el atinge sfericul fiinţei: „Prin trupul meu am
văzut, am auzit,/ am simţit iadul – şi cerul înalt şi
subţire –/ şi frigul de neatins ce şi-a găsit/ un liman în
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uimire. Ah, da, şi cântecul acesta/ şi delfini şi copii vin
să ia lumină/ şi suferinţa să şi-o adape…” (Fratele
geamăn). În schimb, trupul, în imaginarul
postmoderniştilor, radiografiat naturalist, în detalii
slinos fiziologice, este condamnat la opacitate maximă,
fără acces la transparenţă. Un asemenea trup a rupt orice
legătură cu sfera fiinţei. Or, Aura Christi a mers în
contra curentului generaţionist. Partea mediană a
volumului său cuprinde ciclul pentagramic Omphalos,
care „conceptualizează” poetic ideea de sferă, ca stare de
veghe, cum, de altfel, şi anticipează un poem cu acest
titlu: „Stau în peştera fiinţei mele/ şi mă închin în faţa
domnului arbore/ şi-i cuprind dintr-o repede ochire/
coroana, trunchiul, strămoşii,/ frunzele, aerul, păsările –
/ mândre comete pentru care zborul/ e un fel de somn
sau un cântec/ cu gura închisă, moştenit/ de la marii zei
teribili,/ cu rădăcina înfiptă în mit.” (Veghe).

Omphalos este simbolul străvechi al centrului lumii.
Este ceea ce Părintele Stăniloae a numit lumea-ca-lumen,
îndumnezeită, opusă celei opace. În limbaj popular,
buricul pământului, întâlnit şi-n Rig-Veda, iar cu numele
omphalos la Delfi, centrul cultului lui Apollo, devenit
beithel, piatra-coloană sfântă a lui Iacov, dar şi piatra pe
care se sprijină Chivotul Legământului în Templul din
Ierusalim, piatra de pe mormântul Mântuitorului,
identificată cu mijlocul lumii etc. (Jean Chevalier, Alain
Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, 2, E-O, Editura
Artemis, Bucureşti, 1995, pp. 377-378). Nu poţi ajunge în
centrul lumii decât tremurând în frigul sferei, acel
Misterium tremendum care te aduce faţă către faţă cu Zeul:
„Şi tremur. Tremur. Tremur./ În gând încep să număr./
Şi nu-ntind mâna/ spre înfrigurata sferă,/ pe jumătate
scursă-n lut/ sau într-o altfel de lumină –/ istm pierdut
şi ferm,/ stând faţă către faţă/ cu ceva de nevăzut./ Cu
respiraţia tăiată stau şi nu mişc./ În mine dorm un somn
ciudat –/ ce mesager stângaci,/ trimis din secolul
cellalt!” (Omphalos, I). Osia lumii transparente este „osia
de aer a nimănui/ ca şerpii care desenează cercuri/ pe o
stâncă mirosind a sfârşit” (Omphalos, II): „El stă acolo, în
sine însuşi înşurubat./ Şi imită cumpătarea, aşa cum
soarele/ îşi imită traseul perceput,/ secundă de secundă,
ca un dar./ Tăcerile ce-şi fac un culcuş în marmură/ sau
în ziduri l-au învăţat nemişcarea,/ iar statul pe loc l-a
făcut să deprindă contemplarea./ O, sfânta contemplare,
dând/ amărăciune şi har!”

Filosofii postmoderni ai diferenţei au schimbat
referenţialul metafizicii tradiţionale dinspre identitate
spre diferenţă, spre universul exclusiv al simulacrelor. De
aceea, Dumnezeu este „pierdut”, ascuns pentru vecie, în
sensul că nu mai avem trebuinţă de El. Aura Christi
merge intuitiv pe dimensiunile modelului ontologic
eminescian al arheului. Identitate şi diferenţă sunt de
nedespărţit: „Iar el e acelaşi şi altul,/ clipă de clipă – şi
asta tot timpul – aşteptând cuvintele/ unei limbi
nevorbite/ decât prin gura aceluia care…/ Prin gura
aceluia care…” (Idem). Cei supuşi diferenţei îşi pierd

trezia, Omphalos niciodată: „El n-a dormit niciodată, dar
absolut niciodată,/ pentru că îi este străină frica de a se
trezi în altcineva.” Semnul treziei lui este cântecul etern
al vieţii, darul pe care-l oferă neistovit „diferiţilor”: „El
rămâne treaz pentru noi toţi laolaltă,/ fiindcă ştie că, în
cazul în care ar adormi,/ n-ar auzi verbul acela care,/
oho, ne-ar salva pe noi,/ nu pe el, căci el nu are nevoie/
de salvare şi probabil nici de noi!! Cine ştie motivul
adevărat/ al treziei lui fără sfârşit? Cine-i aude
cântecele/ de uriaş singuratic de piatră?/ Nu se poate ca
el să nu cânte;/ şi asta tot timpul aproape!// Dacă el,
Omphalos, şi-ar înceta cântecul,/ noi am muri, pur şi
simplu,/ cu toţii, dintr-o dată./ Absenţa cântecului,
moarte înseamnă./ Tăcerile lui ne dezvăluie pe noi nouă
înşine,/ împingându-ne în fiinţă, între iad şi eden.”
(Omphalos, III). Ni se confirmă din nou că misterul fiinţei
nu mai sălăşluieşte, ca în maniheismul tradiţional, în iad
sau în paradis, ci între. Ne aflăm într-o altă paradigmă
spirituală, cea transmodernă. Omphalos este deopotrivă
material şi imaterial, piatră şi cântec, opacitate şi
transparenţă: „Da. Nu-i decât o piatră, un fel de sferă,/
din care se vede doar jumătate!!/ Adică mai puţin decât
ne-am fi dorit./ Nici nu e de mâncare. În plus,/ prin
piatra asta cenuşie/ nu se vede nimic, absolut nimic!/ Să
lăsăm, aşadar, piatra în legea ei./ Să mergem la Apollo
cât de repede se poate./ Să mergem la patronul luminii
şi artelor.” (Omphalos, IV). Acesta este adevăratul joc
între piatră şi lumina lui Apollo, ascuns într-o „carte
uitată”, „din care nimeni nu mai pricepe nimic/ şi nici
nu vede felul în care Omphalos/ ne-arată câtă eternitate
în noi se ascunde.” Omphalos trebuie să fie, desigur,
„piatră filosofală”, „piatră sublimă, pierdută printre
temple”, „nod de mistere,/ polen eretic, fragment din
magma egolatră!!” (Omphalos, V).

Sintagma polen eretic este una dintre cele mai
frumoase definiţii care se pot da poeziei, fiindcă include,
prin cuvântul eretic, şi sugestia prezenţei gnozei. În
definitiv, în orice poet adevărat se ascunde un „eretic”
dublu: faţă de tradiţia spirituală şi faţă de moda poetică
dominantă. Le-am subliniat, cred, pe ambele, în cazul
Aurei Christi. Dacă în canonul biblic erezia este
păguboasă, în cel poetic ea este benefică şi necesară. Ca şi
în cazul unor înaintaşi precum Eminescu şi Blaga, din
care descinde nu atât prin structură şi aderenţă
programatică, dar prin reflexivitate/gnoză,
intelectualismul textelor poetei nu sufocă, în cele mai
multe cazuri, autentica trăire lirică. Experienţa autoarei
trimite, poate, la cazul altui poet basarabean, Victor
Teleucă, reprezentant al generaţiei lui Nichita Stănescu.
Şi relativ la poezia Aurei Christi, s-ar putea vorbi despre
lirosofie, termen consacrat de Mihai Cimpoi în exegeza
asupra operei lui Victor Teleucă.

♥



Iarna 2013 | Contact international 119

Aurel RĂU

Leagănul

Există un leagăn, s-a păstrat
într-un pod de casă, departe.
Dacă ar fi al lui Hanibal, al lui Tutmes III,
al lui Vasile-cel-Mare, s-ar putea vinde
la orice licitaţie, bine.

Are tălpile arcuite ca nişte lacrimi,
ca nişte inimi de turtă dulce.

Dar el n-a fost decât al unui pumn de
cuvinte
în stare, totuşi, să meargă
pe o bilă de foc printre focuri, şi să nu
cadă,
agitând două steaguri albe.

Are tălpile arcuite ca două sferturi
de lună pe-un ţărm de mare.

Există un leagăn, îl văd prin ani
cu ochi de hărţi etnografice.
Dacă ar fi al lui Hasdrubal, al lui Mehmet
II,
şi al lui Ioan-Fără-Ţară, s-ar putea vinde
la orice licitaţie, bine.

Dar din lemnu-i şi-au luat zborul atât:
etnii
de etnii, pe apele minţii.
De te-ai putea culca iar,
şi să dormi în el,
pentru un alt, de crug, avatar,
l-ai fura de acolo, în zori, într-o noapte.
Ai zbura cu el, printre nori,
ca Arjuna în carul său pe Câmpia Legii.

Nu-i de dat, acel leagăn.
Şi nimic mai de preţ nu-l întrece când se
clatină,
pe tălpi,
din zare în zare.
Îi trimit pânze de paianjen,
priviri
înstelate, din stropi de rouă –
şi da: parcă şi-aminteşte...

Are tălpile, pentru pus pe ele pământul
când abia se mai ţine de somn.
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La cuna
Hay una cuna, se ha conservado
En el entretecho de la casa, lejos.
Si hubiese sido de Anibal, de Tutmes III,
De Basilio El grande, se habria podido

vender
Muy bien, en cualquier subasta.

Tiene los pies arqueados como unas
lágrimas,

Como los corazones de las galletas.

Dan Hatmanu, Copacul (fragment)

Pero ella no fue sino que de un puñado de
palabras

Con la capacidad, sin embargo, de caminar
Sobre una bola de fuego, y no caer,
Agitando dos banderines blancos.

Hay una cuna, la veo en sus años
Con mirada de lector de mapas

etnográficos.
Si hubiese sido de Hasdrubal, de

Mehmet II,
O de Juan sin tierra, se habría podido

vender
Muy bien, en cualquier subasta.

Pero de su madera, han salido tantas etnias
Tras etnias, en las aguas de la mente.
Que podrías otra vez acostarte,
Y dormir en ella,
Por un otro crudo, avatar,
La robarías de allí, en la noche que se va.
Volarías con ella, entre las nubes,
Como Harjuno en su carro o en el Valle de

la ley.

Esa cuna no hay que regalarla.
Ni nada en el mundo vale cuando se mece,
Sobre los pies,
De tarde en tarde.
Te envío las telarañas,
Miradas
Relucientes, con gotas de rocío -
Seguro: al parecer se acuerda ...

Tiene los pies, enterrados en la arena
Y apenas soporta el sueño.

Traducere în spaniolă :
Mario Castro NAVARRETE
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Ioan HOLBAN

O poveste cu
pământ şi cer

ntr-un cuvânt de introducere – Metopă –, publicat
cu masiva antologie de autor Lucruri şi stele
(2003), Aurel Rău face câteva precizări interesante

şi importante în perspectiva definirii poziţiei scriitorului
român contemporan faţă de propria-i operă şi, prin
reflex, faţă de o anume percepere a câmpului cultural; nu
sunt puţine cazuri, după 1990, când diverşi prozatori şi
poeţi, uneori dintre cei mai importanţi, au (re)tipărit cărţi
sau au făcut antologii de autor forţând datarea textelor
şi, implicit, contextualizarea lor, cu beneficiul căutat, cel
mai adesea, în schiţa unui profil dacă nu de „disident“,
cel puţin de opozant tăcut la un regim de care, în fond le-
a fost frică sau care, nu de puţine ori, i-au favorizat: sunt
destule cărţi cu „poezii cenzurate“ sau jurnale
contrafăcute, creând imaginea falsă a unor sertare pline
cu texte subversive în vremea fostului regim. Nu e mai
puţin adevărat că, mai ales, poeţii au fost nevoiţi să se
recupereze, în etape, după cum au permis vremurile;
astfel, în anii ’70, poeţi deja consacraţi „recuperau“ în
noile cărţi texte refuzate la tipar în anii ’50 (sau nici
măcar propuse de teama diverselor necazuri pe care le-ar
fi putut avea cu autorităţile), pentru ca, după 1990, să
apară alte cărţi cu alte texte „căzute“ prin sita cenzurii
din anii ’80. Fenomenul e real, dar ceea ce contează o
modul în care se face această recuperare; cu mult zgomot
şi inflamări de iacobini demagogi sau cu discreţie,
aproape şoptit, cum se întâmplă cu Aurel Rău (un
„oficial“ al vremurilor dinainte, în fond: absolvent al
Şcolii de Literatură, redactor-şef la revista „Steaua“, timp
de patru decenii, deputat în Marea Adunare Naţională,
delegat la diverse reuniuni literare peste tot în lume etc.):
„Ai ales, ai ales; ce-ai scris, ai scris. Nu-şi au raţiunea
datări exterioare, iar modificările, puţine, câte se impun,
nu denaturează, dacă în raport cu ezitări din căutările
prime, adesea plutiri prin ciorne ori caiete, prelungiri
unui prezent. În principiu, în fiecare cărămidă viază

imaginea edificiului; dar obsesia de o imagine, în plan
valoric, nimic nu poate schimba cu ajustări cosmetice
retroactive, dincolo de lucrul adevărat, cât l-a dat
Dumnezeu, fie şi în stihare sărace de «vremuri sărace»;
ci, limba română, cu ascunsele ei căi, atestări şi
atestate…“, scrie Aurel Rău, refuzând ajustările
cosmetice retroactive, datările exterioare, poziţionându-
se într-un raport cinstit, onest – atât de rar astăzi – cu
propriul text şi cu opera sa.

În fapt, cea mai importantă (dureroasă?) operaţie
efectuată de autor pe propria-i bibliografie este
eliminarea din sumarul antologiei amintite a volumului
de debut, Mesteacănul (1953), pentru a plasa începutul
la locul său în biografie: cartea dinspre mijlocul
obsedantului deceniu şase e debutul editorial permis,
dar începutul se află – ne învaţă sumarul antologiei – în
nişte Caiete datate „1947-1949“. Temele predilecte ale
acestor prime poeme sunt istoria şi satul transilvan; un aer
de vechime, de arhaicitate pluteşte peste textele
adolescentului din Caiete (vremea lor e a liceului de la
Năsăud, Bistriţa şi Cluj): „otrava vieţii“ se bea din cupe
de lut „ca dacii“, satul e adâncit în „seculare rugăciuni“
ca „un schit în creier de munţi“, iar poetul ascultă
„trecutul sub ramuri de copac“. Poezia lui Aurel Rău e
încă de pe acum o poveste cu pământ şi cer a satului pe
unde adie fraza lui Lucian Blaga{ XE "Blaga, Lucian" },
unul dintre „modelele“ declarate: şi pentru Aurel Rău
veşnicia s-a născut la sat: „Noapte,/ Cerul mocneşte ca
un foc ud printre tăciuni,/ stelele ard./ Satul, în seculare
rugăciuni adâncit/ ca un schit în creier de munţi,/ adie
cu aripi lungi sufletele celor fără de somn./ Pământul, de
paşi bătucit/ şi schimonosit din strămoşi,/ mereu, în

Î
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nopţi, întinde spre cer/ braţe de plopi, chemător./
Lucrurile toate s-au umplut de tihnă/ şi oameni crescuţi
înspre zări/ stau în zăpezi, cu degetul dus la buze
mirat./ Totul pare a fi o poveste cu pământ/ şi cer,/ o
poveste uitată, pe care apele o spun“ (Pastel).În acest
peisaj de început de lume, în povestea cu pământ şi cer,
în care stelele „ţin sfat cu casele satului“, apar avertizorii
altei lumi pentru că, iată, în pofida aşteptărilor, satul lui
Aurel Rău din Caiete are prea puţin din lirica
tradiţională ardelenească; aici apar „palizi strigoi“, ora e
„temută“, cu „mişcări ciudate“, noaptea o stearpă,
grădina doarme moartă, copacii sunt nişte monştri treziţi
„într-un pustiu“, ramurile sunt seci, frunzele, defuncte,
iar oamenii sunt fantome şi abis, dormind un „somn
arhaic“ de dincolo de vreme: „Odată, într-o toamnă, era
o noapte stearpă,/ Un vânt de poluri, rece, cânta încet
pe-o harfă./ Eu stam ascuns în noapte sub creanga unui
pom,/ Grădina dormea moartă, ca orişicare om./ Un
logograf citeşte de vremile de ieri./ Trecutul mi-l descrie
în graiul unor meri./ Copacii, nişte monştri treziţi într-
un pustiu,/ Grăiesc de mersul lumii, deşi grăi nu ştiu./
Din ramuri seci, uscate, cad frunzele defuncte./ Oricât
de hămesite, durerile-s cărunte./ Cad fără păs, se-ngână
cu anii-mi tineri, lin./ Ca plânsetul de mumă cu morţi-n
ţintirim./ Ard stele mari pe boltă, se-mbracă-n violet./
Sfârşesc pe rând şi ele, stingându-se-n colet./ Şi tremură,
ca varga, oceane, gheţuri mari/ – Roşite lung de soare –
pe codri de stejari…/ Tot natul, îmi dau seama, numai
prin ţări de vis!/ Compuşi de mâini de Parce, fantome
sunt şi-abis./ Dorm toţi, un somn arhaic i-a-nvăluit şi
tac./ Când eu ascult trecutul sub ramuri de copac“
(Dezvăluiri).

Începutul din Caiete a rămas acolo timp de mai bine
de şaizeci de ani întrucât, din păcate, cărarea ce părea
deschisă de acele texte s-a obturat, i s-a pus semnul
„interzis“ pentru a urma alt drum, acela permis şi
pietruit de „viziunea“ ideologiei literare, apendice a celei
politice, impusă de Şcoala de Literatură a vremii. În
Focurile sacre (1956), Unde apele vorbesc cu pământul
(1961) şi, parţial, în Jocul de-a stelele (1963), se schimbă
radical tonalitatea şi cromatica: „Verzuie, tivită cu-
argint,/ Străluce pe stâncă sihastru./ Şi-o boare pe sus
adiind/ O clatină-n cerul albastru./ În pacea severei
lumini,/ În aspra tăcere din veacuri,/ Evocă ai şesului
crini? Şi nuferii calmi de pe lacuri./ Bătrânele roci în
popas/ Privire-i trimit idolatră/ Că singură-n toamnă-a
rămas/ Şi încă mai arde în piatră./ Se mişcă atât de
uimit,/ Atât de intens străluceşte,/ Că muntele-ntreg, de
granit,/ Învie prin ea şi trăieşte“ (Floarea reginei).
Suntem departe, tocmai într-un câmp cultural bine
curăţat de cenzură şi de preceptele ideologiei; tonurile
sumbre au rămas ascunse în Caiete, acum sufletul stă
sus „cu frunza, cu soarele, cu cerul înaltul“. Textele
acestor cărţi fac parte din ceea ce aş numi ciclul „România
pitorească“: sunt ilustrate, vederi şi reportaje lirice, rod
al unor călătorii „de documentare“, specifice (şi

obligatorii) în epocă pentru (mai ales) tinerii scriitori.
Poetul călătoreşte în Munţii Neamţului şi trimite o
Vedere de pe Ceahlău, unde apar chipuri ale unor
negustori elini, chiote de luptători geţi, ciobani cu turme
de oi şi, printre ei, autorul Mioriţei, domnitori, plăieşi,
glasuri haiduceşti şi, mai cu seamă, barajul de la Bicaz,
despre care, la vremea lor, au scris aproape toţi scriitorii
vremii, începând cu Radu Cosaşu{ XE "Cosaşu, Radu" }
(în Lumină!, Energii şi Nopţile tovarăşilor mei):
prozatorii şi, cu deosebire, poeţii îi „duc cântarea
peste veac“. Reportaje lirice (Sosirea constructorilor),
figuri din istorie (Ştefan cel Mare care nu era încă şi Sfânt
pentru că, în acest caz, n-ar mai fi fost „agreat“ de
cenzura vremii) şi din (i)realitatea imediată („inginerul
de drumuri“, de pildă, cu greşelile lui de exprimare –
„Drumul care-l vezi, el l-a făcut!“, exclamă plin de
admiraţie „glasul nu ştiu cui“ –, dar cu ochii care vor să
cuprindă, desigur, „zborul unui şoim“), imaginea unei
mănăstiri „conforme“ pentru că acolo schivnicii „îndură
calvarul monoton“, vremea „curge inutil“, iar „sfinţii lui
Tonitza“ se plictisesc – totul se supune unui mecanism
simplu: „Bistriţa îmi spune că noi amândoi/ Reflectăm
câte ceva/ şi plutim mai departe./ Îndepărtat mă uit
cum munţii Bicazului/ Din apele ei/ trec la mine-n
carte/ Sub fumurile fabricii de ciment…“: realitatea
cosmetizată în ilustrate trece în carte pură şi simplă. Un
singur poem se poate reţine din Focurile sacre, o „pată
lirică“ într-un album cu imagini convenţionale: „În codri
răzleţite, fără de timp, sihastre,/ Ele-şi vorbesc prin
surde clopotniţe-n amurg./ Şi-o-ngrijorare-s-clopotele-
care-curg…/ Trec înspre turle umbre mari şi-albastre“
(Biserici).

În volumul din 1961, Unde apele vorbesc cu
pământul, poezia rămâne aceeaşi, se schimbă doar
destinaţia; nu mai sunt Munţii Neamţului, acum e Delta
Dunării şi, o dată cu ea, apar câteva urme de lirism
autentic: Delta e o silabisire calmă de spaţii vegetale“,
figurile şi locurile invocate au un „ce“ misterios (regii
tenebroşi ai Sciţiei, pescarul Carpov, „femeile grece“,
Razelm, Dunărea Veche şi sarmaţii „în blănuri de urşi“,
un prânz la cherhana cu borş brun, saramură, nisetru,
păstrugă, pui de somn, calcan şi vin roşu „1001“, o
insulă de plaur, sturioni, fata pescarului bătrân, o moară
de vânt şi Melié, fata cu cozile lungi „de sub cerul
stepei“, farul de la Sulina „singur deasupra apelor“).
Jocul de-a stelele poate fi considerat placa turnantă a
poeziei lui Aurel Rău pentru că atunci, în 1963,
imaginarul începe să spargă crusta lucioasă a ilustratelor
şi vederilor din cărţile anterioare; călătoriile sunt acum
drumuri de seară „cu mulţi prieteni“, în căutarea fetelor
din „ferestrele oraşelor“ şi a vinului care „râde prin
cupele tinereţii“, iar poetul pare că reînnoadă legături cu
mugurii poeziei din Caiete: chiar dacă sunt prezente şi
aici nu puţine imagini convenţionale (arborii de sub
Munţii Rodnei, oraşul „din patria mea“ unde poetul „stă
de vorbă cu oamenii pământului“, teii înfloriţi care
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„răspândesc în aer cuvinte din Eminescu“, casa lui
Crişan, cel alături de Horia şi Cloşca, cetatea Sighişoarei“
etc.), o „torţă de smoală şi câlţi“ vesteşte trecerea
nelumească a tatălui prin orele nopţii „singure“, când, în
dreptul lunii „se aşezau nori vineţi“, iar stâna din câmp e
„alcătuită din taine“, poetul îşi caută portretul „în arborii
cu coaja crăpată“, săniile încearcă un „fior straniu“ şi
luna pe câmp e „ca o haită de lupi“: dacă ar lipsi două
neologisme tocmai intrate în limba română în acei ani –
simpatetic şi inoperant –, Dor ar fi chiar un frumos poem
de dragoste: „Mi-e dor să se legene talia ta/ Ca o iarbă
înaltă din nou lângă mine./ Mi-e dor să te-ntorci, când te
voi striga,/ Printre arbori mari şi amurguri line./ Mi-e
dor, pe un drum de pământ, cu ploi,/ Când îţi vorbesc,
să-mi aleg cuvintele/ În aşteptarea surdă ca-n amândoi/
Să-şi îndure ora sfintele/ Pogorâri de ramuri care se-
ntreţes/ În timp ce luna simpatetică străbate./ Mi-e dor
să fie mult vânt, mult şes,/ Şi printr-un abur, peste
singurătate/ Să treacă trenurile fără noi,/ Şi răscrucile
drumurilor – inoperante…/ Şi îţi aminteşti? Pentru paşii
tăi goi/ Eu să tot despart nişte plante…“.

Recuperarea lirismului, începută încă timid în 1961,
continuă în volumul Pe înaltele reliefuri (1967), unde,
iată, apar „craii lunari“, peisajele se esenţializează, se
reia povestea cu pământ şi cer din Caiete („Iar pământul,
pământul cu ziduri şi drumuri ninse,/ Cu lămpaşele sale
mii,/ Cu vocile lui de cuarţ, cu statuile lui în creştere/ Şi
cu droaia de mări şi râuri –/ Atât de nesigur în apusul
de soare/ Şi-n răsăritul de soare! Fără nici o rădăcină,/
Frânghie, sau orice punct de sprijin/ O stea-n cer şi el“),
decorul e în alb dar şi în negru („Negru cer, negru./
Negru înapoi şi înainte,/ deasupra şi dedesupt./ Şi albe,
spre ţinte neadormite,/ stele: planete şi sori./ Şi-n rest,
chiar nimic“), iar fiinţa îşi duce „perechea de maluri“
printre creste „sub măguri şi prin câmpii“. Poemul
programatic, unde se identifică noua etapă, cu reluarea
unor legături ce păreau definitiv pierdute şi cu regăsirea
cărării părăsite pentru drumul pietruit de la începutul
anilor ’50, rămâne Febre: „doar închipuirea, c-un chiot,
scapă./ Se smulge din mine, şi-n salt nebun,/ de runică,
asiatică iapă,/ până pe câmpuri nu se opreşte,/ unde
adoarme-n zăpezi./ Până pe verzi şi umbrite livezi/
unde sub fântâni/ nevrotică, însetată se-ntinde/ jucând
prin veacuri şi săptămâni…“. Pe înaltele reliefuri e
cartea în care închipuirea c-un chiot scapă: câtă dorinţă de
revanşă şi ce voluptate a eliberării din corsetul albumelor
cu vederi comandate trebuie să fi trăit poetul care, trecut
prin ciurul şi dârmonul obsedantului deceniu, crede că
scapă în spaţiul tuturor libertăţilor estetice. E vremea
febrei recuperărilor, cum o arată în chip explicit cartea
din 1969, Zeii asediaţi. Cum spuneam, poetul român
al veacului XX a fost pus, adesea, în situaţia de a-şi
recupera trecutul; pe Aurel Rău, în 1969, vremurile îl
lasă să recupereze ceea ce a „căzut“ din cărţile vechi şi să
redobândească ceea ce i-a fost interzis; poate, în primul
rând, după atâta zgomot strident, tăcerea, „cosmicul şal

care înveleşte planeta“. Majoritatea poemelor din Zeii
asediaţi este datată în anii ’50 (la fel cum se vor petrece
lucrurile cu volumul Zodiac din 1991, care recuperează
ceea ce s-a pierdut în 1987, cu sumarul din Ritualuri);
cum ar fi arătat, în 1953, proletcultiatul Mesteacăn fără
poeziile evident comandate, dar cu Lecţia de ştiinţe
sociale („Baterea apei în piuă/ Noaptea şi până la ziuă./
Baterea apei în scoc,/ Baterea tâmpă pe loc./ Baterea
baterii-n bateri./ Combateri, răzbateri…“) ori cu acest
Sonet: „Voi scrie versuri drepte şi exacte/ În care, beat
de rime, voi ritma/ Tot ce mulţimea prezumată vrea/ Să
nemurim din vajnicele-i fapte./ Şi ca un fluviu, mii de
cataracte/ Voi arcui în revărsarea mea –/ Încât prin pieţi
dement le voi scanda,/ Fiind pentru aceasta foarte apte./
Veni-vor bineînţeles contracte/ Şi cărţi la edituri şi presă
grea/ Şi faimă şi medalii cinci ori şapte./ Dar când la foc,
în seri târzii, cu stea,/ Şi lângă suflet, le voi spune-n
şoapte,/ Streine şi cam triste vor stătea…“? Cum vor fi
fost, în 1956, Focurile sacre, cu un poem despre tristeţea
vagoanelor de marfă sau chiar şi cu o poezie „patriotică“
decentă precum Când şi când („Privind îndelung aceşti
munţi frumoşi/ aşezaţi de Dumnezeu la obârşiile
mult/ încercatei mele ţări şi având în suflet/ o încordare
clară ca lumina-ntr-un iezer/ şi auzul fiindu-mi sfânt
lemn pentru viori/ sau vale adâncă unde fragi radiali se
clatină/ în aer şi pietrele albe de dedesubt/ par turme de
oi cu tălăngile-mpiedecate“)? Toată drama generaţiei lui
Aurel Rău se adună în acest poem din 1957, posibil doar
peste un deceniu: „Pierd, pierd ceva! Oare vara, ce
pleacă,/ Oare ploaia, cu verde lumină căzând?/ S-ar
spune că urc… Dar colina săracă/ Liturgic scaieţii şi-i
scutură-n vânt./ Cineva mă îndeamnă să stau, să
aştept;/ Prin lume sunt paşi care fug, care latră…/ Pierd,
pierd ceva. Ceru-i şters, plat şi drept./ Şi cărarea se
sparge în zidul de piatră“ (Presimţire). Aici, în
presimţirea pierderii a „ceva“, se află poeţii timpului, de
la Dan Deşliu{ XE "Deşliu, Dan" }, Mihai Beniuc{ XE
"Beniuc, Mihai" }, Maria Banuş{ XE "Banuş, Maria" } şi
Nina Cassian{ XE "Cassian, Nina" }, până la A.E.
Baconsky{ XE "Baconsky, A.E." }, Victor Felea{ XE "Felea,
Victor" }, Aurel Gurghianu{ XE "Gurghianu, Aurel" },
Haralambie Ţugui{ XE "Ţugui, Haralambie" }, Nicolae
Ţaţomir{ XE "Ţaţomir, Nicolae" } şi Horia Zilieru{ XE
"Zilieru, Horia" }: (pre)simţirea poeziei mereu amânate
până la o dată pe care nimeni nu o putea aproxima.

Tot ce a fost înainte de Zeii asediaţi e al trecutului;
Turn cu ceas (1971) e viitorul poeziei lui Aurel Rău,
lucrul său poetic adevărat „cât l-a dat Dumnezeu“, cum
spune în amintita Metopă. Poetul recâştigă aici
arhaicitatea, misterul şi fiorul unei istorii a Evului Mediu
– o temă, apoi, de largă circulaţie în poezia şi proza
noastră –, e atent şi sensibil la „zvonul cosmic“ şi la un
strigăt „ce stă să zgâlţâie luna“, reia, în sfârşit, povestea
veche a satului transilvan, unde, stând pe un „întins
neţărm“, seara, primeşte în casa de oaspeţi „păduri, ţări
străine, oraşe“ la masa tăcerii şi la cina cea de taină.
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Există, însă, o anume dimensiune a lirismului din acest
volum, care îl singularizează în ansamblul poeziei lui
Aurel Rău; pentru prima (dar şi ultima) dată, poetul
încearcă, este tentat să-şi treacă imaginarul într-un
scenariu mitologic. Două sunt textele acestei tentative; în
primul, Patruzeci de ani, Aurel rău pune alături
simboluri şi referenţi din mitologiile Orientului (apropiat
şi îndepărtat), ratând, însă, conexiunea cu mitologia
noastră: „Am fost în deşertul Ţin./ Am aruncat pe drum
armele, sfeşnicele/ şi podoabele femeilor, ca să trecem/
cu bine pustiul Ţin./ Şi mult ne-a fost dor de cântec;/ şi
se iveau ca fantasme prin marginile memoriei/
acordurile de harfe din vechiul templu./ Şi am ieşit din
iadul Ţin./ Prorocii au îmbătrânit şi au murit rând pe
rând,/ copiii s-au făcut mari şi au râs de bătrâni/ şi cu
teama de fiare, ce ne pândeau din tot locul/ şi cu somnul
prin ţarini, ne-am deprins./ Acum, se va cere să dăm
lupta./ Păsări cântă fără tăgadă prin arborii/ promişi./
Arde muntele Nebo/ în claruri. Înfrânt este «Regele/
Mardonului, regele Haşorului»/ şi «Regele Dorului, din
plaiul Dor»“: poetul adună, într-o viziune integratoare,
„deşertul Ţin“, purtând numele ultimei dinastii
manciuriene din China, Quing, cu Nebo, numele
muntelui din Moab, pe care a murit Moise şi cu Mardon
(Mardonios), generalul persan, duşman al grecilor.
Poemul ar fi rămas o simplă tentativă eşuată, o „pată de
culoare“, dacă Aurel Rău n-ar fi perseverat în acelaşi
volum, imaginând acum cunoscutul (din Focurile sacre)
drum „care leagă două provincii“, între Munţii Rodnei şi
Călimani, pândit de erinii, fiinţele răzbunătoare din
mitologia greacă, pedepsind încălcarea legilor tradiţiei şi
vărsarea de sânge: „Între munţii Rodnei şi Călimani/ pe
un drum care leagă provincii/ trec din când în când./
Trec fără să ştiu,/ cum nu ştie/ podul de lemn din
răscruce/ că la-ntoarcere-l iau cu mine./ Deasupra,
orizontale ploi de stele/ migrând în sens contrar;/ jos,
piatra, căruţe cu mici lămpaşe/ şi corul antic al
vântului./ Între timp, inima-şi aminteşte:/ de oameni
care umblă să scoată aurul/ ca sobolii, pe subt pământ;/
de oştiri ce roiesc în toate zările,/ se ucid, mai înalţă câte-
o cetate/ şi sfârşesc uitându-şi graiul şi banii/ prin
muncele fără nume./ Atât de înalt şi atât de stins/ un
dangăt prelung de clopot –/ Invocă sau plâng pe
cineva…/ O pasăre doarme pe-o piatră scrisă,/ moara
mănâncă râul./ Pururi. Şi pururi o casă albă/ ce mai stă
între două ape./ Un tânăr cu ochii iluminaţi/ privind
încordat să surprindă clipa/ când luceafărul schimbă
garda./ Nu-l abat ploile dinspre măguri,/ zăpada cu
diamante,/ strigările tainice ale cărnii./ Va sfârşi prin a
birui?/ Îl vor smulge din acest privilegiu unic/ pândirile
turburi ale eriniilor,/ anii/ şi nepăsarea?/ Îl iau iar cu
mine la întoarcere?/ Salvăm de fapt ceva?“ (Iubire fără
limită). Furiile, eriniile pândind „turburi“ sunt oamenii
care umblă să scoată aurul, oştirile care roiesc în toate
zările, ucid, înalţă cetăţi şi se pierd în uitare – figuri din
memoria tânărului cu ochii iluminaţi, un „personaj“

singular în lirica lui Aurel Rău; ilustrata s-a spart,
decorul de carton lucios s-a risipit, lăsând locul eriniilor,
turcilor care nu mai sunt învinşii lui Ştefan cel Mare, ci
„turcii vântului“, lângă turnul cu ceas, care e un „turn
getic“ cu mult peste „coifurile rotunde de clopotniţi
venind din Asia prin Bizanţ“.

Dacă tentaţia trecerii poeziei în scenariu mitologic
este repede părăsită, esenţializarea expresiei lirismului
continuă, finalizându-se în Micropoeme (1975; 1980),
unde Aurel Rău ajunge la esenţe, cum poetul japonez în
haiku-urile sale: „Ochii deschişi cât meridianele/ aprinşi
cât o galaxie/ dureros de fixaţi asupra punctului/ unde
arde mocnit un astru“ (Condiţie). Realul este supus
acupuncturii, iar imaginarul adoptă fiinţe precum vâlfele:
„Omul de bostan l-am cioplit./ L-am scobit şi l-am
lustruit./ Lumânarea, prin gură, prin ochi, prin nas,/ stă
cu vâlfele la taifas./ Dar vâlfele sunt pe dealuri, la foc
puţin./ Cu el cum îmi luminez,/se face inima gheaţă în
huhurez,/ imperii se duc şi vin“ (Omul de bostan). Aici,
vechea poveste cu pământ şi cer se fragmentează în
scenete, unde apar personaje stranii (regina care vede cu
sânii, oamenii de bostan) şi figuri de ceară ale unor
imperii care se duc şi vin: „Regele nou alerga prin
cimbru,/ regina-l vedea cu sânii,/ Perdeaua bluzei
pierdea semnul răului/ care-n nori de catran pândea./
Regele îi putea prinde mâinile/ şi gleznele, ca-n lasouri./
Dar ea vede numai cu sânii,/ îl crede încă-ntre fulgere“
(Baba-oarba); „Femeia râdea şi se dezgolea/ printre
firele invizibile./ Nu-ntreba unde duce drumul,/ află
singur, îşi amintea/ sau făurea el dictonul. Cireşii,/
înfloriţi…“ (Scenetă de primăvară); „Fiecare zi e un dar
pentru înţelept/ O de ar trece aceste zile proaste/ aceste
şapte vaci slabe. Bărbatul de ceară/ şi femeia de ceară/
care lucesc în muzeul de ceară al capitalelor/ au ştiut
n-au ştiut“ (Şapte vaci slabe). Istoria – tema predilectă şi
metafora obsedantă a poeziei lui Aurel Rău – e acum
aceea a unor „ginţi dispărute şi fără scriere“, a
agatârşilor, de exemplu, iar poezia – vechea ilustrată
lucioasă – e un misterios dans cu măşti sau un neliniştitor
joc de copii: „— Cimil, cimil, moartea mi-i soră./ — Unde
ai dat da ea?/ — Pe-un drum nebătut./ Avea ochi de
iezer şi mâini de lut./ — Avea bot de leu,/ Mânca dintr-
un blid cu Dumnezeu./ — Mergea şi venea,/ Zicea că ne
schimbă pe toţi în stea“ (Vechi joc de copii din munţi).
Micropoemele reprezintă punctul cel mai înalt valoric al
poeziei lui Aurel Rău; diferenţele specifice faţă de etapa
anterioară a lirismului se văd atât în ansamblul
construcţiei temelor şi motivelor poetice, cât şi în
amănuntul stilistic: e, altfel spus, distanţa care separă un
poem de dragoste precum Dar din volumul Jocul de-a
stelele, lung, măcinat de retorisme şi neologisme proprii
altor limbaje şi o „esenţă“ în felul unui celebru text al lui
Nichita Stănescu{ XE "Stănescu, Nichita" }: „Dacă am sta
pe o creangă/ Şi nimeni nu ne-ar vedea/ Şi ar ninge
încet numai pentru noi/ Dar mai ştii?“ (Ciripit).
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Dan Hatmanu, Iarna în Copou

Într-un fragment din Mişcarea de revoluţie (1985),
Aurel Rău omagiază ceea ce el numeşte poemul obiect, bun
„doar pentru privit“; se află aici, în fond, un principiu
poetic pe care nici un experiment liric din toate câte s-au
succedat în cei peste şaizeci de ani câţi au trecut de la
primele versuri din Caiete, nu l-a putut nărui; Aurel Rău
se întoarce mereu la ilustrată, la ceea ce se vede şi poate
trece „în cărţile mele“. Din acest punct de vedere, nimic
nu se schimbă de la Focurile sacre până la Cuvinte
deasupra vămii (1978), Omul de zăpadă (1978),
Septentrion (1980), Versuri (1982), Ritualuri (1987) şi
chiar Zodiac (1991), Gutui japonez (1996), Seară cu
versuri în lectura autorilor (1997), Piatra scrisă (2002).
Ilustratele, noile vederi sunt ale călătoriilor unui alt
peregrin transilvan – modelul pe care îl identifică-n chipul
cel mai exact lirica lui Aurel Rău. Programul său? Iată-l
în Septentrion: „Toată seara aţi şuşotit, aţi curs spre sud,
tăinuind cu acoperişurile, cu hornurile, aţi desenat
litere,/ acum eu trebuie să mă culc,/ vă scriu oricum
acest răvaş, pe care-l leg în vârful nucului, ba al plopilor
jumuliţi de vânt,/ să mai şi citiţi./ În felul acesta, de fapt,
nu dorm, sunt cu voi în adieri,/ deasupra râului, între
Orion şi Pleiade, la drum./ A fost bun, n-a fost bun,
programul, în deltă, în munţi,/ lângă lacuri, în văi, pe
Baltica-n sus/ pe unde globul, ca un dovleac (sau ca o
pară, după Columb), încărunţeşte până la alb (vezi
bătrânii urşi)?/ Şi ambianţa, prielnică iubirii?
reproducerea, în formă?/ vă întoarceţi sporiţi, înghiontiţi
destul, de noile generaţii?/ Pierderi sensibile/ în
condiţiile vânatului, dar şi legilor de protecţie?/ Într-un
cuvânt, v-a plăcut, v-a plăcut la vikingi, la slavi, la
sarmaţi, la germani, la daci?/ Stă în picioare, intact,
calendarul vostru, mereu, ca şi/ ieri, de faraoni, de
felahi, de scribi?/ E un noroc, un blestem, să nu depinzi
de samsari, de/ strămoşi, de urmaşi, de vameşi răi?/
Toată seara aţi şuşotit, aţi curs spre sud, aţi schimbat/
impresii printr-un albastru ideal./ Semnele stelelor, în

scădere, hieroglife! nu complică, în/ textul nou, de
palimpsest, dinspre zori?/ Oricum nu-l voi descifra, aşa
că nu ezitaţi, scrieţi, răspundeţi, deasupra hornurilor,
caselor, sus, sus, în unghiuri, în romburi, în
dreptunghiuri, în line elipse până, săgeţi în arcul Istrului,
aveţi fortul Balcanilor în faţă, cunoscut, şi lunecaţi din
Septentrion/ şi mă lăsaţi părăsit şi amorţit şi fericit… să
primesc iarna“.

Peregrinul transilvan – „cel peregrin şi transilvan“,
cum îşi spune într-un poem din ultima carte, Piatra
scrisă (2002) – călătoreşte în toată lumea şi trece în text
ceea ce vede, după „reţeta“ cunoscută încă din primele
volume; cum, altădată, Munţii Bicazului, trec în Cuvinte
deasupra vămii locuri şi figuri pariziene, pusta ungară,
Raguza, podul turcesc de la Mostar, Sarajevo„ plaja de la
Knokke-le-Zoute, purtându-şi peste tot „maica noastră
tristeţea“. Asia, călătorind cu Spătarul Milescu prin
pâclele Siberiei spre ţara Chitailor, cămilele de lângă râul
Orhen, Dresda şi malul Rinului, Baltica, Veneţia, Japonia
(evocată, mai târziu, şi mai pe larg într-un volum din
1996, Gutui japonez), Grecia, Polonia cu regii Iagelloni,
Samarkand, Portugalia, Scoţia, New York, Cuba, câmpia
Mesopotamiei, Roma – peste tot pe unde îl vor fi dus pe
redactorul-şef al revistei „Steaua“ congresele de poezie.
Analizând această dimensiune a poeziei, Dumitru Micu{
XE "Micu, Dumitru" } îl plasează pe Aurel Rău în
descendenţa lui Ion Pillat{ XE "Pillat, Ion" }: „Cu toate
deosebirile prozodice şi în pofida notei personale,
poeziile cu imagini de peste mări şi ţări sunt aproximativ
de genul celor din perioada parnasiană a lui Ion Pillat{
XE "Pillat, Ion" }, unde fiind, de altminteri, inspirate de
ţinuturi şi localităţi vizitate cu gândul şi de autorul
Visărilor păgâne, invocat nominal. De altfel, poeticul
realizat frecvent în versurile lui Rău e, în esenţă, de tip
parnasian. Emoţia e încătuşată în descripţie“. Spre
deosebire de Ion Pillat{ XE "Pillat, Ion" } şi, apoi, de Adrian
Maniu{ XE "Maniu, Adrian" }, Aurel Rău nu e un
pictural, nu reproduce priveliştea, ci o închide într-un
sentiment, o stare sau o senzaţie; nu se poate călători
după jurnalul liric de drum al lui Aurel Rău, nici în Irak,
la Mosul, de exemplu („… Şi câmpiile Asire/ Am mai
trecut pe aici, vaste nopţi,/ Pe-această piatră voi zidi
biserica mea/ românească/ în Mosul./ Aripi subţiri,
generoase prin tării,/ un bufnet surd sumbru lune./ Se
încreţeşte pământul ca o mare,/ se-nvolburează stins
inima“ – Biserică în Mosul), cum nici la Strasbourg: „Cu
flămânzii, cu pleava Europei,/ pactizând în această
pace./ Îşi află, iată, poziţia, în sacul cărnii,/ comodă,
oasele stoarse/ de-atâtea graniţi. În scaunele de papură/
de-a-dreptul sufletul se afundă,/ sustras pieirii. Şi
primele adieri/ care şterg faşa stelelor,/ primele tropote
ale soarelui încă departe/ le simt Sfinţii gârbovi,/
cavalerii turnaţi în fier şi rozul femeilor/ subţiri, din
vitralii“ (Catedrala din Strasbourg): mai degrabă, cu
soldaţii români, la Mosul ori cu europarlamentarii la
Strasbourg, ar zice un glumeţ, în tonulliricii lui Aurel Rău
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care se însoţeşte cu umorul în notaţiile sale lirice de
călătorie.

Ultimele volume, începând cu Septentrion (1980) şi
încheind cu Piatra scrisă (2002) sunt ale satului şi oraşului
din Ardeal. Pe de o parte, regăsim ştiuta lirică a
rădăcinilor, în buna tradiţie a poeziei transilvane; mai
referenţial decât alte volume, Septentrion e cartea
satului căruia poetul „îi aduce prinos“, locul unde
„baladele-s colinzi“ şi unde personajele lirice sunt
veacul, cetatea, strămoşii, urmaşii, dar şi cartea
despărţirii de trecut, ca în această amară, ironică, până la
urmă, comică dacă n-ar fi tristă Romanţă veche: „Ce-i
vom cere poetului/ să citească/ e sâmbătăseara,/ va urma
bineînţeles dans,/s-au îmbrăcat în taft fetele,/ dar ce să
citească poetul ca să fim/ şi unii şi alţii/ chit?/ Să
citească despre Coreea/ să citească despre Plan/ să
citească despre Stalin/ să citească despre Vietnam/ să
citească despre chiaburi/ să citească despre pace/ să
citească despre trecutul/ blestemat/ S-au îmbrăcat în taft
fetele,/ s-au strâns în pâlc băieţii,/ lampa arde cu pară –
/ un petromax./ Dar ce vaciti poetul,/ vaciti nu va citi,/
ce să citească poetul ca să fim/ în leat/ ca un răsărit?/ Să
citească despre Coreea/ să citească despre Plan/ să
citească despre Stalin/ să citească despre Vietnam/ să
citească despre chiaburi/ să citească despre pace/ să
citească despre trecutul/ blestemat“. Dar poate cartea-
efigie a satului transilvan, în poezia lui Aurel Rău, este
Mişcarea de revoluţie (1985). Legătura cu Vatra şi cu
toate ale sale constituie însăşi condiţia scrierii poemului
pentru că resursele lui se află definitiv acolo: „Am venit
să-mi văd părinţii în sat./ Mama vrea să-mi dea un
covor./ Tata vrea să-mi dea pământuri, grădini./
Deasupra, stelele – martori./ Mamă, lasă-mi dreptul să
cred că mai pot/ să-l iau/ încă cinci mii de ani;/ Tată,
lasă-mi dreptul să cred că nime-n lume/ nu-miia/ şi nu-ţi
ia nimic./ Eu am venit pentru acest poem./ Toţi leali şi
deodată, podul. Caii reali şi zeii/ potcoavelor/ care joacă
leapşa cu munţii…“ (Cu părinţii în sat în căruţă
noaptea).

Interesează în locul unde stelele sunt martori atât o
figură din istorie, ca un temei, cum este aceea des
invocată a lui Iancu de Hunedoara, dar, mai ales,
mitologia locului, în sfârşit trecută într-un scenariu liric,
trans-figurând imaginarul poetic. Mai întâi e mielul alb,
despre care Artur Gorovei{ XE "Gorovei, Artur" }, în
Credinţişi superstiţiiale poporului român, notează că „acela
care vede primăvara un miel alb va avea parte de noroc,
bogăţie şi fericire“; Aurel Rău trece în carte sensul
credinţei celor din sat: „Dacă vezi un miel alb – şi eu am
văzut –/ vei avea un an bun./ Era primul pe care-l
vedeam, pe un drum de munţi./ «Un miel!», au înflorit
voci, şi-atunci mi-am întors/ capul, şi l-am văzut. Era
alb./ Era primul, şi alb, în an./ Arătaţi-ne, cât se mai
poate, numai miei albi./ Şi pentru toţi să fie şi primii./ Şi
cu toţii să aveţi ani/ cum am eu: buni,/ când vorbesc
despre un miel alb“ (Miel alb). Apoi sunt moşii de vară,

despre care Romulus Vulcănescu{ XE "Vulcănescu,
Romulus" } spune că aparţin unui trecut mitic şi sacral,
dar ei renasc la anumite momente ale anului pentru a
întări lanţul neîntrerupt al generaţiilor; Aurel Rău trece
în carte această semnificaţie a moşilor de vară:
„Neobservaţi trec Moşii cei de vară/ Şi toată ziua veste
n-am avut/ De arătarea lor dintru-nceput,/ Că-s vii şi-s
printre noi, din glii afară./ N-am aprins foc în prag, de
drum spre casă,/ Un strop din cupe n-am vărsat,
sorbind;/ Dar stelele tăceri, prinzând să iasă,/ Îi pun din
nou pe drum de mărgărint“ (Moşii de vară). În sfârşit
sunt Sânzienele în a căror zi oamenii culeg flori de
sânziene cu care împodobesc porţile, ferestrele, streşinele
caselor pentru a-i apăra de agresiunea zânelor rele şi a
duhurilor necurate; tot Romulus Vulcănescu{ XE
"Vulcănescu, Romulus" } sintetizează în Mitologie
română („Fetele fug pe deal sau la munte, culeg şi
împletesc cununi, se întorc cu ele în fugă în sat şi aruncă
cununile pe casă, pentru a observa dacă s-au agăţat de
hornuri. Dacă cununile se agaţă de hornuri, fetele se vor
mărita chiar în anul menit. A doua ei, dis-de-dimineaţă,
cetele de feciori străbat satele cu struţuri de sânziene la
pălărie, în semn că au căzut cununiţele de sânziene pe
hornuri la casele fetelor care-i interesează.“) ceea ce
Aurel Rău trece în poem: „Doamne, azi, Sânzienele,
acasă –/ Când azvârlim cununi de flori pe casă/ Cu
inimi strânse: – a noastră să nu cadă,/ Fiori jur-împrejur
stau să ne vadă/ Ca-n loje împăraţii la teatru!/ Suntem
imenşi, de-o şchioapă, suntem patru,/ Şi se-nserează;
cad din stele-n stele./ Cine greşeşte cade-n cer cu ele“
(Sânziene).

Vă voi face o poezie – acesta este versul emblematic
pentru desluşirea mecanismului liricii lui Aurel Rău.
„Scamatorul“ face poezii „cu destinaţie“, transferând în
vers ceea ce a văzut şi a auzit în sat „în deltă, în munţi,
lângă lacuri şi văi, pe Baltica-n sus“, cum spunea în
Septentrion. Dacă Mişcarea de revoluţie e cartea-efigie a
satului, Ritualuri (1987) este cartea oraşului care nu e o replică,
nu e cel expresionist, tentacular, ameninţător; e doar un
spaţiu în deriziune pe care numai „florile dalbe“ din
colindele „împrumutate“ de la sat şi vânzătorii de vise îl
„umplu de sacru“: aceleaşi fotografii la minut, cu
idolatrizarea decorului: „De ce v-am idolatrizat,
decoruri,/ prin care umbra să mi-o văd trecând/ mi-a
fost sortit; şi pactizări, amoruri,/ prin toate câte sunt cu
frunza-n vânt?/ Să văd doar fleşa ar fi trebuit,/ nu poala
turnurilor leneş trasă/ prin pieţe, despărţiri la infinit/ pe
nume-al meu, care-mi serveşti drept casă“ (Decoruri).

Recuperând, uneori, baladescul generaţiei sale în
forma unor colinde adaptate, Aurel Rău rămâne un poet
al decorului, al drumurilor şi satului transilvan în ceea
ce are el esenţial: în povestea de pământ şi cer, de lucruri
şi stele.

♠
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Ioan BABA

Un roman ce
merită a fi citit

trecut aproape neobservat
un roman de debut târziu în
proză al Catincăi Agache-

Insularii. Şi asta nu pentru că n-ar fi
meritat aplecarea noastră mai atentă
asupra lui, ci pentru că nici autoarea,
cu onestitatea care o caracterizează,
nici mai ales editura care l-a publicat
( ,,Universitas” XXI,Iaşi) nu l-au
făcut  cunoscut în medii mai largi
decât cele, probabil, apropiate,
motiv pentru care este de negăsit în
librării sau în bibliotecile din
România. Deşi premiat în două
rânduri la Saloanele de carte de la
Chişinău şi Iaşi (respectiv, de către
Uniunea Scriitorilor din R. Moldova,
juriul ieşean) în anul în care a
apărut, deşi achiziţionat de
bibliotecile publice de dincolo de
Prut, paradoxal el nu este de găsit în
România. Prin filieră basarabeană
mi-a parvenit şi mie şi pot spune că
l-am citit pe nerăsuflate, cu toate că,
iniţial, am gândit că nu-mi pot
permite ca timp. Dar m-a intrigat
titlul - Insularii - , oare ce-o vrea să
spună cu asta mi-am zis, şi de aici a
pornit aventura mea  ca lector in
fabula.  Mărturisesc dintru început că
m-a surprins la modul cel mai plăcut
posibil. Ştiam despre autoare că are

un doctorat în literatura română din
zonele transfrontaliere şi că a
publicat câteva cărţi, articole,
despre scriitorii dinafara graniţelor
actuale ale României, dar nu m-am
gândit că ascunde calităţi narative
autentice. De la editor am aflat,
dorind să cumpăr volumul, că este,
în fapt, un roman scris cu ani buni în
urmă, perioada 1887-1889, şi că abia
acum, încurajată de dânsul, a revenit
asupra acestuia şi l-a publicat.

Scriitură aşadar de tinereţe-
tinereţe, el denotă o maturitate de
gândire ce depăşeşte cu mult vârsta
la care a fost ,,copt” şi dat spre
publicare. Spun asta pentru că,
dincolo de story-ul său - asupra
căruia revin imediat - , cartea pune
în mişcare o multitudine de idei de
mare profunzime şi înţelepciune
într-o rostuire a frazei deosebit de
elegantă şi modernă, proaspătă,
plină de suspans, de mare fineţe.
Povestea propriu-zisă, dramatică
dar şi cu o doză de senin în acelaşi
timp,  plină de forţă dar şi retractilă
la cele mai sensibile încălcări ale
spaţiului intim al personajelor
(coresponzând, probabil, fiinţei
autoarei), se desfăşoară pe două
mari planuri - cel al realităţilor din

anii ’70- ’88 şi cel retrospectiv, al
aducerilor aminte, ce vizează anii de
după război -, dar din ele se desfac
alte şi alte secundare planuri,
asemeni proiectării într-o oglindă
aşchiată.

Cele două personaje principale
care trăiesc o posibilă-imposibilă
poveste de iubire la o vârstă a
maturităţii - Ştefania Renea şi Laur
Dinulescu, unul, tânăr profesor de
muzică, violonist, celălalt, filosof –,
deşi foarte bine conturate,  par mai
degrabă pretexte pentru ca autoarea
să-şi poată expune trăirile,
gândurile, să ,,joace” evenimentele,
unele vizând posibil biograficul,
altele, numeroase, ţinând de
ficţiunea propriu-zisă. Focul ce pare
să ardă în sufletul naratorului,
motorul povestirii în sine este
desluşit ca fundat tragic: gulagul
siberian al cărui victimă a fost tatăl
eroinei şi a cărui revenire după 15
ani de lagăr sovietic a marcat
definitiv destinul acesteia. Roman
de dragoste în principal – deoarece
tratează o sensibilă poveste de
iubire, posibilă şi imposibilă
totodată, proiectată pe cenuşiul
ultimilor ani ai fostului regim din
România, -, el este în acelaşi timp un
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roman psihologic, dramatismul
celor două timpuri istorice nefaste
puse faţă în faţă nepermiţând în
fond împlinirea iubirii, nu în
totaliatate, în orice caz, de unde şi
frământările sufleteşti ale ,,actorilor”
cărţii. Căci galeria de personaje care
gravitează în jurul eroilor principali,
fiecare în parte, ca şi aceştia, poartă
ascuns o dramă, o greutate care
împiedică împlinirea visului.
Societatea, percepută ca principal
obstacol în calea acestei împliniri a
fiinţei prin iubire, este foarte viu
creionată. Tocmai pentru că ea
exclude aceasta, personajele cărţii,
fiinţe vii ce par că ies din paginile
tomului, îşi caută un loc al lor,
secret,  o insulă unde să se poată
retrage şi regenera, ca biete animale
bolnave ce se simt, unde pot gusta
sentimentul libertăţii -chiar dacă
iluzoriu -, unde să se poată  sustrage
încorsetării ce le barează drumul. De
aici şi denumirea lor metaforică de
insulari, adică cei puţini care şi-au
contruit un microunivers al lor ca
soluţie de salvare. De aici şi titlul
incitant al romanului: Insularii.
Frumos titlu. Locul principal în care
se petrece naraţiunea în sine nu este
mai puţin incitant – Băile Tuşnad cu
împrejurimile sale, între care Lacul
Sf. Ana, un spaţiu aproape ireal în
care personajele se regăsesc ieşind
din lumea reală şi intrând în
poveste. Dar personajele migrează
aici, ca la întâlnirea cu destinul, din
diferite alte locuri, între ele, Poiana.
Întâlnirea lor e ca un ritual de ieşire
şi intrare din real în ireal şi invers,
de la care nu se pot sustrage, fiecare
aducând aici povestea lui bine
asunsă sub masca pe care o poartă în
lumea concretă. E un adevărat
carnaval al măştilor ce se întâlnesc
ca într-o saună metaforică din care
ies mai purificate, mai eliberate de
greul poveştii lor. Şi totuşi înfrânte,
de un sistem care le-a retezat aripile,
zborul. Undeva, între aceste
personaje secundare se deluşeşte
chipul unui filosof, foarte bine
conturat, Mentorul eroinei
principale. Personajele înseşi par
proiectate ca figuri aparent stranii,

greu de prins în imagine, cumva
hieratice ca cele din picturile
bizantine, căci Tuşnadul e pentru
toate acestea un sanctuar, desprins
de realitatea dură, planând undeva
între cer şi pământ, Lacul Sf. Ana
fiind locul de început şi sfârşit al
naraţiunii - căci romanul se încheie
rebrenian, în acelaşi punct de unde
începe - , loc plin de mister şi taină,
în care realul se topeşte în ireal.

În plan retrospectiv, se desprind
ecouri ale unui alt model de viaţă,
cel interbelic, din care figura familiei
boiereşti Ghica-Polizu Micşuneşti de
care se leagă destinul celor doi
îndrăgostiţi de atunci, părinţii
eroinei principale. Sunt surprinse, în
planuri paralele sau concentrice ale
epicului, o serie de aspecte trăite de
eroină, stări de spirit ale realităţii
acelor ani, între care imaginea
Canalului, nu cea coşmarescă din
peroada  imediat postbelică, ca loc al
detenţiilor, ci aceea concretizată în
magistrala albastră, nu mai puţin
relizată cu sacrificii însă, spectrul
sumbru al interminabilelor cozi de
după 1980, teama ce domnea în
subsidiarul societăţii, sub greutatea

irespirabilei atmosfere din ultimii
ani ai fostului regim, lipsa de orizont
şi speranţă. Finalul romanului nu
putea, în această viziune, să fie unul
clar, ci lasă lectorul să şi-l imagineze,
să se descurce singur în amestecul
de fantastic şi real şi să reflecteze,
multă vreme după ce el s-a încheiat,
asupra  a ceea ce a dorit a transmite
autoarea. Da, Insularii sunt o familie,
un grup de prieteni, fiecare cu
dramele, cu iluziile lui, ce şi-au croit
o lume a lor, un imaginar, pentru a
suprvaieţui într-o societate devenită
ostilă împlinirii fiinţei umane. Ceea
ce sugerează autoarea e că ţara
întreaga era o mare de asemenea
insule de rezistenţă, diferit conturate
însă. Ideea care se insinuează subtil
din story-ul cărţii este că într-o
societate ostilă afirmării libere a
fiinţei umane, iubirea, dragostea, ca
împlinire dintre un bărbat şi o
femeie, rămâne o utopie, un vis,
imposibil de realizat. Se remarcă
grija autoarei de a nu cădea în
subiectivism şi de a reda totul la
modul cel mai natural posibil, pana
sa, încărcată de sensibilitate, fiind
foarte fermă.

Teribil de impresionant spectrul
gulagului, al revenirii prizonierului
Renea acasă. Filmat panoramatic
prin ochii măriţi de spaima de
necunoscut ai unui copil, eroina
cărţii. Cutremurător. Drama
părinţilor eroinei, determinată de
război, de brutalitatea piciorului
sovietic.  Remarcabile notaţiile
despre Basarabia într-o vreme când
existau vagi ecouri despre viaţa ei
secretă de dincolo de Prut. Autoarea
reuşeşte astfel, prin acest debut în
proză,  să adauge încă o pagină la
ceea ce s-a numit literatura
gulagului. Felicitări ei şi editurii care
s-a învrednicit să o publice, iar celor
pe care am reuşit să-i conving prin
cele câteva rânduri scrise de mine,
lectură plăcută ! Numai să se
găsească cartea!

( Novi Sad, iunie, 2012)
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Catinca AGACHE

Luiza,  casa
românească din
Assos şi Lilian

uiza e o ateniană care infirmă ceea ce se mai aude
prin plaiurile noastre mioritice despre greci:
,,sunt leneşi, stau cu burta la soare şi aşteaptă

turiştii”. Luiza e taman invers. Toată viaţa a trudit
pentru ceea ce are acum: un apartament în Atena şi două
case de vacanţă. Pentru că Luiza, în cei mai grei ani ai
istoriei postbelice a Greciei, cei din timpul revoluţiei şi
de după aceasta, de până la intrarea în UE, rămasă fără
serviciu ca mii de greci, a bătut nenumărate drumuri,
mai întâi înspre Londra, apoi înspre România. Da,
România, de care a rămas legată sufleteşte definitiv. Iar
destinul, ah destinul!, a făcut ca ea să aibă, peste timp,
noră româncă - Catrinel. Spiros şi Catrinel, el, un grec
mândru ca un zeu, ea, fiică de artişti ieşeni, artistă la
rându-i, frumoasă, cum sunt româncele în general. An de
an, a parcurs Luiza traseul Atena-Bucureşti, în autocar,
,,aventurile” trăite fiind demne poate de o Odisee
modernă. Vorba cântecului lui Hruşcă, dintr-o Vară
promisă de Păunescu:,,Tu Iliadă, Eu Odisee”. Din Grecia
aducea în România mirodenii, perdele şi alte obiecte din
plastic, nimicuri ce luau ochii, din România, broderii şi
borangicuri, ceramică, obiecte artizanale unice, căci
Luiza, cu un gust estetic rafinat, a simţit dintru început
valoarea acestora. Ne înţelegem cu greu într-o rom-
engleză-greacă, în care-şi povesteşte păţaniile pline de
umor dar şi dramatice evident.

Vila ei din Assos-Lecheo (localitate pitorescă ce ţine
de prefectura Corint, din nordul peninsulei Peloponez),
construită de primul său soţ, tatăl lui Spiros, te surprine,
de cum îi păşeşti pragul, prin atmosfera pur românească
pe care o degajă: interiorul cu tavan cu lambriuri din
lemn maron închis, lăcuit, mobilier din lemn sculptat,
perdele din in ţesute în casă, feţe de masă brodate,
croşetate, cuverturi grele ţesute tot din in, icoanele pe
sticlă ardeleneşti, ceramică de Corund, Horezu,
Marginea, Săcel, ouă încondeiate, ştergare, marame de
borangic, carpete ţesute, covoare din lână, sau, pur şi

simplu, ţoale din cârpă, obiecte vechi de metal,
lampadare, fotografii în rame de lemn sculptate..., iar la
intrare, felinare, decorative evident. La etaj,
dormitoarele, cu paturi din lemn închis la culoare, lăcuit,
la fel cu tavanele, podeaua şi tocurile geamurilor cu
obloane, cuveruri, feţe de pernă, toate în stil românesc
pur. Impresionant. Ai senzaţia că intri într-un muzeu
etnografic românesc, însufleţit, însă, de căldura Luizei.
Da, e un interior românesc autentic, cum greu se mai
găsesc astăzi în România, invadată de arhitectură străină
- la fel de uniformizată ca blocurile din perioada
comunistă, departe de spiritul artistic popular românesc
atât de diversificat încât nicio casă din Bucovina, spre
exemplu, nu seamănă cu una din Maramureş, sau
Neamţ, Argeş. (Ei, dacă s-ar fi împrumutat din aceste
minunate stiluri arhitecturale în noile construcţii
postdecembriste din România..., s-ar fi evitat atât de mult
prostul gust şi s-ar fi menţinut frumuseţea specifică a
zonelor etnografice, dar, de, unde-s bani mulţi şi
snobismul e mare!!) Curtea, însă, e specifică întregii zone
a Corintului: vase greceşti aşezate ornamental, oleandri,
ghivece cu flori, plante agăţătoare ce îmbracă balcoanele.
De pe terasa vilei sale se văd, jur împrejur, munţii de
piatră albă, livezile de măslini, portocali, smochini,
curmali, podgoriile grele de rod - renumita viţă-de-vie
Robola, cu struguri aurii fără seminţe, stafida – de la
poalele acestora, zona portului din Kato Assos. Din loc în
loc, palmieri, o specie rară de pini, iar peste toată
întinderea, veghind semeţ, mândrul chiparos, ,,cu vârful
până-n miezul norilor”(vezi: Biblia). În zare, Acrocorintul
- Acropolea vechiului Corint (distrus de cutremur în
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1858), cu Templul Afroditei, situl Nemea, Templul lui
Apollo, cum am aflat de la gazde.

Luiza povesteşte despre Corintul vechi - oraşul în
care Apostolul Pavel, aflat în vizită la guvernatorul
Gallio, fiul lui Seneca, a lansat vestitele Epistole -, despre
Canalul (construit de doi ingineri unguri) ce face
legătura între cele două mări, Marea Ionică şi Golful
Corint din stânga istmului Corint, Marea Egee şi Golful
Saronic, din dreapta acestuia, dar şi despre criza care
ucide Grecia, despre insulele concesionate… Poate şi de
aceea înţelege mai bine migraţia românilor spre Grecia,
căci zilnic şase autocare Lilian, pline-ochi, cară
muncitori, unii aflaţi aici de 12, 6  ani, alţii stabiliţi
definitiv, mulţumiţi chiar şi cu salarii de criză. E la fel de
activă ca altădată, deşi nu mai face de mult drumurile
spre România, decât însoţindu-şi copiii, pe Spiros şi
Catrinel. Parc-ar fi o bucovineancă de-a noastră,
destoinică. E septembrie şi Luiza face dulceţuri din
stafida (un mod aparte de preparare cu un efect uimitor;
ni-l însuşim, evident, deşi materia primă nu există la
noi), nelipsite de la micul dejun, spre deliciul nostru. Ne
dăruieşte şi nouă cu generozitate pentru acasă.
Pregăteşte apoi ziua lui Stavros, cel de-al doilea soţ al ei,
un grec tipic, impozant, bonom, dansând, şi când
dormitează, zorba. Mirosul bogatelor feluri de mâncare
greceşti devine îmbietor, inundând casa, curtea. Din
mustul din stafidă ne-a pregătit un desert delicios. Plouă,
lucru rar în Grecia, şi toţi ai casei, cu invitaţi cu tot, ies în
ploaie şi dansează zorba. Petrecerea se întinde până
târziu, în noapte. Fotografii, vin de Cotnari, şampanie de
Cricova, tort cu fructe exotice din curte. Luiza, îmbrăcată
în negru - culoarea tradiţională -, cu un pandatif de
argint la gât, pare altă femeie; e din nou doamna de la
capitală, elegantă, şic. Cu ochii ei cafenii şi părul
castaniu, e încă o femeie frumoasă care-şi arată
rădăcinile nemţeşti, rădăcinile, căci Luiza e o grecoaică
tipică, nu prea înaltă dar iute-foc. Din şezlong, Stavros o
soarbe încă din priviri. A doua zi, după-amiază, ne
însoţeşte la plajă, unde tace şi inoată ca un peşte. Vin şi
Stavros, Spiros, Catrinel - care vorbeşte perfect în greacă
şi e translatorul nostru de urgenţă. Pare mai mult un
ritual pe care-l fac zilnic, cu toţii, spre orele serii. Iar
românca noastră, Catrinel, care tocmai şi-a terminat
masteratul în arte la Atena, pare adaptată perfect la acest
ritual, deşi tânjeşte încă după Bucureşti. E septembrie şi
nicio pasăre-n zbor; seara şi dimineaţa devreme, însă, se
aud salturile în aer ale peştilor în apele saronice liniştite
în care se oglindesc munţii de jur împrejur. Din nou
apele-şi schimbă culoarea: e un albastru transparent,
greu de descris. Gândesc că le-a prins bine Dan Hatmanu
în ciclul său despre Grecia, deşi acest albastru marin are
zeci de faţete. Spre asfinţit, ne plimbăm prin centrul
Assos-ului, plin de palmieri, vile, restaurante ce altădată
gemeau de lume, acum, mai mult greci decât turişti.
,,Criza, explică Luiza, criza ne-a micşorat salariile,
pensile, greu…, foarte greu…pare că unii au ceva cu noi,

ortodocşii…Uite, vecinii mei vând, tot acel lanţ de vile e
scos la vânzare, aproape pe nimic, niciun cumpărător
însă. Noroc că am reuşit să facem autostrăzi, tunele,
şosele cu bani europeni, că acum, gata! …Necazul e că s-
au înmulţit hoţii, nu numai dintre imigranţi ci şi dintre
greci. Niciodată până în anul acesta nu s-a furat din
curţile noastre (şi arată spre fântână cu hidroforul
dispărut). E, neîndoielnic, o criză etic-spirituală generală,
în primul rând.” Intrăm în bisericuţele ce ne ies în cale,
foarte curate, vopsite în alb şi cu turlele acoperite cu
olane roşii, conform specificului locului, uimitoare prin
arhitectura joasă dar amplă. Luiza îşi pune eşarfa pe cap
şi se roagă; e îngrijorată pentru viitor dar zâmbeşte. Ni se
oferă crenguţe de busuioc- o specie aparte de busuioc. Se
bucură: ,,localitatea lor e înfrăţită, încă din 2004, cu un
orăşel românesc, Lugoj”. În una din ele, o nuntă. Un
membru al micului nostru grup se accidentează grav.
Luiza cu Stavros, Spiros, Catrinel pun în mişcare ad-hoc
o tehnică de transportare la Corint, căci UPU aici nu
există, iar spitalul din Assos tocmai a fost desfiinţat
(parcă sună a scenariu cunoscut, nu?!). Revin târziu cu
accidentata acasă, care are mâna în ghips, îngrijoraţi de
întoarcerea noastră în România, în atari condiţii, cu
autocarul.

A doua zi, părăsim Assos-ul cu regret, trecem peste
Canalul Corint. Ne luăm rămas bun de la Luiza şi tot
grupul.  Autocarul Lilian se umple de lume la Atena,
lume pestriţă, colorată, unii întorcându-se de la muncă,
alţii de la ,,ciordit”. Peronul, plin de romi, agresivi. Ceva
mai departe, drogaţi, tineri geci debusolaţi sau imigranţi.
Ce rezervări?! Aici nimic nu se respectă şi lumea dă
năvală. Şoferului urlă la călători, părând a-i lipsi doar
biciul spre a lovi. O femeie-zdrahon din sediul Lilian de
la Atena zbiară şi ea: Numărătoarea! Devine isterică când
îi arătăm rănita noastră. Par a se crede, şi unul şi celălalt,
stăpâni de sclavi. Toţi tac, mai puţin ceata de romi ce-au
umplut jumătatea din spate a autocarului. Se laudă cu
banii câştigaţi din ştiu ei ce. Îi  fac semn complice femeii-
jandarm. În rest, manele, manele, manele…20 de ore.
Recităm în gând din Vretacos: ,,Fără tine n-ar fi
aprins/Dumnezeu, la izvoare, lumina”. Spre a lua cu noi
numai imaginea Acropolei Atenei şi toată frumuseţea
magnifică a Greciei, a minunatului Assos… Şi chipul
Luizei ce ţine să ne lumineze şi îmblânzească drumul
spre casă. Şi ce drum! Bucureşti. Jumătatea din spate a
autocarului coboară gălăgios, cu miasme cu tot. Şoferul
îşi schimbă brusc atitudinea, devine amabil, volubil.
Gata, muzică fină, ,,curat-murdar, coane Fănică!” În
drumul spre Iaşi, plopul, ,,chiparosul” românesc, ne dă
bineţe. Mii de păsări zburând dintr-o parte într-alta, ne
întâmpină cu neastâmpărul cântecului lor. Acasă. După
un asemenea drum cu Lilian, ne vine să strigăm şi noi,
caragealian (că doar e Anul Caragiale şi e plină lumea de
personajele lui) dar uşuraţi: ,,ţărişoara mea, ţărişoara
mea”! Adio, Lilian! Şi, sincer: Mulţumim, Luiza!

Iaşi, septembrie, 2012



Iarna 2013 | Contact international 131

Radu ENESCU

Poezia erosului
cosmogonic

*
ncă din primele sale cărţi,
poezia lui Radu Cârneci a
evoluat în două direcţii

fundamentale1. Pe linia desăvârşirii
formale şi spre o esenţializare, prin
restrângere, prin renunţare, printr-
un act de asceză artistică, a

1 Studiu-prefaţă la volumul „Clipa eternă“ –
Col. Poeţi Români Contemporani, Ed.
Eminescu, 1988

universului său poetic, a viziunii
sale lirice.

Poet cu sensibilitate echilibrată
şi cu o certă propensiune spre
clasicism (în accepţia de realitate
tipologică), Radu Cârneci a manifes-
tat întotdeauna o consubstanţială
mefienţă faţă de “modernismul” de
paradă, optând însă tot atât de
categoric pentru o modernitate de

substanţă. Dacă în plachetele până la
Cântarea Cântărilor (1973), poetul
preferă cu deosebire versificaţia
liberă şi versul alb, în ultimii cinci
luştrii ai activităţii sale lirice, prodi-
gioasă de altfel dar fără uşurătăţi
artificiale, el e tot mai atras de
formele fixe, de rigoarea şi dificulta-
tea lor. Dar, poetul n-a optat pentru
soluţiile “canonice”, îndeosebi sone-

Î

(n. 12 iulie 1925, la Satu Mare, d. 23 iulie 1994).

A copilărit la Braşov, unde a făcut şcoala primară
germană (a fost elev al lui Cioran, potrivit lui

Ovidiu Cotruş), după care a urmat liceul Şaguna.
Facultatea de litere şi filozofie a Universităţii
Cluj, absolvită în 1948 (primul an la Sibiu). A

făcut parte, alături de Radu Stanca, Şt. Aug.
Doinaş, C. Regman, N. Balotă, I. Negoiţescu din

Cercul literar de la Sibiu. Între 1949-1951
lucrează la Biblioteca Universitară din Cluj, apoi

ca profesor la licee din oraş (predă şi educaţie
fizică). Începând din 1957, redactor la revistele

Tribuna şi Steaua. Din 1966, la redacţia Familia,
adus de Andriţoiu; numit redactor-şef adjunct

(până în 1987).

Este autorul a patru cărţi: Franz Kafka
(monografie, 1968); Critică şi valoare (eseuri,

1973), Ab urbe condita (eseuri, 1985), Între două
oceane (1986).

Încă din primele sale cărţi, poezia lui Radu Cârneci a evoluat în
două direcţii fundamentale1. Pe linia desăvârşirii formale şi spre
o esenţializare, prin restrângere, prin renunţare, printr-un act
de asceză artistică, a universului său poetic, a viziunii sale lirice.

Poet cu sensibilitate echilibrată şi cu o certă propensiune
spre clasicism (în accepţia de realitate tipologică), Radu Cârneci
a manifestat întotdeauna o consubstanţială mefienţă faţă de
“modernismul” de paradă, optând însă tot atât de categoric
pentru o modernitate de substanţă. Dacă în plachetele până la
Cântarea Cântărilor (1973), poetul preferă cu deosebire
versificaţia liberă şi versul alb, în ultimii cinci luştrii ai activităţii
sale lirice, prodigioasă de altfel dar fără uşurătăţi artificiale, el e
tot mai atras de formele fixe, de rigoarea şi dificultatea lor. Dar,
poetul n-a optat pentru soluţiile “canonice”, îndeosebi sonetul,
în primul rând pentru a-şi disciplina tumultul lăuntric, spre a-şi
cenzura elanuri prea debordante, ci, cum pertinent remarca
Petru Poantă, pentru că în formulele versului clasic a aflat mai
degrabă o modalitate, inerentă sensibilităţii şi concepţiei sale
artistice, de rostire solemnă, somptuoasă, rituală. De altfel, el
însuşi se vede “tăind iubirii somptuos portic”, unind
sculpturalul cu fastuosul într-un gest de înfiorată oficiere.
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tul, în primul rând pentru a-şi
disciplina tumultul lăuntric, spre a-
şi cenzura elanuri prea debordante,
ci, cum pertinent remarca Petru
Poantă, pentru că în formulele
versului clasic a aflat mai degrabă o
modalitate, inerentă sensibilităţii şi
concepţiei sale artistice, de rostire
solemnă, somptuoasă, rituală. De
altfel, el însuşi se vede “tăind iubirii
somptuos portic”, unind sculptura-
lul cu fastuosul într-un gest de
înfiorată oficiere.

Radu Cârneci manifestă o
deosebită preferinţă pentru sonet,
înscriindu-se ca o prezenţă aparte în
istoria acestei specii în literele
române, ilustrată adesea cu strălu-
cire de la Asachi până la Dimov.
Desigur, sonetul, acest brever e
amplissimo carme, cum îl numeşte G.
Carducci, are statuate anume reguli
pe care spiritele doctoral-rigide le
socot imuabile. Cu toate acestea
sonetul a evoluat, legile sale de fier
s-au modificat de la Giacomo la
Lentini şi până la parnasieni, Dante
Gabriel Rosetti sau D’Annunzio.
Radu Cârneci se mişcă cu suverană
stăpânire printre aceste norme
tradiţional consfinţite recurgând la
rime alternante sau încrucişate, la
formele sonetului petrarchizant sau,
uneori, elizabetan. Dar totodată
inovează. Nu e vorba de derogări
care ar pune în cauză, prin alterare,
însăşi specia lirică, ci de noi
combinaţii în cadrul normelor pres-
tabilite, capabile să inculce prospeţi-
me unei modalităţi ameninţată, prin
stereotipie, de o inevitabilă desuetu-
dine. Deşi sonetul reprezintă o
specie scurtă, în care concizia
expresiei, adesea sentenţiozitatea ei
este obligatorie, iar un sonet
impecabil realizat „vaut un long
poème“, cum spune Boileau, Radu
Cârneci izbândeşte să nu repete
rimele atât în bucăţile din “coroana”
de sonete, ca şi în unele poeme de
mai lungă respiraţie (Poetul şi orbul
pe Vârful cu dor, Isis, Femeia vegetală
etc.). Este aceasta, într-adevăr, o
remarcabilă performanţă de virtuo-
zitate, care investeşte elementul

artizanal, iscusinţa tehnică cu netă-
găduite atribute artistice. Totodată,
poetul creează o specie nouă,
rondosonetul, după cum nu se dă
înapoi să ne ofere sonete în vers alb,
o contradictio in adjecto care însă ne
comunică o aparenţă de indiscutabil
firesc. Radu Cârneci utilizează
adesea motivul ciclic, ideea revenirii
periodice, acel corsi i ricorsi transpus
în lirism, conştient de efectul artistic
deosebit al procedeului (Banchetul în
doi). Exemplare, în acest sens, sunt
glossosonetele din Triumful iubirii,
ciclu de 16 sonete în care fiecare vers
al primului sonet devine, succesiv,
întâiul vers al celor următoare,
ultimul dintre sonete fiind de fapt
cel iniţial dar în ordine răsturnată.
De remarcat e însă că reiterarea unui
vers nu e echivalentă cu repetarea
unei semnificaţii identice. Versul
reluat aidoma are un accent
axiologic şi emoţional diferit printr-o
deviere aproape imperceptibilă de
nuanţă, spiritul geometric ce
prezidează la elaborarea sonetelor
alunecând astfel într-un ésprit de
finesse. Plasticitatea sculpturală şi
contururile pregnante nu sunt de
fapt fluidificate, ci plasate într-o
nouă perspectivă optică, sunt puse,
astfel, într-o lumină inedită cum se
întâmplă în poemul Turnul de fildeş,
structurat contrapunctic, în care
dialogul dintre un poet şi un critic
fictiv (ideal) desluşeşte o ars poetica
încorporată într-o ars amandi, poem
care, din fericire, nu lipseşte din
această selecţie.

*
În primele sale volume aria

demersului poetic al lui Radu
Cârneci era destul de largă. În ode,
elegii, imnuri, litanii, invocaţii,
poetul exulta într-un univers edenic
în versuri de o frustă jubilaţie care
îşi aveau temeiul şi noima într-o
viziune naturistă asupra firii („eram
singuri ca-n ziua întîi/ copacii se
sărutau peste noi lângă cer/ şi noi pe
pământ…”). Adesea naturismul alu-
necă în panteism, prevestind poetul
Erosului cosmogonic, ca să întrebuin-
ţăm o formulă de notorietate în

epocă a filosofului Ludwig Klages.
“Urmele se sărută”, iarba freamătă de
iubire, “cea mai femeie dintre femei”
pulsează în sângele fierbinte al
poetului etc. Acest lirism al naturii
nealterate este solar şi silvestru,
organic însă şi nu doar decorativ, în
versuri ce ne amintesc prin rezo-
nanţa lor incantatorie descântecele,
eresurile şi basmele populare,
formulele exorcistice sau recurg la
un travestiu legendar, mitologic, fie
autohton având ca figură centrală pe
Zamolxe, fie de provenienţă antică
fiind populate de Diana, Endymion,
Orfeu, Acteon, Apollo, Euterpe,
chiar şi Zeus, râul Lethe, barcagiul
care trece Styxul etc. Indiferent de
localizarea spaţiului mitologic, la
Radu Cârneci mitul e de certă sorginte
păgână, iar zeităţile sale sunt uranice
sau silvestre, răsărite dintr-un tărâm
arhaic şi ancestral. S-ar părea că
soarele şi pădurea prefigurează
principiul diurn, masculin şi cel
nocturn, ctonic, feminin care vor
guverna lirica lui Radu Cârneci în
faza ei de deplină maturitate.
“Primeşte-mi iar pădure-ngenuncherea/
sunt fiul tău…”, “mă ocrotiţi deci
zeităţi silvestre”, – aşa invocă poetul
universul păduros, depozitar al unor
taine impenetrabile cu foşnete
ciudate al clar-obscurului încărcat de
mister, cu dulcele lui miros de
reavăn şi putrefacţie ca orice simbol
al unei regenerări eterne, cu invizi-
bilele dar presupusele lui făpturi de
basm, imperiu al umbrei ocrotitoare,
dar şi al unor luminişuri discrete,
unde razele orbitoare pătrund în
surdină estompându-se (“lumină
dulce şi uitată/ tu, taina mea
încercănată”). Dacă pădurea cu rever-
beraţia ei cromatică atât de înşelă-
toare ne comunică un sentiment de
maternă protecţie, soarele e divini-
tatea activă, principiul fecundităţii
(în Fiul lui Zalmoxis poetul clamează:
“dă-I seminţe – pământului – ca unei
femei dornice de rod”), întruchiparea
logosului patern, raţional (cine se
teme de cuvinte “de Soare se teme”),
iar poetul exclamă ca un adorator al
lui Mithras: “Soarelui mă rog
dimineaţa şi seara”. Lirica vitalistă a
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lui Radu Cârneci departe de a fi
ostilă Mumei fertile – Natura,
reprezintă, dimpotrivă, o integrare
entuziastă în sânul acesteia, erosul
fiind indestructibil legat de fecun-
ditate şi devenind, astfel, un act
ritual şi solemn de sorginte
iniţiatică, de adeziune la armonia
universului.

Încă de la începuturile demer-
sului său liric, iubirea între bărbat şi
femeie, cu alte cuvinte poezia de
dragoste pe plan de creaţie artistică,
ocupă o poziţie centrală, care va
deveni dominantă şi în final
exclusivă. Dar şi această iubire
personală se va răsfrânge, la rândul

ei, asupra întregii lumi erotizând
cosmosul. Aria gestului liric se va
restrânge cu timpul, dar va câştiga
în intensitate, în adâncime, printr-o
netă intelectualizare a emoţiilor şi o
hotărâtoare coloratură afectivă a
intelectului artistic.De aici câteva
note definitorii ale acestei lirici,
convenţional numită erotică. Poezia
lui Radu Cârneci e păgână pentru că
la el dragostea nu atrge după sine
culpabilitatea, ci constituie un temei
al Fiinţei; iubirea nu este, deci, o
degradare demnă de oprobiu moral
ci reprezintă o stare de graţie şi
fervoare faţă de care atitudinea
umană corespunzătoare e cea de
adoraţie contemplativă, nu de
posesiune efemeră. Din acest motiv,
lirica lui Radu Cârneci e sensuală,
fără a fi în mod paradoxal hedonistă.
Această poezie de dragoste nu e bântuită
de concupiscenţă, nu urmăreşte plăcerea
carnală, ci e mistuită de o fervoare
purificatoare, trupul spiritualizându-se,
iar sufletul dobândind consistenţa
acestuia. Dacă această lirică nu e
dominată de dorinţa fizică, ea stă
totuşi sub semnul iubirii-tendinţă, a
iubirii ca impuls şi forţă motrice
universală. Nu plăcerea, satisfacerea
dorinţei e finalitatea ei. Întrucât,
cum ne spune Hegel, împlinirea
dorinţei e autodestructivă, satisfa-
cerea sensuală reprezintă o realitate
efemeră, o obiectivare care nu-şi
atinge niciodată scopul, ci atrage
după sine doar un “progres” la
infinit. Această perpetuă insatisfac-
ţie a dorinţei carnale e doar
realizarea “infinitului rău”. Or, la
Radu Cârneci iubirea nu urmăreşte
plăcerea, ci tinde la împlinire, la
restaurarea platonicului simbol andro-
gin, la cufundarea cuplului amoros în
“Marele Tot”, la realizarea unui infinit
pozitiv. Semnificativ în această
privinţă este mai întinsul poem
Jurământul, pe alocuri uşor discursiv,
date fiind implicaţiile filosofice ale
ideii poetice.

O dată cu ultimele volume,
poetul ne propune un “cod” al
iubirii, coerent exprimat, fără ambi-
guităţi. Paradoxal, farmecul acestei
lirici rezidă tocmai într-o incongru-

enţă. Iubirea, “axul cerurilor toate”,
temă exclusivă şi exclusivistă, acum
e prin însăşi natura ei o realitate
muzicală, fluidă, vaporoasă (“topite
veşnicii, văpaie pură”), care refuză
prin inefabilul ei, formularea în
concepte pregnante, Radu Cârneci o
captează în această fază a creaţiei
sale tocmai la modul sculptural în
formele fixe, de rigoare şi obser-
vanţă parnasiană, ale sonetului,
glossosonetului sau insolitului
rondo-sonet, respectând cu stricteţe
regulile jocului tehnicii poetice.
Efectul liric însă, în loc să fie umbrit
de o aparentă împreunare hibridă, e
dimpotrivă potenţat. Totuşi
severităţile formale îl obligă pe poet
să recurgă uneori, din necesităţi
prozodice, la licenţe. Spre deosebire
de perioada de început a liricii sale
în care opulenţa luxuriantă a imagis-
ticii, amplozitatea barocă, somptuo-
zitatea alunecând într-un fastuos
prea strălucitor sunt dominante, în
Pasărea de cenuşă, mai ales, universul
poetic este epurat de balastul
metaforic şi de supraîncărcarea
abundentă; acum el e populat doar
de elemente primordiale şi sempi-
terne sau stări elementare ale
naturii: soare, lună, cer, iarbă, ploaie,
vânt, frig, ceaţă etc. Totodată, aluziile
mitologice sau la spaţii geografice
îndepărtate sunt drămuite cu o
cumpănită măsură (ca în excelentul
poem Isis). Percepţia realităţii lirice e
nemijlocită, îndeosebi de natură
olfactivă, lumea fiind legănată de
miresme tari, cufundată în exotice
fragranţe de smirnă, aloe, mosc,
chiparoşi, lămâie “şi duhuri de arome
în suspin” spre a imprima discur-
sului poetic un aer ceremonios de rit
lustral înaintea împlinirii depline a
iubirii într-un conubiu nu lipsit de
sacralitate.

Consecinţa acestei maturizări a
viziunii artistice este o devalorizare
a fenomenului morţii. Extincţia nu e
nicidecum o sfâşietoare şi ireversibilă
ruptură, ci o reintegrare în ordinea
cosmică. Totodată, procesul destruc-
ţie-creaţie e văzut la modul
pronunţat dialectic. Încă într-o fază
mai timpurie a creaţiei sale poetul
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mărturisea că toamna “mă curăţ de
splendori şi de rugine”. De ce tocmai
toamna, sau mai exact în clipa în
care anotimpul verii fecunde se
prelinge în melancolia autumnală?
Pentru că poetul care declară că
“sângele meu e-al verii pe sfârşite”,
când “ascunse doruri se topesc” şi
“vechi patimi îmi zâmbesc amar”
resimte că “la marginea dinspre apus a
verii” e regimul său sufletesc prefe-
rat, anotimpul său prin excelenţă.
De ce? Pentru că în această perioadă,
a fertilităţii maxime dar şi a
semnelor premonitorii ale stingerii,
orice iubire se află în zenit, iar
împletirea dintre eros şi tanathos îi
conferă un spor de revelatorie
adâncime. Dar vara târzie alunecând
lin în începutul toamnei este de
asemenea anotimpul virtualităţii
depline, când realitatea se află doar
în germene, în stare de idee. De
aceea, dragostea este pentru Radu
Cârneci mai mult decât un fenomen
firesc; ea îndeplineşte funcţia de idee
platonică, cu valoare arhetipală, în
stare de virtualitate neconsumată,
“visând la bucuriile absente/ chemând
împreunări, dorind a fire/ la început
ideea de iubire…” Mai mult chiar. Ca
în viziunea presocraticului Empedo-
cle, la care tetrada elementelor
originare se asociau şi uneau ca apoi
să se disocieze şi să se destrame sub
impulsul a două forţe primordiale,
philia şi neikos (dragostea şi ura), în
această poezie exemplar erotică
iubirea devine, cum am văzut, un
primum movens cosmic, ce prezi-
dează şi garantează viaţa universală.
Numai că acel neikos, ura, principiul
destructiv lipseşte. Radu Cârneci
profesează, cu vocaţie de artizan
deplin al versului, un panerotism
liric, în care însăşi natura exultă într-
o stare de amoroasă jubilaţie;
elementele firii se iubesc; totul este
supus unei inexorabile atracţii
universale (“în zare marea cerul îşi
sărută,/ albastre păsări se sărută-n
zbor,/ şi însăşi stânca-n bucurie mută/
îşi aureşte proaspătul izvor”). Iubirea
joacă rolul de principiu cosmic (“din
când în când să ne-amintim iubirea/ ea,
care a născut şi naşte firea”) întru

desăvârşirea universului, “un timp în
care timpul creşte bun”, în care “cresc
energii şi nefiinţa scade”. Deci un
principiu ontologic hotărât cu
accente pozitive, spornice, creatoare.
Guvernat de iubire universul este
dominat şi se împlineşte prin două
principii polare şi complementare:
cel masculin şi cel feminin, ca în
viziunile romanticii târzii în care un
Lorenz Oken căuta să dezvăluie în
aforisme cu caracter ezoteric şi
imperativ secretul eternei iubiri a
naturii, iar Jakob Grimm sau Joseph
Görres clasificau părţile de vorbire,
corpurile minerale sau astrele în
realităţi de ordin viril sau femeiesc.
Deci… “iubirea-I totul, … iubirea este
atotstăpânitoare” (exemplar pentru
viziunea poetului acest Sonet
XCVII), iar indivizii, împinşi de o
polaritate ce-i transcende, se împli-
nesc extatic (a se lua cuvântul în
accepţia sa elină, stricto sensu, de
ieşire din sine) târâţi irezistibil de
gravitaţia universală a erosului, în
miracolul dragostei, melopee
somptuoasă, logodnă a puterii cu
graţia, într-un sublim festivism
cosmic. În aceste condiţii, fireşte,
poezia de dragoste nu mai e simplă
rostire artistică ci oficiere sacer-
dotală, iar Sonetele sau revizuita
Cântare a Cântărilor invocaţii cu un
aer de sacru ritual sau laude ale
Firii.

*
Investigând miturile despre

iubire din cultura europeană Denis
de Rougemont a enumerat modelele
ei emblematice: Tristan şi Don Juan.
Care este pattern-ul erotic în poezia
lui Radu Cârneci? Pe Don Juan îl
excludem pentru versalitatea, incon-
sistenţa, automistificarea şi irespon-
sabilitatea sa. Dealtfel, lirica lui
Radu Cârneci, sensuală şi
sentimentală, e lipsită de jocul cu
finalitate posesivă al eroticii pure în
sens donjuanesc. Iubita nu se
subsumează după poet categoriei lui
a avea şi a lui a fi, mai mult chiar, ea
reprezintă un ideal eterat spre care
el tinde (“eşti vârful meu de sânge şi
idee;/ sublim al florii: miez de

orchidee”), o realitate aspirată pe care
poetul o învăluie într-o uimită
adoraţie “asemeni credincioşilor din
templu”. Totuşi acest ideal se
împlineşte în ecstaza nupţială, deci
nu e vorba de o ipostază a iubirii
care refuză imediatul, creează
premeditat o distanţă, inventează un
plan de imaginaţie, spre o
paroxistică exaltare, o fiinţă asupra
căreia proiectăm o sumă de calităţi
superlative – ca în arhetipul
medieval al lui Tristan (ce aproape e
acest model de teoria cristalizării a
lui Stendhal!). Deşi versuri răzleţe ca
“O, dragostea e ţara-ndepărtată/ în care
nu ajungem prea curând” – par să
infirme detaşarea poetului de
iubirea tip-Tristan, iubirea invocată în
sonuri clare şi înmiresmate de Radu
Cârneci este una de tip păgân
rinascimental de sorginte platonică cu
acuzate inflexiuni de provenienţă antic-
orientală, chiar arhaică şi mitologic-
biblică. Bărbatul, cu majusculă, este
în primul rând un cuceritor şi un
mire. În acest sens, el se plasează pe
orbita erotismului, aşa cum îl vede
Kirkegaard, între spontaneitatea
demonică a dorinţei sensuale şi
spontaneitatea înclinaţiei amoroase,
între seducător şi soţ, între opţiunea
negativă a cărnii şi decizia pozitivă a
spiritului. Femeia este mireasă şi
regină. Dar totul rămâne încremenit
în actul nupţial, astfel că entu-
ziasmul masculin nu se aplatizează
într-o banală repetiţie, nici sfiala
feciorelnică a femeii nu se destramă
în plictis casnic. Extazul stăpâneşte
erosul, cum spune Nietzsche, iar
acea agapé nu e doar pasiunea
dezinteresată, ci un sentiment nobil,
pe care poetul, din stirpea trubadu-
rilor, l-a învestit cu atributele artei
metamorfozând entuziasmul în
veneraţie. De unde acea impresie de
sensualitate purificată şi de puritate
carnală – ca în Maja desnuda a lui
Juan Ramon Jimenez de exemplu, în
care voluptatea transfigurată în
imaculare şi goliciune nu mai
constituie o ruşine ci un prilej de
tandră contemplaţie (“mi-e trupul
doar cu somn acoperit/ Aşteaptă, sânii
să-i ascund de lună/ pe umeri voalul
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nopţii să mi-l pun” etc.). Fireşte că
iubirea “acel sublim etern, ceresc
supliciu/ în dăruire şi în sacrificiu” nu
e lipsită, datorită inexorabilei ananké
de suferinţă. Desigur că în Pasărea de
cenuşă de exemplu, întâlnim şi
sentimente ca gelozia care acompa-
niază inevitabil dragostea, după
cum amestecul de bucurie şi
angoasă din stadiile incipiente (“mă
doare cerul, soarele mă doare”) ale iubi-
rii este sugestiv surprins. Punctul
forte însă al acestei lirici este
sesizarea nuanţată a stărilor sufle-
teşti premonitorii, a emoţiilor dina-
intea consumării eroticii prin
împlinire, într-un dozaj suveran de
virginal şi sensualitate, elogiul
iubirii triumfătoare – amor vincit
omnia – în hiperbole entuziaste (“Vor
hohoti păduri la pasul tău/ şi ierburile
suspina-vor dulce,/ iar leii şi pardoşii cu
gând rău/ nămângâiaţi vor merge să se
culce”), lauda înfiorată a eternului
feminin, graţios şi irezistibil tot-
odată. Ar mai fi de relevat o
melancolie, estompată de înţelepciu-
ne, generată de eroziunea temporală
sau întrebările simulat naive care nu
ştii dacă sunt rostite de un copil
inocent sau formulate de C. Noica
(“dar dincolo de dincolo ce este?”).

*
Indubitabil, lirica lui Radu

Cârneci are sorgintea într-o atitu-
dine specifică în faţa lumii, în acea
Enthusiastische Einstellung de care
vorbeşte Jaspers, în care iubirea
constituie o valoare universală,
absolută, pozitivă dar care nu poate
fi încorporată decât de către indivizi
absolut concreţi, unici şi nesubstitui-
bili, care iubesc spre a-şi “reivi un
sens în veşnicie”. Totodată, atitudinea
entuziastă refuză travestirea iluzio-
nistă care alterează iubirea şi recla-
mă limpiditatea lucidă a privirii.
“Patimile dându-mi transparenţă” –
zice poetul – cu sufletul limpezit de
jale –, convins că iubirea,
entuziasmul sunt maladii benefice:
“…mult necesară mi-e această boală/ a
gândului ce gânduri îmi răscoală/
făcându-mă corabie de ceruri/ cu fruntea
căutând în adevăruri…” În fond, lirica

lui Radu Cârneci nu este doar un
imn dedicat iubirii care ne
demonstrează că omul “neiubind, se
sinucide-o floare”. Ci şi o mărturie că
iubirea însemnează şi clarviziune,
transparenţă a privirii, confirmare
poetică eclatantă a două maxime
celebre, ale lui Goethe şi Leonardo:
orice mare iubire este fructul unei
cunoaşteri adevărate şi orice cunoaştere
este fiica unei mari şi adânci iubiri.

La începutul itinerarului său
liric poetul era convins că “drumul
începe dintr-un miez de dragoste”. A
optat pentru această cale regală şi nu
a greşit. Această Carte a cărţilor
(sale), cum o denumeşte Radu
Cârneci, nu constituie doar mărturia
unei îndelungi şi în ascensiune expe-
rienţe poetice, nu reprezintă doar o
simplă antologie, ci o operă care a
restaurat dragostea la rangul de
superioară instanţă şi de principiu
cosmic. Iar dacă poetul rosteşte
profetic şi grav: “spre-a înflori iubirile
depline/ sufletul meu e-al veacului ce
vine!” – cred că această exclamaţie

şi-a cucerit de pe acum acoperirea,
iar Radu Cârneci, opera sa, amestec
rafinat de sensibilitate şi inteligenţă
artistică, de virtuozitate de orfevru
şi de inspiraţie tumultuoasă, precum
şi de încredere ilimitată în puterea
Cuvântului şi a Frumosului – va
dăinui. Pentru că această apologie a
iubirii prevesteşte viitorul. Cel puţin
şansa noastră cea bună. Deoarece, în
acest veac de hipertrofie a inteligen-
ţei, a gândirii calculatoare, a lucidi-
tăţii adesea dezabuzate, trebuie să
re-învăţăm să iubim, să nu mai
comprimăm puterile afective ale
sufletului uman, pasiunile sale
generoase.

Iar această, sever selectată,
antologie reprezintă un popas înalt
pe drumul indispensabilei şi salva-
toarei şcoli a dragostei autentice.

Oradea, sept. 1988
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Matei VIŞNIEC

Dacă toate au
un început

Dacă toate au un început şi un sfîrşit
înseamnă că şi moartea are un început şi un sfîrşit

de aceea stau aici cu voi
aştept sfîrşitul morţii
curios ca un copil aştept
să văd ce începe după întrebările retezate ale

morţii

nu mă grăbesc, aştept fără să protestez
ştiu că s-ar putea să dureze
ştiu că s-ar putea să rămîn ultimul în sala de

aşteptare
eu şi cuvîntul moarte
lipit de cerul gurii mele ca un sufleur în cuşcă

ciudat, toate lucrurile esenţiale mi se spun într-o
limbă străină
moartea inventeză cuvinte noi
ca să-şi ascundă urmele
eu însă aştept, aştept, dacă toate au început şi un sfîrşit
înseamnă că vieţile noastre sunt nişte comete
ne vom mai întîlni cu siguranţă unii cu alţii
totul este să avem răbdare
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În plină lumină

În plină lumină fiind el bobul mic
născut din întuneric
cu inima neagră evident
se topi brusc deveni un munte de sare

muntelele de sare hrănitor
se topi în salata în supa în pîinea

aflate pe masă
eram singur la prînz şi din cauza foamei
n-am făcut legătura dintre cauză şi efect

am terminat mi-am băut cafeaua îndulcită
cu sare

şi tot n-am înţeles nimic
viaţa mi s-a sfîrşit tîrziu
ce mult ai trăit îmi spuse bobul iluminat

grăuntele fundamental
dar eu nu i-am auzit glasul
cînd lumea a găsit aceste rînduri
toţi au crezut că era vorba de un poem stîngaci

pp. 137-138 N[stase Fortu

Păscut de o sută
de cai

La asta nu mă gîndisem, obosit
cum eram, la sfîrşitul zilei cum eram, deja

uitat
abandonat pe cîmpia desfigurată de ceaţă
la asta nu mă gîndisem, să fiu păscut

de o sută de cai flămînzi
numai şi numai pentru că trupul meu
hrănise nişte fire de iarbă
pe timp de secetă şi de urîţenie
la asta nu mă gîndisem că ultimile

fire de iarbă
hrănite atît de îndelung de mine vor fi
păscute de o sută de cai nărăvaşi

de o sută de cai flămînzi
de o sută de cai necălăriţi

înhămaţi la trupul meu prin
iarba mîncată
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Securi decapitate

Eram însărcinat să culeg de pe buzele soldaţilor
morţi

ultimile lor cuvinte
cuvintele pronunţate înainte de moarte
acele cuvinte care rămîn încremenite în gură

sau în gîtlej
şi care se solidifică în momentul morţii

nu era o misiune urşoară
trebuia să iau cadavru cu cadavru să-i caut în gură
să le descleştez uneori gura cu un cuţit
sau chiar inima la cei care muriseră cu inima strînsă
sau chiar să răscolesc prin burţile
celor care în momentul morţii
îşi înghiţiseră brusc cuvintele

greu, greu de făcut o antologie coerentă
cu frazele spuse înainte de moarte
de cei împuşcaţi în ceafă
ultimile lor cuvinte sunt atît de scurte încît
seamănă mai degrabă cu nişte semne de punctuaţie
cu nişte puncte abandonate în spaţiu
cu nişte securi decapitate
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Gheorghe Andrei NEAGU

Lacrimi violate
(continuare din editia trecută)

ine înfloreşte la urmă înfloreşte mai bine. Einstein
de pildă.

***

Mă numesc Mihăiţă. “Mihăiţă şi mai cum?”, mă
întreabă câteodată unii. “Mihăiţă şi atât”, le spun eu,
nedumerit de întrebarea lor ciudată. De parcă atâta lucru
nu le-ar fi de ajuns.

M-am născut undeva. Unde, n-are nicio importanţă,
pentru că amintirile mele deşi merg până la originea
existenţei, nu merg până la naştere. Dar m-am născut,
asta e sigur.

Altfel n-aş avea ce să vă spun şi mai ales cum să vă
spun. Deci e clar că m-am născut. Probabil că am avut şi
părinţi. Asta n-am de unde şti. Au ştiut alţii mai ceva
decât mine dacă eu…  Şi-apoi, dacă nu aveam părinţi, nu
mă năşteam. Iar dacă m-am născut, înseamnă că i-am
avut. Singura mea amintire legată de acest lucru este
situată undeva departe de tinereţea mea.

Despre femeia căreia-i spuneam “mamaie”, am aflat
mai târziu că era infirmieră la leagănul de copii şi că de
fapt era mamaia la mai multe zeci de copii ca mine. Şi tot
de acolo-mi amintesc  că-i spuneam “tataie” căruţaşului
ce ne aducea pâinea în cearşaful aflat pe loitra căruţei.
Cât am supt şi ce am supt nu mai ştiu. Am aflat mai
târziu că erau unele “mamaie” care ne dădeau puţin
alcool ca să dormim şi să nu le supărăm cu ţipetele
noaptea. Era şi normal. Ce s-ar fi făcut săraca infirmieră
în faţa a cincizeci, şaizeci de ţipete de sugari? Şi aşa, mai
cu alcool, mai cu lapte praf, am ajuns la Casa de copii
preşcolari. Aici amintirile mele sunt mai vii, mai clare.

Când am intrat pe poarta instituţiei, ne-am luat în
primire altă mamaie.

Ce-i drept, pe mine m-au luat mai greu. N-aveam
acte. A trebuit să se ducă cei de la leagăn pe la Oficiul de
asistenţă socială să-i roage, apoi pe la judeţ şi numai cu
mari insistenţe mi-au făcut alte acte. Altfel, pentru cei de
la miliţie, eram nenăscut.

Degeaba orăcăiam eu în braţele mamaiei, în faţa
ofiţerului de miliţie. Nu. Pentru el nu eram născut.

Şi-apoi el n-avea nicio vină. Vinovaţii erau cei care
mă găsiseră în parcul judeţului. Dacă mă lăsau acolo, n-
ar mai fi fost nevoie de acte.

Cel puţin aşa lăsau ei să se înţeleagă. Şi asta pe bună
dreptate. Vă daţi seama câte cheltuieli trebuia să  suporte
judeţul, cei care mă găsiseră? Ce mai, eram o adevărată
belea pe capul judeţului. Cu fondurile aruncate pe mine,
puteau face un chioşc alimentar, sau mai ştiu eu ce altă
chestie utilă oamenilor de prin părţile locului. Aşa că eu
i-am văduvit de cele necesare.

Fapt pentru care m-au primit la preşcolari fără acte şi
m-au botezat Ionel. Ionel am rămas până când am
împlinit şase ani. Aici l-am văzut pentru prima dată pe
moş Gerilă şi tot aici am mâncat într-un an două
portocale. În ceilalţi ani am mâncat bomboane. Moş
Gerilă ăsta al nostru era mai sărac. Nu mi-a adus
niciodată o sanie. Eram câte zece copii la una şi mai mult
ne băteam pe ea decât o foloseam. Eu eram printre cei
care trăgeam cel mai mult la sfoară. Deh, eram şi mai
pirpiriu şi nu prea încăpea sania între picioarele mele. La
tras eram bun. Din când în când mă urca “tovarăşa” dar
nu mergeam prea mujlt. Cum nu  ne mai vedea ea, cum
ceilalţi mă dădeau jos  şi mă puneau la sfoară. De fapt

C
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mă obişnuisem şi eram aproape convins că locul cel mai
nimerit pentru mine era sfoara.

Tot aici am mâncat şi mere. Asta de mai multe ori.
Ne aduceau şi cireşe. Dar mai mult ne aduceau ghiveci şi
tocană de legume. La început aveam  şi carne, dar mai
târziu aveam numai porci. Ne uitam la ei cum se mişcau
în cocină şi ne întrebam unde dispăreau ei în fiecare
lună. Pentru că îi vedeam mereu, mai ales când le
dădeam din tocana noastră. Erau graşi şi frumoşi ca
“tovarăşa”. Şi ea era grasă, pentru că ne iubea. Eram ca
în familie. Am plâns când a prins-o un nene cu o sacoşă
cu salam.

Pentru asta au schimbat-o. De fapt la noi toţi erau
graşi şi frumoşi. Eu de exemplu eram atât de dolofan că
nu-mi încăpeau niciodată hainele pe mine.

Pantalonii îmi erau veşnic scurţi. Mai ales după ce-i
dădeam la spălat. De încălţări nu-mi mai amintesc decât
că erau veşnic rupte. Trebuiau şi degetele să respired.
Vara cel puţin respirau cel mai bine.

Umblam desculţ. Asta ne călea. Am ajuns aşa de
viguros încât niciodată pe frig nu-mi trebuia palton. De
asta nici nu ne dădea. Era prea costisitor pentru
fondurile noastre. Îmi mai amintesc cum am învăţat
prima poezie.

O ştiu şi azi:
“Tractoarele pe câmpuri ară
De cu zori şi până seară
Hai cu toţii măi copii!

***

Intră în curtea unităţii aşa cum se cuvenea. La prima
oră.

“Dacă vrei să pretinzi ceva cuiva, trebuie să fii tu
însuţi un exemplu”, obişnuia adeseori să spună. Paznic
nu era. doar câţiva asistaţi, somnoroşi, trândăveau pe
holul de la intrare.

- Unde-i paznicul?
- Doarme, i se răspunse, de parcă acest lucru era

firesc.
- Unde?, nu se putu stăpâni el, bulbucându-şi ochii.
- La salonul cinci.
Furios, directorul se năpusti acolo. Îmbrăcat, dar

lungit pe un pat nedesfăcut, în uniforma pazei
militarizate, paznicul sforăia.

- Scoală măgarule! Ieşi afară! Acolo e locul tău, tună
directorul fără a se mai putea abţine.

Buimăcit, paznicul se ridică alene.
- Sunt obosit şi bolnav. Am avut mult de furcă cu

balamuţii ăştia!
- Ce balamuţi, care balamuţi? Pleacă mai repede că-ţi

crăp capul, măgarule, zise el luându-l de mâneca
vestonului.

Văzând că nu-i de glumit, paznicul plecă la postul
lui, bodogănind. Supraveghetorul nu era de găsit.
Dormea şi el în patul din camera supraveghetorilor.

Disperat, directorul bătea cu picioarele în uşă. Când i se
deschise, se năpusti:

- Dormi ca un nesimţit, da?
- Nu dormeam tovarăşe director. Degeaba mă

insultaţi!
- Dar ce făceai înăuntru? Şi cu uşa încuiată?!
- Îmi scriam raportul!
- Ce raport? Mai şi minţi? Ieşi afară şi supraveghează

asistaţii!
- Vă rog să nu ţipaţi la mine! Vă rog să fiţi politicos,

nu se lăsă supraveghetorul, ieşind pe uşa deschisă.
Asistaţii se adunaseră curioşi.
- Aha! S-a zi cu odihna domnilor… Aşa mai zic şi eu,

se auzeau voci distincte din murmurul comun.
Furios, directorul îşi croi drum spre biroul lui.

Secretara nu venise încă. Administrator nu avea în
schemă, iar munca o făcea un funcţionar administrativ .
nici el nu venise. Doar contabilul şef, aprinzându-ş o
ţigară, liniştindu-se, intră în biroul lui.

- Bună dimineaţa!, îl întâmpină acesta zâmbind
strâmb.

- Paznicii dorm în saloane? Îi spuse în loc de salut
acesta.

- Nu ştiu tovarăşe director. Dumneavoastră sunteţi
în măsură…

- Îmi cunosc atribuţiile. Dar mă întreb cum puteţi
dumneavoastră trece peste asemenea lucruri? Aţi fost
doi ani, doar în locul directorului. Aşa i-aţi învăţat să
procedeze?

- Uite ce e, tovarăşe director! Nu sunt cel mai vechi
în această unitate şi …

- Tocmai de aceea te întreb!, îl întrerupse el nervos.
- La mine nu dormea nimeni!
- Şi acum dacă tot aţi venit în unitate, de ce-i lăsaţi?
- Eu am treburile mele! Dacă aţi venit nervos, faceţi

rău că nu respectaţi! Sunt om bătrân şi pretind.
- Eu sunt om şi director! Şi ca om şi ca director,

pretind cointeresare. Dacă şi pe viitor constat că
manifestaţi dezinteres, prefer să mi-o spuneţi acum! Nu
voi putea lucra cu dumneavoastră de pe aceleaşi poziţii,
voi cere forului superior să vă schimbe!

- N-aveţi decât.
Directorul ieşi abătut. Cu cine trebuia să se lupte. Ce

trebuie să facă. Nimeni nu-l ajuta cu nimic. Cui să-I
spună?

La minister ştia că nu se poate adresa. La miliţie nici
atât, doar la consiliu. Dar şi acolo, primarul era un lasă-
mă să te las. Amărât, directorul mai aprinse o ţigară.
Avea gura amară şi sufletul cătrănit.

***

Bătrânul se uită la mine cu ochi de fiară hăituită, de
parcă s-ar speria de gândurile mele nerostite şi n-ar vrea
să încep şi nici să termin ceea ce de fapt n-are început
fiindcă el ştie că totul are un sfârşit chiar şi atunci când
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nu ai început, poţi termina totul tocmai pentru că nu ai
început, iar sfârşitul poate fi începutul.

***

Dumnezeu nu există. Dacă ar fi existat m-ar fi făcut
după chipul şi asemănarea lui. Ori eu sunt paralizat de la
naştere. Ba mai am şi convulsii. Unii spun că-s balamut.

Dumnezeu e balamut? Ha, ha, ha, un Dumnezeu
balamut.

Cred că El e doar părerea noastră de rău, că nu
vedem şi ceea ce dorim să vedem. Nevăzutul a căpătat
botezuri sacre, Buddha, Allah, Dumnezeu şi cine ştie ce
alt nume. Ferice de cei care se închină unei pietre, unui
ciot de lemn trăsnit sau spicului de grâu. Eu m-aş
închina în fiecare zi pâinii. Şi aşa e prea mică. Poate s-ar
mări. Măcar în imaginaţia mea, dacă nu altfel. Dar nu
cred să am vreo izbândă. Pâinea rămâne tot mică. E
conformă cu raţia stabilită. Nimic nu creşte, nimic nu se
risipeşte.

***

“Omul este cel mai desăvârşit dintre toate
animalele”

Dante Alighieri
Da domnule, chiar şi atunci când rămâne pur şi

simplu animal.

***

Obosit, directorul îşi lăsă trupul să cadă pe scaunul
aproape descleiat. Scârţâitul gemut îndelung îl
indispuse. Trebuia să facă ceva. Aşa nu se mai poate.
Lambriurile putrezite, parchetul rupt, mobilierul
degradat, nu-i putea da mulţumirea lucrului bine făcut.
Îl chemă pe contabilul şef, cu îndoială în suflet. Nu se
simţea bine atunci când îl chema. Ar fi vrut să meargă la
el. Aşa şi făcuse da câteva ori. Dar în biroul lui înghesuit,
nu se putea plănui nimic. Toate femeile din birou, căscau
gura la ceea ce aveau ei de lămurit. Era o situaţie
neplăcută. Fusese servit odată să-i atragă atenţia asupra
utilizării abuzive a formulei tuturor şefilor contabil
“Legea nu dă voie”.

El era pus să rezolve, nu să se acopere cu paragrafe
din lege. După ce-l contrazise atunci, îşi dădu seama că îi
strivise din prestigiu. De aceea îl chema la el.

Contabilul şef intră fără a se face într-un fel atent.
Trânti uşa în urma lui, vădit indispus de chemare.

- Îmi cer scuze, începu directorul, dar nu am nicio
soluţie. V-am chemat pentru ca să vă rog să găsiţi
dumneavoastră o portiţă legală pentru o serie de
reparaţii ce trebuie urgent să le facem.

- Regret, dar n-am prevăzut fonduri pentru aşa ceva!
- Şi-atunci? Stăm?
- Lăsaţi că nu e chiar aşa de urgentă…

- Domnule tovarăş, doi ani ai fost mata şi director!
Cum poţi să susţii că nu e grav? Uită-te la centrala
termică, e distrusă complet!

- N-avem combustibil!
- O să avem! Trebuie să avem! Stăm înghesuiţi ca

animalele în cuşti. Din dormitoare s-au făcut magazii.
Inventarul este distrus. Lambriurile cad…

- Este un lux să avem aşa ceva!
- Este o necesitate. Va trebui să dăm socoteală o dată

şi o dată, pentru toată delăsarea noastră!
- Adică eu am fost delăsător?
- Noi, noi tovarăşe contabil şef!
- Ba eu, că dumneavoastră abia aţi venit!
- Ce mai tura-vura, haideţi să găsim o soluţie pentru

a remedia cele ce nu s-au făcut!
- Nu ştiu. N-am nicio soluţie. Pentru reparaţii

curente, ministerul nu dă fonduri, iar pentru obiecte de
inventar, ne trebuie prevederi la investiţii.

- E ultimul cuvânt?  întrebă directorul cu iritare în
glas.

- Da! nu ne lăsă nici contabilul şef.
- Atunci vă mulţumesc pentru colaborare!
După ce ieşi, pe faţa contabilului şef se aşternu

mulţumirea.  Îi arătase el, directorului, că nu avea ce să
facă.

Abătut, directorul puse mâna pe telefon. Cu greutate
reuşi să prindă forul tutelar. Le povesti. Exclamaţii de
mirare se auzeau de la capătul celălalt al receptorului.
Forul tutelar îşi arăta surprinderea  de parcă atunci ar fi
auzit pentru întâia oară, de existenţa unor asemenea
lucruri.

Reuşi să le smulgă promisiunea că-l vor sprijini.
Le mulţumi şi pentru atât.

***

Aristotel definea omul liber pe acela care îşi are sieşi
scop şi nu accepta să fie un scop pentru altul. Scopul a
rămas dar mijloacele folosite se pot păstra în rândul
oamenilor sau al fiarelor.

Cu cine să te lupţi în alegerea mijloacelor pentru ce
să nu fii la rându-ţi fiară?

Mai bine fii fiară cu fiarele pentru ca să rămâi om cu
oamenii.

***

Gândul mi-a pornit desculţ peste zăplazuri. Uneori
se furişează hoţeşte la geamul fetelor frumoase, alteori îşi
ia la subţioară câte-o supărare şi se duce s-o înece la
gârlă. Eu sunt trează cât e şi el. Din curtea casei un
hămăit se repede printre lanţuri, să-mi zgârie auzul. Nu
mă tem. E glasul dulăului cel rău. E rău pentru că e ţinut
în lanţ şi că e flămând. Stăpânul e la câmp, iar stăpâna a
alergat iute la dânsul. De frică să n-alerge alta să-i ducă
merinde. Că atâta iar mai trebui. Merinde ştie şi ea să
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facă, dar nu pentru dulăul din curte. Pentru cel de la
câmp. Urletul lui, venit ca o răzbunare a gândului meu
speriat, mă izgoneşte. Măresc pasul spre mirişti. Aici pot
să-mi aşez braţul sub cap şi să-mi întind trupul peste
tuleiele grâului. Ca un fachir al ogoarelor.

Trupul mă doare o vreme, apoi ia forma bulgărilor
zdruncinaţi de vânturi şi pleci. Doar gândul îmi rămâne
neschimbat. A bătut în poarta ei şi s-a prefăcut parşivul
în seară. Fata râde  şi-şi mângâie cu o mână cosiţa. Sânul
îi tremură su7b cotul îndoit.

Iar mie  mi-a amorţit sub cap. Mă ridic. Mi-e cald şi
plec cu gândul la gârlă. Am să-l înec în răcoarea apei. Mă
zbat în vâltoare cu braţe de femeie. Primesc sărutul apei
pe faţa arsă de soare. Şi gura mi-o umplu cu răcoare. Ce
bine este!…

Sar pe mal şi  gândul e tot cu mine. N-a pierit. Îl las
să mă ia de braţ şi plec râzând către ea. Acolo mă
cheamă.

Îl văd cum îşi râde hoţeşte şi mă îndeamnă uşor să-l
urmez.

Zâmbesc şi-l urmez şi e bine. Nu ştiu de unde a
venit, dar mă bucur că-i cu mine.

***

“În lume sunt multe minuni,
Ca omul nu este niciuna”

Sofocle
Dar omul trebuie să dovedească mereu sieşi că este

cu adevărat o minune a naturii.

***
Copiii s-au oprit din joacă pe antena casei. Îi văd

coborând pe cablu în camera mea. Noi suntem copii? Da.
noi suntem copii. Copiii văzduhului. Şi e atât de bine.
Cerul se joacă în ochiii noştri. Din când în când lacrimi.
Ne dor amintirile? Nu. Dor neputinţa noastră de a nu
avea amintiri neplăcute, doare.

Fraţii mei stau închişi în cutioare de lemn şi-mi cântă
la ureche tot felul de melodii. Am să le cer fluierul. Le-
am mai cerut  şi li l-au dat. În ziua aceea am fluierat tot
timpul. Nici doctorul nu m-a putut opri şi nici
bucătăreasa. E aşa de bine, să ai fluierul tău. Noaptea a
venit Lăceanu pe cablu şi mi l-a luat. De atunci îl tot
pândesc. Dacă mai apare în cutie i-l fur. Nu i-l mai cer, el
are mai multe. L-am văzut eu, când mi-a dat pe cel pe
care am fluierat toată ziua. Şi dacă i-l fur nu i-l mai dau.
Doar să vină. Deocamdată mă uit la păpuşi. Spun ce
trebuie. Când nu-mi place ce aud le strâng de gât. Am un
buton la cutiuţă care-i amuţeşte.  Ei sunt atât de
simpatici când dau din gură pe muţeşte.

***

“Omul cel mai mare nu e cuceritorul, ci acela care se
stăpâneşte pe sine însuşi”.

Arthur Schopenhauer.

***

Din fiecare parte a sufletului răsar mlădiţele
speranţelor. Iar creşterea lor îmi luminează faţa ca atunci
când bucuriile îmi copleşesc fiinţa. Şi ori de câte ori
privirile tale se vor umple de lumina speranţelor mele,
mă voi simţi împlinit.

Dragoş Pătraşcu

***

“Unde e viaţă este şi speranţă”
Henrik Ibsen

***

Iată soarele dogorind câmpiile. Din totdeauna m-am
bucurat că sunt omul sărutat de soare. Şi-n fiecare
sărutare am simţit fiorul fierbinte al razelor aurii. Ele mi-
au picurat în suflet bucuria de a trăi şi mândria că sunt
om. Din toate cele câte sunt pe pământ, numai eu şi
soarele suntem fiii universului.

Pentru că eu aduc bucurie plantelor prin apa vieţii
dăruite prin canalele trudei, iar din lupta mea cu fratele
meu soarele învinge viaţa. Atunci când lupta încetaseră,
unul dintre noi este de prisos. Niciodată nu pot crede în
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bucuria vieţii fără lupta noastră. Din contrariile noastre
s-au născut speranţele. De aceea uneori eu sunt soare.

***

“A trăi e  a munci”
Nicolae Iorga

***

Astăzi directorul pleacă la Bucureşti. Cum necum,
trebuie să plece. Are mers greoi. Supărat, plin  de obidă
se urcă în tren cu tot felul de bagaje. Nici nu ştie ce
trebuie să facă, la cine să se ducă. Spaima începutului o
poartă în suflet ascunsă, cât mai ascunsă. De teamă să
nu-I descopere cineva taina, nici nu participă la discuţia
ceolorlalţi călători. Ajuns în Gara de Nord, se urcă cu
mare greutate în maşina ce duce spre forul tutelar.
Bagajele îl încurcă. Le lasă până la urmă la portar.

- Bună ziua, tovarăşe director!, zise el cu fermitate
directorului direcţiei de plan, aprovizionare şi încă multe
alte servicii ce-i compun direcţia pe care o conduce.

De statură potrivită, cu faţa roşie, directorul se ridică
politicos în întâmpinare, aşteptând explicaţii. Nu ştie cu
cine are de a face.

I se citeşte în privirile calde, prieteneşti, izvorâte de
sub sprâncenele stufoase şi agitate. Are vârsta
pensionării, dar mişcările, felul de a vorbi şi mai ales de
a privi lucrurile, degajă multă prietenie şi energie.
Directorii se plac de la bun început. Niciun fel de
reţinere, niciun fel de ocolişuri.

- Ai dat de greu, nu-i aşa?
- Da tovarăşe director, e jale, e jale mare.
- Spune dragă, să vedem cu ce putem ajuta!
- N-am combustibil, centrala termică e distrusă,

faianţa puţină cât a mai fost, e furată, geamurile sparte,
prin dormitoare s-a făcut mucegai, camionul e stricat, a
defectat, cazarmamentul e rupt şi distrus şi colac peste
pupăză mi-a crăpat şi un asistat. I-au dat şapte porţii cu
macaroane cu untură. Untura rece; n-a putut digera şi i-
au crăpat muşchii stomacului. Râioşi destui, TBC-işti la
fel, iar cei în cărucioare au degetele picioarelor degerate.

Directorul îl privea zâmbind. Ştia toate astea mai
bine decât îşi închipuie celălalt. De asta îl şi numiseră
acolo. I-a spus:

- Am înţeles, dar cum. Bani nu sunt, contabilul şef nu
vrea să facă nimic. Legile interzic să cumperi un preş, o
perdea, un serviciu de masă, un birou, darămite să
construieşti magazie.

- Ei, hai nu te plânge! E iarnă, acum nu poţi construi
nimic. Fă tot ce poţi să ieşi din ea. Au rămas puţine zile şi
o să poţi lucra. Deocamdată cere nişte bani…

- Eu fac hârtiile, dar nu semnează contabilul şef, le
am la mine chiar!

- Dă-le încoace, să aprob chiar acum. Cât despre
combustibil, te recomand cuiva. Poate că vei avea succes.
Tânăr eşti, drăguţ eşti, aşa că!…

Directorul zâmbi la rândul lui stânjenit.
Argumentele fizice şi intelectuale îl lăsau tot la fel de
neajutorat. Odată aprobate hârtiile de forul tutelar, avea
bani. Şi dacă avea bani putea să acţioneze.

Plecă mulţumit. Îşi luă bagajele de la portar
îndreptându-se spre mai vechi colegi de muncă. Nu-l
uitaseră? Nu, nu-l uitaseră. Iar golirea bagajelor făcu şi
mai lesnicioase aducerile aminte. Un telefon la o centrală,
altul la un minister şi avea faianţă, combustibil, benzină
şi motorină. Tot era ceva. A doua zi le luă de la fiecare în
parte. În suflet , mulţumirea i se instalase pe deplin. Era
mulţumit că putuse fi de folos celor pentru  care venise.

Trenul îl aduse nesperat de încet. Un  ultim viscol,
năpădise acarii şi garniturile rămăseseră care mai de care
împotmolite. Chestia cu scuzele ministrului nipon
pentru un minut întârziere în domeniul transportului I
se părea desuetă şi nepotrivită. Dar asta era altă poveste.

***

“Fereşte-te de înţelepciunea nebunului şi de curajul
laşului”.

***
Sunt o legumă. Din mine se revarsă vitaminele

vegetale. În pântec port sămânţa devenirii. Nu am
niciodată sentimentul intimităţii. Şi tot ceea ce ar fi putut
să mă distrugă, a devenit o umbră pentru că eu, bătrâna
legumă port în mine soarele zilelor adunate cu
neostenită trudă. N-am râvnit niciodată la faima
suratelor mele. Avem locul nostru bine definit. Nu, nu
pot fi niciodată copac şi nici el legumă. Sunt atâtea
lucruri în care numai eu pot fi prezentă. Niciodată altfel.

***

“Egalitatea trebuie să fie proporţională cu munca şi
cu foloasele ce aduce fiecare om societăţii”

P. Dulfu, Etica sau morala filozofică

***

În autobuzul ticsit, navetiştii se lasă legănaţi, în voia
maşinii şi a drumului, cu asfaltul crăpat şi găurit. Din
toate colţurile răsar nori de praf, năclăind totul. Barele de
susţinere din metal, înnegresc palmele transpirate.
Mirosuri umane plutesc nedefinit de la un capăt la
celălalt al spaţiului. Încruntat şi fără niciun chef,
directorul îşi strânge diplomatul din vinilin maroniu la
subţioara proaspăt spălată. Frânele scrâşnesc din când în
când, bălăbănind călătorii într-o parte şi alta. Părul I se
umplea puţin câte puţin cu praful, ce plutea nestingherit
prin autobuzul arhiplin. După mai bine de jumătate de
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oră, directorul coborî. În staţia aceea toată lumea cobora.
Mulţimea se revărsa grăbită spre direcţii diferite,
împânzind oraşul. Fiecare se îndrepta spre locuri de
muncă, mai mult din obligaţie, decât din tragere de
inimă; numai el mergea hotărât să schimbe, să
transforme starea de lucruri, pe care încă o mai suporta
cu stoicism. Ajuns la poartă, văzu că portarul lipsea. Îl
căută şi-l găsi pe coridorul central, pălăvrăgind liniştit cu
câţiva muncitori aflaţi la o ţigară. Le strică tihna. Cu o
voce răstită, iritat de lipsa de consideraţie a celor
prezenţi, directorul nu se mai putea stăpâni:

- Până când credeţi că mai pot suporta nepăsarea
voastră? Mergeţi la lucru! Doar pentru asta aţi venit aici,
să vă ardeţi gazul?

- Păi, încercă portarul.
- Niciun păi! Treci în poartă, mai zise el răstit

îndreptându-se cătrănit spre birou.
Telefonul sună. Cineva îl cerea pe supraveghetor.

Secretara încă nu venise. Directorul ieşi să-l aducă. Îl găsi
cu greutate la etajul patru al dormitoarelor. Până când
veni, la telefon, găsi tonul. Iritat îşi aprinse o ţigară.
Proasta organizare îl silise adeseori să alerge ori el, ori
secretara. După unul sau altul din cei chemaţi la telefon.
Timpul pierdut, efortul făcut fără nicio noimă îl
indispunea de fiecare dată. Mai mult, din camera vecină,
contabilul şef înghesuit cu cei de la contabilitatea curentă
a producţiei şi administraţiei se călcau pur şi simplu pe
picioare. Telefonul vechi şi demodat era la dispoziţia lui
şi a secretarei. Cei ce voiau să telefoneze, îi ocupau mai
tot timpul linia telefonului. Adeseori se întâmpla să
primească reproşuri din partea unor colaboratori externi,
că nu-l puteau găsi din cauza telefonului veşnic ocupat.
Era pe deplin conştient că aşa nu se mai putea. Trebuia
să facă ceva. Deocamdată se apucă să-şi analizeze încă o
dată urgenţele. Producţia realizată de invalizi, era doar
aşa, ca să facă şi ei ceva. Majoritatea se ocupau cu ţesut
lavete din deşeuri textile. Un atelier de tâmplari, nu
maşini uzate, abia de-şi trăgea sufletul. Făceau doar
piese dispersate pentru ţăranii particulari din zona
necooperativizată a muntelui.

Cizmăria se ocupa doar cu repararea încălţărilor
celor internaţi iar din când în când mai făcea şi
încălţăminte simplă pentru invalizi, care se distrugea
mai repede decât cea din comerţ. Croitoria se rezuma
mai mult la cearşafuri şi saltele. Alte activităţi nu mai se
făceau. Într-o sală se muncea sporadic la confecţionat
plasă din sârmă zincată. Valoarea tuturor produselor era
destul de mică.

Şef de producţie era un muncitor mai descurcăreţ,
pentru care a lucra direct era un adevărat calvar. Alte
cadre tehnice nu mai erau. Îl chemă la el.

- Ce probleme urgente sunt?
- Niciuna tovarăşe director!
- Şi producţia?
- Merge…
- Adică?!

- Nu trebuie să facem prea mult. Tovarăşul contabil
şef…

- Uite ce e dragă! Eu n-am venit aici să lâncezesc.
Bani în cont nu-s. Asistaţii stau şi distrug, îşi dau în cap
pentru că n-au ce face. Trebuie să te gândeşti că eu nu
suport aşa ceva. Nu e uman, înţelegi dumneata? Mergi
acum şi te gândeşte-te la propuneri concrete.

Rămas singur, directorul însuşi căzu pe gânduri.
Trebuia să facă ceva, dar nu ştia cu ce să pornească mai
repede.

***

“Ce este vrednic de trăit nu merge”
Alecu Russo

Dar a trăi pur şi simplu nu înseamnă neapărat viaţă.

***
Timpul s-a despletit peste noi, molatec şi fără de

veste, cuibărindu-se în sufletele noastre, îmbătrânindu-
le. Avem din ce în ce mai multe zile de cărat pe umerii
copleşiţi de griji. De unde să ne vină ajutor. Din ramurile
noastre? Nu. Pentru că noi copacii bătrâni nu mai avem
puterea de a ne hrăni ramurile. Iar dacă seminţele ni le-
am risipit în vânt, purtăm şi vina neputinţei noastre.
Numai încolţirea seminţei ajută trunchiul nostru să mai
existe în timp.

- De ce-mi spui astea? am întrebat-o mirat, pe fata
mea.

Ea a rămas descumpănită şi ardoarea zicerii a pâlpâit
o clipă pe buzele ei şi s-a stins. Nu vroia s-o întreb. Dar
am întrebat-o. din fiecare gest, din fiecare rostire, se
rostogolea spre mine regretele neputinţei de a exista prin
urmaşi. Iar rostogolirea rănea sufletul, sângerându-mi
ochii cu lacrimi amare.

- Ţi-am spus, ca să ştii!, a zis ea simplu.
- Ştiam, am punctat sec ca la poker.
Între noi se frânaseră firele ţesăturii fără zgomot. Ea

pleca, eu rămâneam cu gândurile mele. Trebuia să-mi
împart grijile cu nimeni.

Şi ele curgeau nestăvilite în palmele uscate de timp şi
de viaţă.

Singur. Eu şi lumea. Nu şi asistaţii mei. Nicio radiere
a seminţei mele nu tulbură existenţa singulară. Să-ţi
sprijini neputinţa pe un zăplaz de secunde. Iată suprema
blasfemie a existenţei mele.

***

Astăzi plec. Autobuzul a intrat în W.C. şi m-a luat
fără să vreau spre holurile pustii. În atelier nişte muşte
imense. Scot piatra şi “bang” am omorât o muscă în
ţăndări. “Cine a dat?”

Dar ce, eu-s prost să recunosc. Las’că pun ei alt
geam.
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Din culcuşul meu am auzit totul. Întâi cum mă
căutau apoi cum mă înjurau. Dacă i-ar fi auzit directorul
ar fi dat cu ei de pământ. Dar nu-i. Eu sunt şi-s degeaba.
Îmi vine să fac pe mine. Sunt ud. N-avea rost să-mi dau
jos pantalonii. Oricum sub stiva de scânduri nu e loc.
Numai că mă ustură pielea. Dracu ştie ce-o fi ieşit din
mine aşa de pipărat. A venit şi câinele. E ăl cu coada
tăiată de don’contabil şef. Cu securea să se facă rău. Nu
mai are puroi la coadă. O să fac eu. Mă ustură pielea şi
mă mănâncă.

Dacă am râie? Câinele mă linge. Cred că n-am râie. Îl
iau în braţe. Pute şi el. Mi-e cald.

Am dormit? Da. E noapte. Câinele nu-i. În jur pute şi
mai tare. Muştele nu dorm? Nu. Pentru că atunci când
m-am mişcat, au bâzâit. Iar sunt din alea negre.

Nu le văd, dar le simt picioruşele lipicioase pe faţă.
Şi n-am mâncat nimic. Mi-e foame. Îmi curge nasul. Oi fi
răcit în udeala asta. Plec. Autobuzul mă aşteaptă.

Îl iau cât mai am timp. Uite-l că pleacă. Lua-l-ar
dracu! A plecat. Ba nu. Mă aşteaptă. Repede. Repede.
Trebuie să-l prind cu muşte cu tot. încă puţin. Să-mi fac
loc între scânduri. Şi mai repede.

Dragoş Pătraşcu

***

“Iubeşte şi vei fi iubit”
Există oare alt adevăr mai frumos şi mai puternic

decât iubirea dăruită semenilor tăi? Niciodată nu poţi
distinge hotarele dăruirii de iubirea aproapelui.

***

Referat: Subsemnatul Duman Vasilache, fiind
supraveghetor de serviciu în ziua de 15 iunie, am
constatat absenţa din salon a asistatului Potârniche
Constantin. Rog conducerea să ia măsuri. Semnat  D.V.

Rezoluţia directorului: Tovarăşe funcţionar
administrativ, de ce nu vă instruiţi personalul? Ce
măsuri aţi luat dumneavoastră? Vă mulţumiţi numai cu
simple constatări? Rog căutaţi dumneavoastră personal,
asistentul.

Referat: Subsemnatul Malacu Gheorghe, paznic de
serviciu, în ziua de 18 miercuri noaptea am constatat că
sub stiva de cherestea se găsea asistatul Potârniche
Constantin nemişcat. În realitate, era decedat. L-am
prezentat la cabinetul medical.

Certifica de deces: pentru asistatul Potârniche
Constantin, domiciliat în cămin, fiul lui Ion şi al Mariei,
ambii decedaţi, deces prin strivire survenit în urmă cu
aproximativ 3 zile.

Decizie: … se sancţionează tovarăşul Duman
Vasilache cu 10 % pe trei luni pentru neglijenţă în timpul
serviciului iar tovarăşul funcţionar administrativ cu
atribuţiuni de administrator cu 10 % pe o lună.

Anonimă: Tovarăşe Ministru, vă rog să faceţi
dreptate. Că de când ne-aţi pus un nou director, lucrurile
s-au înrăutăţit. Bate asistaţii până când aceştia de frică se
sinucid. Cazul asistatului Potârniche Constantin recent
decedat pentru care directorul a sancţionat mai mulţi
salariaţi pentru ca să le închidă gura şi să nu mai zică
nimic de vinovăţia lui. Nu se mai poate trăi aşa. Unde
este dreptatea, dacă nu la dumneavoastră???

Un grup de salariaţi.
Referat de anchetă: … am constatat că directorul se

face vinovat că nu a desfăcut contractul de muncă
supraveghetorului de serviciu Duman Vasilache, care nu
a supravegheat unitatea şi a lăsat 400 de asistaţi fără
îndrumare. Asistatul Potârniche a decedat ca urmare a
strivirii de către stiva de cherestea sub care se afla.
Corpul de control al ministerului.

Proces verbal de instruire cu toţi oamenii muncii
privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii:

Tovarăşul şef contabil dă citire referatului de
concluzii a comisiei de anchetă.

Tovarăşul secretar de partid arată că va lua măsuri.
Tovarăşul şef contabil spune că supraveghetorul nu

poate supraveghea 400 de inşi şi că nu este vinovat.
Tovarăşul director propune adunării desfacerea

contractului de muncă tovarăşului Duman Vasilache,
supraveghetor.

Tovarăşul şef contabil arată că nu se poate da două
sancţiuni şi nu este de acord cu desfacerea.

Tovarăşul secretar de partid, de asemenea.
Se supune la vot propunerea directorului, care este

respinsă în unanimitate.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces

verbal.
(continuare în ediția următoare)
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Carmen PALLADA

Anotimpuri

Zâmbetul vostru, copii, şi râsul zglobiu
sunt binecuvântarea de la Dumnezeu atât de mult aşteptată.

De anii trec, lumina ce vă sclipeşte în privire
e parcă soarele în plină iarnă răsărind în zori;

ci eu m’aplec s-ascult
un sunet care strigă: mamă, ştiind că-i vântul unei toamne

care strecoară iar culori peste pădure şi mă cheamă.

O pagină se scrie, un vers alunecă cu teamă,
rămân în ramă - fotografii, vibraţii de surori

şi-al vântului tumult –
mi-e mândră inima îmbălsămată în iubire.

Şi-aşa va fi şi peste mii de ani de-ar mai rămâne
ecoul lor să-l poarte ascunsele coline.

Pe frunzele–n culoare arămie imagini se adună:
copilele cum cresc sub umbra braţelor

ce-n taină, sub soare le-ocrotesc,
şi cresc ca apoi zborul din cuib spre zări să tindă,

mai sus şi mai departe
să se transforme-n dor.

Dar aste amintiri ce se strecoară în ţărână
seminţe sunt

şi pentru mine – vise, legende, stele care dintr-o dată
dincolo de nori reflectă

zâmbetul vostru, copii, şi râsul zglobiu
căci pentru mine acestea sunt

binecuvântarea de la Dumnezeu atât de mult aşteptată.
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Isabella Elena DRĂGHICI

Macul
The Field Poppy

English translation by
Eugen NASTA

...o metaforă a Existenţei

easupra întinderii de holde, liniştea îşi
împletise trupul cu trilurile păsărelelor, cu
adierile vântului şi zumzetul albinelor. Ca-ntr-o

grădină a Edenului, veşnicia se cuibărise în braţele
spaţiului vast. Oasele timpului trosneau arar, când
oamenii îşi făceau, în zare, să-şi adune roadele muncii. O
desăvârşită armonie, o celestă pace stăpânea întreaga
fire. Doar roşul intens al macului săgeta văzduhul fără
să-l rănească.  Un mac. În imensitatea aurie a grânelor,
printre şoaptele naturii, macul era un preot – capabil să
dezlege prin puterea Iubirii şi a credinţei sale, păcatele
lumii. Între atâtea şi atâtea frumuseţi, el era Frumuseţea.
Între oameni, el ar fi fost... o simplă floare, sau poate... un
om! Ca un rege din vechime, macul îşi purta cu
demnitate coroana purpurie, semn al puterii sale: rege şi
sacerdot în acelaşi timp, guvernând ritmurile vieţii. El
însă nu se simţea stăpân. Cu adâncă smerenie, înnnobila
prin simpla sa prezenţă, tot ce-i era în preajmă. O perdea
de raze, tivind un nor alb, coborî peste câmp, iar macul
se înfioră. Lumina intensă îi arăta că există o parte
neştiută a lucrurilor, că întunericul urmează luminii,
precum lumina urmează întunericului. Marele mister al
existenţei, jocul dintre bucurie şi tristeţe, viaţă şi moarte,
alb şi negru nu-i era necunoscut. Abandonat acestui
adevăr, nu i se făcu frică. Ştia că dincolo de curgere, de
alternanţă, există ceva mai adânc, mai misterios,
insondabil...

bove the vast expands of crops, stillness had
intertwined its body with the birds’ songs, with
the gust of wind and the humming of the bees.

Just as if it were in a Garden of Eden, eternity had
found its nest in the arms of the boundless space. Only
time and again the bones of time were cracking,
whenever people were turning up from afar, to harvest
the very fruit of their work. A perfect harmony, a
celestial kind of peace would get hold of everything that
was. Only the intensely strong red of the field
poppy would pierce the sky without hurting it. A
field poppy. In the auburn immensity of the wheat
crops, among the whispers of nature, the field poppy
was a priest, capable to break the spell of the whole
world’s sins, through the power of his Love and
faith. Among beauties, heap over heap, he was The
Beauty. Among people he would have been just a
simple… flower, or a man, maybe! Like a king in the
days of yore, the field poppy would wear his purple
crown with dignity, like a sign of his power: at once a
king and a sacred priest, governing the rhythms of life.
Yet he did not feel like a master. In deep humbleness,
he would ennoble through his very presence all that
stood around him. A gauze of rays lining a white cloud
was descending over the hill, and the field poppy felt
he was struck with awe. The intense light reveled there
was an unknown side of things, that darkness comes
after light just as light comes after darkness. The great
mystery of existence, the foreplay between sadness and
joy, life and death, white and black was not totally
unknown to him. Giving himself away to that truth, he
feared no more. He knew that beyond the flow, the
alternation, there was something deeper, something
mysterious, unfathomable…

D

A



148 vol. 23, 103-104-105| ianuarie-februarie-martie, 2013

Deodată, din depărtare, un zgomot de maşinării
îngrozitoare tulburară deplina armonie. Păsările îşi luară
zborul, câmpul se-ntunecă, soarele deveni rapid
prizonierul norilor. Huruitul acela sumbru antrenase
odată cu el parcă şi alte forţe capabile să spulbere totul
de pe faţa pământului. A-i hrăni pe oameni însemna în
acelaşi timp moartea holdelor, iar acest sacrificiu asumat
însemna mucenicie. Secerătoarele porniră să-şi revendice
teritoriul. Nicio luptă pentru apărarea pământului,
pentru nedreptate. Niciun război de gherilă, nici rebeli,
nici misiuni diplomatice, nici negociere. În totala sa
dăruire, asemenea unui Christ, pământul nu se opuse.
Fiii şi fiicele lui se pregăteau pentru marea trecere,
pentru moarte. Grânele, florile, iarba îmbrăţişară cu
smerenie, pentru ultima dată, pământul care le-a dat
viaţă, sărutară apoi văzduhul-tată şi, astfel pregătiţi, se
dăruiră senin binelui oamenilor. Preotul-mac începu
rugăciunea alături de spice, de iarbă, de flori, de
Dumnezeu. Cine putea auzi? Oamenii erau atât de
preocupaţi de viaţa lor mică!

- Vezi, bă, că începe ploaia! Hai să băgăm viteză!
Se auzi din depărtare un glas dintr-o secerătoare.
-
- Lasă, bă, că vorbesc io cu Dumnezeu! îi răspunse

celălalt şi începură să râdă amândoi.
-

Macul nu se-ntrerupse. El doar mărturisea iubirea şi
dăruirea Universului faţă de oameni. Şi se ruga – pentru
iertarea şi mântuirea lor...

Secerişul începu. Mii şi mii de spice picau în braţele
terifiante ale maşinilor. Dar de ce să urmeze şi el? El nu
servea drept hrană pentru nimeni. Cine să mănânce... un
mac?!

- De ce să se frângă? îşi spuneau prietenele lui,
albinele.
-

Macul însă ştia ceva ce puţini ar fi putut înţelege.
Împărtăşind un destin comun cu cel al spicelor de care
trebuia să aibă grijă prin dat divin, floarea îşi asumase
demult o astfel de soartă. Câmpul întreg devenise un
psalm. Ca o presimţire a nelegiuirii lor, cei doi bărbaţi  se
uitară cu o privire goală şi spuseră în acelaşi timp:
- Păcat de flori, bă!

Începură să râdă din nou şi porniră cu maşinile de
secerat către marea adunare a spicelor. Într-o clipă, ceea
ce natura făcuse cu multă trudă în luni şi luni de zile,
secerătoarele anihilau totul.

But all of a sudden, from a distance, a hum of terrible
machinery broke in upon that complete harmony. Birds
flew off, the plains darkened, and in a jiffy the sun
became the prisoner of the clouds. That gruesome rattle
looked as if with it bright over other forces capable of
sweeping everything from the face of the earth.
Feeding the people at once meant the death of the
crops, and that mindfully assumed sacrifice meant
martyrdom. The croppers started claiming their
territory. No fight started to defend the earth, or for
justice. No guerilla war, no rebels, no diplomatic
missions, no negotiations. In its total devotion, just like
some kind of Christ, the earth did not oppose to all
that. Its sons and daughters were getting themselves
ready for the grand passage, for death. The wheat crops,
the flowers, the grass humbly embraced, one last time,
the earth that gave them life, kissed the father-air and
being thus prepared, fain gave themselves to the good of
mankind. The field poppy-priest started the prayers,
joining the wheat stalks, the grass, and the flowers, and
God. Who could hear them? People were so concerned
with their small-time life!
- Oi, mate, ti’s the rain ‘t’s aboutta fall! Come on,

let’s speed up!
A distant voice could be heard from a cropper.
- Don’t you worry, mate, I’ll have a word with

God! The other one answered and they both started to
laugh.
The field poppy did not cut himself short from praying.
He was just confessing the Universe’s love and self-
giving to people. And prayed – for their forgiveness and
redemption….

The reaping began. Thousands and thousands of
wheatears were falling under the machines’ terrifying
arms. But why on earth should he come next? He did
not make anybody’s food. Who would eat… a field
poppy?!
- Why should he break up? His friends the bees

kept saying.
Yet the field poppy knew something very few could
understand. Sharing the fate with that of the wheatears
he should have looked after by dint of divine
responsibility (DAT), the flower for a very long time
had assumed such a fate. The whole plain had become
a psalm. As if they forebode their crime, the two men
cast and empty gaze and said at the same time:
- “ ‘Tis a pity about the flowers, myte!”
-

They began to laugh again and started with their
harvesting machines towards the wheatears’ grand
collection operation. In a split second, what nature had
been taking great pains in doing for months on end, the
croppers would annihilate all that.
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Zgomotul asurzitor se-apropia din ce în ce mai mult de
mijlocul câmpului, acolo unde slujea cu adâncă
recunoştinţă pentru destinul pe care Dumnezeu i l-a dat,
preotul-mac. Guri monstruoase se deschideau lacom,
înghiţind rodul pământului şi, odată cu el, memoria sa.
Câţiva metri şi el se va uni cu totul. Macul se închină
adânc şi căzu răpus de secerătoare. O ploaie rece, cu
picuri mari, aproape roşii, nemaivăzuţi până atunci,
cuprinse, într-un spectacol teribil, toată suflarea
câmpului. În depărtare, în spatele maşinăriilor,  un copil
alerga strigând disperat, fără ca nimeni să-l audă.:
- Nu! Nu!! Nuuuu...!!!

Secerătoarele îşi urmau nepăsătoare drumul, sfârtecând
neîndurător totul în cale. Copilul ajunse în  mijlocul
câmpului şi se prăbuşi. Luă macul în mâini şi începu să
plângă în hohote. De câte ori n-au fost împreună şi n-au
admirat cerul?! Sau au cântat, sau au desenat... Cu el se
juca cel mai frumos – era singurul lui prieten! Lui i se
spovedea, el îi alina durerile. Frumuseţea şi bunătatea lui
îl hrăneau, el îl făcea să-şi vadă visele împlinite. Macul
era tatăl şi mama lui pe care nu-i cunoscuse niciodată.
Rafale de ploaie cădeau apăsător peste un copil şi macul
său. Se strădui să-şi oprească lacrimile şi durerea şi cu o
forţă pe care nimeni n-ar fi bănuit-o la un băieţel de şase
ani, luă floarea în mâini şi-i spuse:
- Îţi dau viaţa mea! Te rog, nu muri!

Şi începu să sufle peste el. Ştia din poveşti că aşa făcuse
Dumnezeu omul – suflase peste el suflare de viaţă. Ca un
mic demiurg, copilul era sigur că se poate.

- Te rog, nu mă lăsa singur! îi şopti. Învie! Învie!
Dar suflul lui nu făcuse decât să înmoaie petalele florii
frânte deja.  Văzu că nu poate şi un tremur începu să-i
cuprindă întregul trup. Toată fiinţa i se transformă într-
un strigăt sfâşietor, ca şi cum el însuşi s-ar fi aflat în
pragul morţii. Un fulger brăzdă cerul, ca un ecou al
durerii sale.

Cu o ultimă speranţă, copilul luă gingaşa floare,
îngenunche şi făcu o mică adâncitură în  noroi.
Emoţionat, încercă să planteze floarea, imaginându-şi că
ar putea să prindă din nou rădăcini. Or să fie din nou
prieteni, or să se joace, o să-i povestească despre zâne şi
prinţi... Îi promise că n-o să-l mai supere niciodată, doar
să prindă din nou rădăcini!...
- Te rog, iartă-mă, te rog..., îi şopti din nou

băieţelul florii printre lacrimi.

Aplecat deasupra prietenului său răpus de secerătoare,
hotărî să-i mărturiseacă ce simţea pentru el pentru prima
dată:
- Te iubesc!

The deafening noise was getting closer and closer to
the center of the field, to the very spot where the
lollipop-priest was performing the divine service, in
utmost gratitude for the fate God had given him.
Monstrous mouths opened greedily, swallowing the
fruit of the earth, and with it, the earth’s memory. Only
a few meters, and he will unite with everything. The
field poppy took a deep bow and fell, killed by the
cropper. A cold rain, with big, almost red drops,
hitherto unseen, gripped, in a terrifying show,
everything that was in the field. Far way, behind the
machines, a child was running, shouting desperately,
with no one there to hear him:

- No !No!! Noooo!!
The croppers were carefree going their own way,
mercilessly ripping everything apart in their way. The
child had reached the center of the field and fell apart.
He took the field poppy in his hands and started
sobbing. How many times were they together,
admiring the sky! Or sang, or drew… It was with him
he played the most beautifully – he was his only friend!
It was him he confessed to, it was he that was soothing
his pain. His beauty and kindness nourished him; it was
he that made his dreams come true. The lollipop was his
mother and father he never knew. Like a burden,
spatters of rain were falling down over a child and his
field poppy. He tried hard to stop his tears and pain
and with a power no one had thought a six-year old
boy had, he took the flower in his hands and said:

- I give you my life! Please, don’t die!
And began breathing out over him. He knew from

tales that that’s how God made the man – he had
breathed the breath of life over him. Just like a little
Demiurges, the child was sure that was possible.

- Please, don’t leave me alone! The child
whispered to the field poppy. Arise! Arise!

But the only thing his breath did was to soften the
petals of the flower, which was already broken. He saw
he could not do that and his body began to shiver.
His whole being turned into a heart-rending cry, as if he
himself was about to die. A lightning rod ripped the
sky apart, as if it were an echo of his pain.

With one last hope, the child took the tender flower
in his hand, knelt and made a little hole in the mud.
Brimming with emotion, he tied to plant the flower,
thinking it could take root again. They will be friends
again, they will play, he will be telling stories about
fairies and princes…He promised he would never upset
him again, if only it could take root…

- Please, forgive me, please…., the boy again
whispered the flower in tears.

Bent over his friend who had been brought down
by the cropper, for the first time ever he took the
decision to confess what he felt for him:

- I love you!
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O adiere de vânt făcu trupul florii să se mişte iar
băieţelul crezu că floarea şi-a revenit. A înviat!!! îşi spuse
el fericit. Pentru el a prins viaţă din nou, macul îl iubeşte
şi el! Închise pentru câteva clipe ochii, cu inima bătându-
i nebuneşte de bucurie şi-i deschise apoi. În faţa lui,
pământul îmbibat de apă purta trupul căzut al florii
iubite. Nu ştia că în faţa unui mormânt „iartă-mă” şi „te
iubesc” nu mai pot face niciun miracol. Copilul simţi
cum se sufocă. Ochii i se împăienjeniră de lacrimi, corpul
i se încordă către cer:

- Nuuuu!!!
Fără preotul-mac viaţa sa nu mai avea niciun sens.

Începu să alerge. Alerga, alerga, alerga. De minute
în şir alerga într-un sprint fantastic prin ploaia rece şi
deasă. Se-mpiedică şi alunecă în noroi. Se răni, dar se
ridică şi alergă mai tare. Căzu din nou şi iar se ridică. Şi
iar, şi iar şi cu fiecare cădere, pământul care păstra
trupul florii iubite, îi dădea o şi mai mare forţă în a se
ridica şi a continua alergarea. Prinse din spate monştrii
ce-i uciseră floarea şi dintr-un salt fu în faţa lor. Îşi
deschise braţele însângerate, trupul plin de noroi i se
îndreptă şi se răstigni pe aer. Secerătoarele se opriră.
Nimeni niciodată nu mai făcuse aşa ceva! Neaşteptat,
ploaia se opri brusc şi ea. O cunună de raze  înconjură
capul băieţelului care prinsese rădăcini în eternitate.
Copilul devenise mac...

Epilog
Suntem maci. Suntem şi grâu. Suntem o vibraţie a

Vieţii. Ce ne face să renunţăm la noi înşine şi să ne
îndepărtăm de ritmul plin de armonie şi frumuseţe al
naturii? Sunt mii şi mii de secerătoare în viaţa noastră,
care, sub pretextul culegerii roadelor, ne dezrădăcinează.
Există o maşinărie înfiorătoare a răului care, sub
pretextul binelui, provoacă suferinţe interminabile, sub
pretextul salvării, ucide. Mai avem puterea să
recunoaştem, să ne opunem?  Suntem maci, dar suntem şi
copii – putem opri maşinăriile lumii!

Suntem grâu ce trebuie să se sacrifice pentru binele
celorlalţi, dar să nu uităm că de multe ori conducem
secerătoarele ce sfâşie Frumuseţea...

Doar ridică-te din noroi şi adu-ţi aminte că porţi pe
cap coroana purpurie a Vieţii. Eşti o încununare a
Existenţei universale. Eşti rege şi sacerdot în acelaşi
timp. Eşti mister întrupat şi chip al lui Dumnezeu. Poţi
să fii precum eşti??

A gust of wind made the body of the flower move and
the boy thought the flower regained its strength. It
arose!!! He was very happy telling that to himself.
For him it came to life again, the field poppy loves
him too! For a moment he closed his eyes, his heart
throbbing with joy, and then he opened them again.
Before him, the earth imbued with water carried the
fallen body of the beloved flower. He did not know
that before the grave ” forgive me” and “ I love you”
are no longer able to work wonders. The child felt he
was choking. His eyes were misting with tears, his
body strung towards the sky, and he cried out:”
- Noooo!!!
Without the field poppy -priest his life no longer had
any meaning.

He started to run. He was running, running,
running. For minutes on end he would ran a fantastic
sprint through the cold and heavy rainfall. He
stumbled and mad a slip slipped in the mud. He hurt
himself, but he got up and started to run even harder.
He fell again, and he got up again. And again, and
again and each time he fell the earth that kept the body
of the beloved flower gave him an increasingly
greater strength as he was striving to get up and keep
on running. He grabbed from behind the monsters that
killed his flower and with a huge leap forward he was
in front of them. He opened his bleeding arms, his
mud-covered body straightened and he crucified
himself against the sky. The croppers came to a
grinding halt. Nobody had ever done soothing like
that before! Quite unexpectedly, the rain  stopped
suddenly. A wreath of rays surrounded the head of
the little boy who took root in eternity. The child had
become a field poppy …

Epilogue
We are field poppies. We are also wheat. We are a

vibration of Life. What makes us give up on ourselves
and stray away from nature’s rhythm, which is full of
harmony and beauty? There are thousands and thou-
sands of croppers in our lives which, pretending they
harvest the crops, root us out. There is a harrowing
machinery of evil which, pretending it does us good,
causes endless suffering, and pretending salvation, it
kills. Do we still have the power to admit, to with-
stand all that? We are field poppies, but we are also
children – we can stop the machineries of the world.

We are wheat that must sacrifice for the good of
others, but we should not forget that more often than
not we drive the croppers that tear apart the beauties of
this world…

Just rise from the mud and remember you wear Life’s
purple crown on your head. You are a guerdon of
Universal existence. You are at once king and sacred
priest. You are an embodied mystery and image of God.
Can you be just the way you are??



Iarna 2013 | Contact international 151

Diana TRANDAFIR

Clişee cu
imagini

Nu-i cere cărnii
ceea ce nu poate da

Ca porţelanul de la
un serviciu vechi de cafea
stai întins cu o carte deschisă
pe piept precum o inimă
foşnitoare

Degetele sunt fraţi de cruce
cu fluturii
şi câteva picturi de Miró
îmbrăţişează noapte de noapte
singurătatea toridă

Există fiinţe ce-şi respectă statutul
de purtători de stindard
Poate tu vezi sau poate nu vezi
cordonul atârnat în capătul
scripetelui de la mansardă

Stai cu acea carte pe piept
şi urmăreşti zgomotul zarurilor
aruncate mereu peste
nisipul trupului meu
ce capătă aroma oceanului
şi se adună-n fiord

Avertisment
Păsările jupuiau vălul
de borangic al statuilor
avertizau că balanţa înclină
prea mult către locul
care nu este numai al lor
Tot asistăm la o serie de morţi
mai mici sau mai mari
imperceptibil trucate
de pe când se trăgeau pe roată
ciclopii
cei ajunşi la maturitate
cei năzdrăvani ca nişte copii
poate chiar şi cei nenăscuţi
până la unu
până la zero
până la poligonul de tragere
unde se sălbăticesc stelele
şi se fac păsări de pradă
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În cutie de
sticlă

M-am închis într-o cutie de sticlă
trapezoidală
cu trupul nemişcat
ca într-o rugăciune
Îmbrăţişez pajiştea goală
pe feţele fără contur
Lipsa formelor ei mă strânge
din toate părţile
ca apa care nu ştie despre sine
unde începe şi unde se termină

Cinematograful
părăsit

În cinematograful vechi părăsit
cumătra mea călăuza
împletea la andrele limita
două pe faţă unul pe dos
două pe dos unul pe faţă

Plictiseala poate face ravagii
chiar şi în livada cu vişini

Aici în cinematograful pustiu
călăuza mânca fructe dulci
şi odrăslea mieii în poală

Nu întreb unde or fi oamenii Doamne
ci cum voi termina munci şi zile
când mâine va fi un astăzi trecut

Ars poetica
Să descompunem poemul
E ca o femeie uşoară care
îşi înfige tocurile ascuţite
în trotuarul încins
şi caută mereu ceva în
buzunarul din dreptul
inimii
Ea ştie că o să vă ia înainte
valetul care păzeşte uşa din spate
Detaşamente cu căşti
mărşăluiesc prin casă
căutând un geam spart sau
carnea albă spânzurată pe frânghii

Nu fiţi aşa siguri
pe aptitudinile voastre
pentru muzică

Unelte şi
inorogi

Imperioasa copilărie năvăleşte
cu toate hoardele ei
Porţi tronuri şi roţi
rostogolite pe strada domnească
privelişti aprinse
cai în plină glorie săltând
printre cârduri de îngeri
Se văd umbrele timpului
la lumina veiozei
Copacii s-au golit de fructele mici
etaj cu etaj

În atelierul de potcovit inorogi
viscolul se topeşte
cu pleoapele strânse
şi genunchii la gură
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Elleny PENDEFUNDA

Aici, pe vârf de
munte

Toate mi-au fost date
de către Tatăl meu (Mt 11,27)

Nu e prea multă iubire ceea ce-mi dăruieşti aici pe
munte?

Rugaţi-vă părinţii să urce după mine;
şi de nu vor să vă asculte
aminte le –aducem prin basme povestea de iubire.

Acum eu încă urc pe munte, pe vârf în infinit.
Zarea-mi cuprinde vise, buciume, viori -
glasurile voastre, ochiul meu uimit
de tot ce înserează, zbor menit în zori.

De ce atâta viaţă, o, tată, mi-ai împărtăşit ?
De ce ce mă înconjoară e unire
şi tot ce are-un tată tu-n ani mi-ai dăruit ?
Copii, rugaţi-vă părinţii să urce după mine !

Aici, pe vârf de munte, e un tată ce merită-ntâlnit !
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Cântul
Şi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile (Is 38,5)

Când eu v-am spus că sunteţi brazi cu fruntea-n soare
nu m-aţi crezut sau nu m-aţi auzit ?
Când am aflat că aerul ce-l respirăm e ruga
întoarsă dintre lacrimi, răspuns de Dumnezeu,
eu v-am strigat, am intonat, am recitat
şi joacă a părut tot ce pentru voi am pregătit.

Mândri de putere, frumuseţe şi înţelepciune,
în haine noi – lume străveche
mi-aţi spus că nu-s în stare să birui cu o floare
în faţa celor care săbii şi topoare au la brâu.
Dar nu-s decât o strălucire de oglindă.
Eu ocrotită-s de ape şi cuvinte.

Iar voi rămâneţi brazi la malul unui râu.
Să-mi înţelegeţi cântul doar de voi depinde.

Chip de foc
El se va întoarce şi se va îndura de noi (Mih 7,19)

Ce s-ar alege, Doamne, de n-ar fi gândul bun,
de mine şi de-ai mei ?
Mai sper să nu fiu păcălită
de cei ce nu mai ştiu să ierte,
ci doar ca să ne mintă.
Dar simt mereu că merg pe-un drum
condusă de un curcubeu
sub aripi din adânc de cer
legat prin ape de pământ.
Întoarcere îmi pare Spiritul străbun,
ocean de îndurare,
chip zămislit în suflet, foc de glăsuire
copil purtat în gheare
nu de un vultur ci de-un porumbel
uriaş precum e gândul bun.
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Lucian NICOLAE

Profesorul

I
„Poc! Bum!
- Prinde-l, mă!”

eschid ochii. Pieptul îmi tremură şi eu scot
limba să umezesc buzele uscate. Sărat... Încet,
încep să îmi amintesc seara trecută, în timp ce

corpul îmi pulsează durerea neregulat, fiecare mână,
picior, deget sau coastă având alt ritm, altă intensitate;
tobele astea mă ameţesc – mă doare capul. Închid ochii
şi trag puternic aer în plămâni, ignorând junghiul din
coşul pieptului; miros sângele uscat – îi recunosc aroma
aparte – e al meu; din nou, îmi şterg buzele.

Deschid ochii. Stau rezemat de acelaşi bloc gri, pe
acelaşi petic de iarbă. Aţipisem şi răcoarea dimineţii a
fost cea care m-a trezit. Acum, încearcă să trezească şi
parcarea alăturată, aruncând asupra ei o brumă de
lumină rece, albă.

Febra mă împiedică să mă ridic şi să văd lucrurile
din jur. Îmi apar, în ceaţă, imagini din seara trecută.
Încerc să le opresc. Nu vreau să simt. Nu vreau să mă
dezgust; încerc să nu urăsc.

Dar nu reuşesc şi filmul începe:
Sunt eu şi merg, ca de obicei, spre scara blocului

unde m-am obişnuit să mă culc vara. E întuneric şi
străzile sunt colorate în galben. De pe o alee, iese un
grup de băieţi care mă văd şi încep să urle, să fugă spre
mine; sunt beţi şi vor să-i distrez eu. Îi cunosc, dar nu am
chef de ei în seara asta. Sunt flămând şi tocmai mi-am
luat un pumn pentru că mă împiedicasem şi m-am agăţat
de prietena unui tip.

- Ce faci, Ţambal? Te plimbi?
- Ia hai tu cu noi şi bagă una veselă!
- Da, da! Hai, cioară, cântă!
- Lăsaţi-mă, bă, în pace... Nu am chef acum. Hai că...
- Pă’ un’te duci aşa? Cum n-ai chef? Crezi că de

chefu’ tău ne arde nouă? zice unul dintre ei şi începe să
râdă de gluma lui.

- Nu acum, ce nu-nţelegi?
- Ţigane, cântă! Că prieteni, ne-prieteni, te ardem de

nu te vezi!

Mă  înconjoară toţi. Unul vine spre mine şi îmi spune
să dansez, după care mă împinge. Un altul îmi face vânt
de la spate şi încep toţi să mă paseze de la unul la altul.
Hainele îmi alunecă de pe umeri, şalurile de la gât se
înnoadă între picioarele mele ameţite.

- Opriţi-vă, nenorociţilor! Opriţi-vă, n-auziţi!?
Dar lumea continuă să se-nvârtească. Încep să înjur,

ei încep să râdă – jocul se înteţeşte. Unul nu mă prinde şi
eu cad lat peste el, dându-l cu capul de bordură.

De aici, totul s-a întâmplat repede : au început şi ei
să înjure şi să mă lovească cu picioarele. M-am ghemuit
şi am aşteptat să obosească, să se plictisească ; să li se
facă milă de mine...

Într-un final au plecat şi m-au lăsat singur. Cu faţa
plină de sânge şi cu plămânii apăsându-mi pieptul vrând
să plece de acolo pentru totdeauna, dorind aerul pe care
eu îl măsuram şi li-l dădeam în cantităţi minime, m-am

D
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târât până la scara blocului. Am stat întins pe jos cu
privirea pe cer. Nu mă puteam gândi la nimic, nu
puteam să adorm ; tresăream la fiecare val de frisoane.

Am stat toată noaptea treaz, controlându-mi
respiraţia, dându-i un ritm. A fost o noapte plictisitoare...
Încă una...

Clipesc repede de câteva ori... Simt durerea de cap
mai rece, mai îndepărtată ; dar e tot acolo şi pulsează de
parcă ar fi un demon ce-mi şopteşte că e viu în mine.
Încerc să o ignor. Îmi trec limba peste buzele crăpate...

În jur, lucrurile încep să prindă contur... O epidemie
din trecut a lăsat semne încă vizibile: mai multe geamuri
s-au îngălbenit, ferestrele s-au deschis, încercând să
respire şi să alunge mirosul de boală din cămăruţele pe
care le astupau.

Bătrânul pe care îl urmăresc în fiecare dimineaţă
cum intră în balconul-bucătărie începe să-şi facă cafeaua.
Se târăşte cu paşi mici, crezând ca e în siguranţă în
cuibul lui ; crezând că e singur. Se întinde, ducându-şi
mâinile peste cap; se opreşte două secunde în poziţia
asta şi savurează singura bucăţică de aer din întreaga zi
care poate să-l facă fericit – îngheaţă Timpul şi zâmbeşte
schimonosit când simte plăcerea.

Când e gata cafeaua, îmi întoarce spatele pentru a o
turna într-o ceaşcă. Încă două mişcări slabe din cot mă
anunţă că şi-a pus şi cele două linguriţe de zahăr,
urmând apoi să se întoarcă spre mine, să deschidă
fereastra şi să-şi ia un loc, privind spectacolul de afară.
Asta înseamnă că e ora 6.

De pe aleile din jurul parcării, încep să răsară umbre
de oameni. Întunecaţi, somnoroşi, cu capetele plecate,
toţi grăbesc pasul spre diferitele drumuri ce trebuie să îi
conducă la muncă. Toţi leagănă într-o mână o plasă, unii
se feresc de alţii, unii îi salută pe alţii, iar ceilalţi se tem
unii de alţii.

Nicio maşină, însă, nu se mişcă... Ele mai pot dormi
o oră. E semnul lor distinctiv – dreptul primit din
contract.

II
Sunt şi unii care se opresc... Înnodându-şi şi

răsucindu-şi plasele în mâini, se uită nehotărâţi la firma
de deasupra barului. Dinăuntru, sticlele sclipesc pe
rafturi, iar culorile lor emană o căldură dorită de cei puşi
în cumpănă. Uitându-se mai întâi în stânga şi în dreapta,
ridică mâneca sumbri, se uită la ceas, se leagănă de pe un
picior pe altul, după care o umbră de zâmbet le apare pe
chip, semn că bătălia a fost câştigată; luându-şi avânt,
dau la o parte perdeaua de mărgele şi intră fericiţi în
locul unde Timpul nu mai are nicio însemnătate.

Alţii, de parcă o plimbare i-ar fi purtat întâmplător
pe acolo, intră degajaţi cu o mână în buzunar şi cu
cealaltă imitând gestul amplu, folosit ca descântec.

Nehotărât, încerc să-mi îndrept spatele. Sunt prieten
cu barmanul (sau ceva de genul); dar dacă îl prind într-o

zi proastă? Nu vreau să se supere pe mine... ,,Dar poate
vreau doar să mă duc până la baie... N-are de ce să-l
enerveze asta...‘‘.

Îmi umezesc iar buzele şi mă înclin spre pământ,
ajutându-mă de bordură ca să mă ridic în picioare.
Pornesc încet spre uşa larg deschisă, respirând rar pe
gură. În faţa barului, mă opresc şi mă uit şi eu în jur – un
obicei prostesc ; de parcă i-ar păsa cuiva că intru acolo.

Oftez, ridic mâna, fac descântecul şi îmi târăsc
picioarele înăuntru. La bar, voios şi treaz de-a binelea,
mă aşteaptă, parcă, omul acela uriaş.

- ‘Neaţa, Ilie! încep eu.
- ‘Neaţa, Nemo! Deja? îmi răspunde el, frecând un

pahar, în timp ce eu mă apropii de tejghea. Ridicând
ochii, se înroşeşte: Dar ce mama dracului ai păţit iar?
Cine te-a bătut?

- Eh... Nişte golani...
- Ah!! ’Tu-le mama lor! De tine s-au găsit ăştia să se

ia?
Ridic din umeri şi încerc să zâmbesc, făcându-i semn

cu mâna că nu-i nimic. Încă nervos, se opreşte o clipă şi
se uită la mine; eu mă uit în jur, dând impresia că mă
interesează cine mai e prin bar, după care îmi îndrept din
nou privirile spre el. Ilie e cu spatele şi pregăteşte ceva.
Inima îmi saltă şi, din cauza fericirii mele, demonul
pompează durerea mai îndârjit. Dar cine îl bagă în
seama? Întorcându-se spre mine, barmanul îmi pune în
faţă un pahar cu o licoare aurie:

- Uite! Ia de-aici! Sănătate! Eu mă duc să curăţ masa
aia, că iar a venit nea Mihai şi şi-a vărsat vinu’ peste tot.

Iese de după tejghea şi se îndepărtează spre un colţ
al barului, bolborosind pentru el: „Ha! Auzi că pentru
morţi... Doamne, iartă-mă...”

Dar nu mai sunt atent la el. Privesc cu jind la paharul
vesel din faţa mea şi îmi umezesc buzele. Îl apuc cu
ambele mâini, de frică să nu tremur şi să vărs vreun
strop. Îl duc la gură şi sorb puţin. Buzele se răzvrătesc –
le ustură. Dar pe mine mă încălzeşte. Demonul devine
somnoros. Plămânii prind a se opri din încercarea lor –
se relaxează, se aşează la locul lor şi încep să-mi ridice
pieptul. Pentru câteva clipe, gustul de sânge dispare,
capul mi se uşurează şi gâtul se destinde.

Dar nu durează mult... Mă cocoşez şi mă încord la
loc, pentru că altfel am impresia că mă destram pe
podea, că toate membrele mă vor părăsi. Aşa că mai iau
o gură... şi încă una...

În bar, tot mai mulţi oameni vin şi, de parcă s-ar fi
înţeles între ei, alţii pleacă pentru a le lăsa loc. Când nu
se învârte pe la mese pentru a strânge paharele, Ilie e la
bar, umplând altele. Nu are timp să vorbească şi asta îmi
convine. Stau sprijinit de bar şi îl urmăresc cum învârte
sticlele, dopurile şi banii... Straşnic om...

Mă uit la pahar şi, oftând iar, îi dau pe gât până şi
ultima picătură de esenţă. Înapoi pe tejghea, acum pare
trist; sărăcăcios şi bătrân – şi ce bogat şi frumos fusese cu
nici o jumătate de oră în urmă...
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Ştergându-mi barba cu mâneca, îmi încrucişez
privirile cu Ilie şi îi fac un semn, spunând doar: „La
baie”.

Acesta dă din cap spre mine şi îmi arată că a înţeles.
Deschid uşa cândva albă şi mă izbeşte duhoarea.

Mulţi se plâng de wc-urile din baruri – mizerabile,
puturoase, dezgustătoare; au dreptate.

Îmi depărtez picioarele deasupra wc-ului şi simt
durerea. Nenorociţii nu m-au lovit doar la cap şi la
coaste... Într-un final, după reprize şi lame, mă clatin
până în faţa chiuvetei. Adun apa în palme şi mi-o arunc
pe faţă. Inspir adânc duhoarea, mă opresc o secundă,
după care o scot afară printr-un oftat zgomotos.

Ies din baie şi mă îndrept iar spre tejgheaua lui Ilie.
Forfota din bar se mai liniştise şi Ilie stătea sprijinit într-
un cot, povestind cu o ţigancă.

- ’Neaţa, Florico! Ai ieşit?
- Pă’ ce să-i faci, Nemo? Munca... îmi răspunde,

făcându-mi cu ochiul. Da’ tu ce-ai făcut iar? Uită-te cum
arăţi!

- Nişte găinari, răspunde Ilie în locul meu.
- Eh, lasă şi tu acuma, că toţi o mai luăm din când în

când... îmi spune Florica înţeleaptă.
- Iar te bate ăla al tău? se interesează Ilie.
- Mai dă şi el câteodată... Dar şi io-s proastă...
Tace din gură şi apucă halba de bere hotărâtă.

Ridicând-o, o măsoară din priviri, după care o bea pe
toată dintr-o suflare.

- Ilie, te las că am şi eu treabă...
- Hai pa, Florico! îi răspunde barmanul. Tu, Nemo,

ce faci? Mai stai?
- Mă duc şi eu...  ‘Ceva de făcut... bolborosesc,

simţind că mă dă afară.
- Hai, sănătate!

III
- E piaţă, Florico? o întreb în timp ce mergem prin

parcare.
- Da’ ce, bă, Nemo? Te duci la cumpărături? E piaţă,

da.
- Ziceam şi eu... Dacă ai treabă...
- Aha... răspunde Florica sec. Pă’ am, că eu nu stau ca

tine toată ziua.
- Şi ce zi e?
- Da’ ce-ntrebări pe capu’ tău azi! Tre’ să te duci la

restaurant? Ai rezervări d-alea?  îmi răspunde ţiganca
batjocoritor, uitându-se pe unde merge.

- Ziceam şi eu, Florico. Să ştiu şi eu ca tot omu’...
- A dracului să fiu! Uite un general! strigă Florica,

aplecându-se şi pescuind o ţigară stinsă chiar la început.
O pipăie, se uită la filtru şi o face să dispară într-unul

din buzunarele fustei largi, după care continuă să
meargă în acelaşi fel, spunându-mi însă mai prietenos:

- E 11 azi, mă... Ţi-am schimbat viaţa?

Dan Cumpătă, Down

Se desparte de mine, luând-o pe una din aleile dintre
blocuri. Rămas singur, spun o înjurătura care ar fi
lămurit-o ce şi pe cine a schimbat. „Cerşetori...”

Eu nu cerşesc... Dar nici nu-s prost să nu accept
dacă-mi oferă... îi cunosc pe cerşetori şi mă scârbeşte
felul lor de a implora, de a se umili şi de a-i blestema pe
oameni când nu sunt la muncă: „că sunt prea calici”, „că
nu dau”, „că ăla s-a uitat la mine de mi-a venit să mă
ridic din patru labe şi să-i borşesc nasu’ ăla mare”... Nu-
mi amintesc să fi cerşit vreodata. Defapt, oricum nu-mi
amintesc prea multe din „vreodată”, ci doar din „de
curând”. Cea mai veche amintire a mea e cu femeia care
spunea că mă cunoaşte şi care vroia să mă ţină închis în
casa ei... O nebună... Am fugit şi am rămas pe stradă. Tot
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de atunci au început şi ceilalţi să mă strige Nemo. Nu
ştiu care a fost primu’, dar toţi au continuat să îmi spună
aşa. Poate chiar ăsta e numele meu. De ce n-ar fi? E
scurt...

„11... Deci azi iau ajutoru’... Dar cum îl scot din
banca aia nenorocită? Ce fac eu cu bucata asta de plastic?
gândesc, în timp ce-mi scotocesc buzunarele. Mă uit la
plăcuţa dreptunghiulară care mi s-a spus că ar fi un
„card”.

„Naiba să-l ia!” mă descarc, ascunzându-l înapoi
printre falduri.

Merg încet şi de multe ori mă opresc să-i întreb pe
oameni cât e ceasul. Acolo unde ar fi trebuit să fie
soarele, nu sunt decât nori groşi. Vântul suflă şi mă face
să mă împiedic în paltonul de lână. Îmi umezesc tot mai
des buzele, pentru că se usucă la fiecare adiere. Gustul
sărat de sânge deja îmi face greaţă şi simt nevoia să
beau... orice...

Ajuns în piaţă, ţiganii mă cheamă la ei şi îmi cer să le
povestesc ceva; să-i fac să râdă... Nu fac decât să rânjesc
şi imediat încep să hohotească între ei, să mă înjure şi să-
mi facă semne să plec, „că uite, bă, sperii pe copii şi nu
mai vine clienţii la noi! Pă’ tu vreai să mă jecmăneşti,
bă?”, îmi zice un burtos, împingându-mă. Continui să
râd şi plec... Nu pot să fiu supărat... Mi-am luat deja
porţia...

Văzând că stau pe bordură şi recunoscându-mă,
blondu’ de la mici mă cheamă şi-mi dă şi mie două
resturi reci pe care nu putea să le mai pună pe grătar.

La câteva mese distanţă, o văd. Femeia care îmi
apare în minte de fiecare dată când beau vin e la taraba
cu roşii. Termin repede de mâncat şi plec, sperând că nu
m-a văzut.

Străzile sunt pline. Bătrâni cu plase de piele se
opresc şi povestesc cu cei cu care se întâlnesc venind de
la piaţă. Şoferii nervoşi claxonează pentru că un copil şi-
a răsturnat cumpărăturile în mijlocul străzii şi îi ia prea
mult să le adune; femeile se opresc să se uite în vitrine;
tinerii îşi plimbă căţeii; bărbaţii îmbrăcaţi la costum taie
mulţimea, grăbindu-se să ajungă la cea mai importantă
întâlnire a lor.

Din când în când, mai opresc pe cineva şi îl întreb cât
e ora; sau mă aşez pe trotuar şi, rezemat de un gard, îi
urmăresc. Nu îmi face plăcere... Nu mă interesează
privirile lor pierdute, sau mersul lor grăbit care nu
ascunde niciun scop. Îl prefer pe bătrânul meu, care-şi
face cafeaua în fiecare dimineaţă pe balcon, trăind cu
sine, având expresia aceea fericită pe chip, chiar dacă
doar pentru două secunde.

Dar trebuie să mă opresc, pentru că durerile nu mă
lasă să merg mai mult. Şi trebuie şi să-mi scot ajutorul,
pentru că nu mai am aproape niciun ban.

Inspir şi mă ridic. Durerea mă face să dau aerul afară
printr-un oftat greu. Mă uit în jur: toţi sunt prea agitaţi şi
grăbiţi. Trebuie să plec de aici.

IV
Stătea ca un turn, lângă dalele de piatră ce

mărgineau parcarea supermarket-ului. Părea să aştepte
pe cineva; sau ceva. Defapt, trecătorii ar fi trebuit să îi
mulţumească Providenţei pentru că nici măcar turnul
din Pisa nu se mişca atât de mult ca cel care acum se
agita, schimbându-şi poziţia de pe un picior pe altul. Dar
totuşi, cele două turnuri semănau destul de mult, cu
câteva mici excepţii: cel prezent era negru, hanoracul în
care era învelit fiind mult prea mare pentru dimensiunile
reale ale stâlpului, de parcă un zugrav calculase prost
cantitatea de vopsea. Înălţimea lui era puţin mai mică
decât a vestitului monument şi ploaia lăsase în urma ei
mai mulţi muşchi şateni în vârf decât şi-ar fi dorit cineva.

În schimb, avea un aer de o vastă înţelepciune, dat
de murmurul ce-l sufla printre buze. Părea că îngână
ceva; sigur o melodie ce răsuna şi din căştile pe care le
avea în urechi.

Dar personajul acesta straniu, îşi ridică brusc mâinile
la cap şi le lasă la fel de repede în jos. Se părea că îşi
desfundase urechile şi acum era atent la cineva care
venea spre el. Părea puţin intrigat, mirat de ceea ce
vedea.

În faţa lui, un om îi făcea semn cu degetul; îl
cunoştea pe acel om, ca toată lumea de altfel. Cu aerul
îndrăzneţ impus de poziţia pe care o avea, cerşetorul se
apropria tot mai mult, încercând între timp să îşi adune
toate şalurile ce îi alunecau pe sub paltonul de lână.
Avea nişte buze cu un caracter bilingv, ce-ţi dădeau
impresia că trebuia să vorbească atât în engleză, cât şi în
franceză, pentru că cele două fâşii nu voiau nicicum să se
atingă. Veşnic umede şi roşii, semănau cu un teren
mânjit, împodobit pe alocuri cu pietre de mormânt
galbene.

Apropiindu-se în grabă, cu părul  alb vâlvoi şi cu
barba scurtă deranjată, îl făcu pe tânărul ce poza drept
monument al răbdării să îl privească din ce în ce mai
curios, până când bătrânul i se adresă foarte formal:

- Nu te supăra, dar ajută-mă să îmi iau banii, că eu
nu ştiu! Tre’ să-i scot cu cardu’ şi eu nu ştiu cum se face
aia... Of, Doamne, ce să mă fac? Că mi-au băgat ajutoru’
social şi tre’ să-l scot. Un milion trei sute tre’ să scot, dar
eu nu ştiu. Uite aicea cardu’ şi codu’. Ajută-mă, că nu
ştiu şi eu...

În lunga-i veghe asupra oamenilor, învăţase să se
aştepte ca aceştia să-i ceară să le scoată bani de pe cardul
personal, aşa că tânărul, uşurat la auzul cererii
bătrânului, îşi dărâmă propriile fundaţii şi pleacă cu
acesta spre bancomatul din apropriere. Pe drum,
cerşetorul continuă să îi explice problema lui, vrând să se
asigure că a fost înţeles  şi mulţumindu-i:

- Că eu nu ştiu cum să umblu cu d-astea şi nu ştiu ce
m-aş fi făcut! Doamne! Eşti picat din cer! Dumnezeu mi
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te-a dat! Că mi-au băgat ajutoru’ şi acuma tre’ să-l scot –
un milion trei sute. Ajută-mă şi-ţi dau şi ţi-e de-un cafei.
Doamne, mulţumesc, că eu nu ştiu cum...

Ajunşi la bancomat, tânărul vede că acesta nu merge
şi îi spune bătrânului, înapoindu-i cardul. Îi întoarce
spatele pentru că îi venea greu să se mai uite la cerşetor
şi pleacă.

Îi părea rău că nu îl putuse ajuta, dar ceea ce îl
pusese pe gânduri fusese intenţia bătrânului de a-l
răsplăti, dându-i din puţinii lui bani. Se gândea că oare
acestuia i se părea chiar atât de greu ce îi ceruse? Dar,
indiferent de cât de uşor ar fi fost, cert era că el ştia că are
nevoie de banii aceia; şi intenţia de a-i folosi ca răsplată
pentru ajutor îl scosese din condiţia de cerşetor.

Ceea ce îl îngrijora pe tânăr era conştientizarea unei
idei: întotdeauna trebuie să dăm ceva în schimb;
„mulţumesc” nu mai este de ajuns.

Rămas fără argumente împotriva acestei maxime
după întâmplarea prin care tocmai trecuse, acesta îşi
pune căştile înapoi pe urechi şi împietreşte.

Dan Cumpătă, The Gate Keepers

V
Înjur printre dinţi în timp ce mă caut prin buzunare.

Îi injur pe toţi: pe cei de la ajutor, pe cei de la bancă, care
nu vor să-mi dea banii; înjur banii; înjur „bacnotatul”.
Într-un final, găsesc banii şi-i număr. Speriat, mă uit la ei
şi încerc să mă conving că mai ştiu culorile, pentru că
numerele de pe bancnote nu le pot citi.

50 000... „Ce pot să fac cu 50 000 până îmi dau ăştia
banii?”

Sunt trist... Nu îmi place să fiu trist, deşi nici fericit
nu am mai fost de când... Adică, ultima dată când m-am
simţit împlinit, am...

Mă ridic. Intru într-o alimentară şi iau o jumătate de
pâine, după care pornesc spre parc. Pe drum, rup coaja şi
o mestec încet; bucăţi mici pentru că nu vreau să păţesc
ce am păţit în primăvară cu măseaua. Merg mai liniştit –
mai împăcat. Faptul că ştiu ce am de făcut mă
binedispune.

Mă aşez pe o bancă şi molfăi în continuare coaja,
simţind cum, încetul cu încetul, rămân în mână numai cu
miezul pâinii. Îl pipăi; îl miros. Mă tentează să-l mănânc,
dar mă opresc la atât. E mult mai important, defapt. Îl
bag în buzunar, mă sprijin pe genunchi şi ies din parc pe
aleea care duce chiar la farmacie.

Intru.

După două minute, deschid uşa şi ies din farmacie
fericit. Mă întorc în parc, mă aşez pe bancă şi încerc să
îmi controlez respiraţia. Nici gând – inima-mi saltă,
plămânii se ridică entuziasmaţi, gura mi-e plină de saliva
poftei.

Scot din buzunar bucata de miez şi o cântăresc. Cu
grijă, o rup în două, simţind calmul ritualului. Pescuiesc
cu două degete sticla de la farmacie din alt buzunar. O
deschid: vaporii aproape că-mi fac ochii să lăcrimeze.
Ţinând într-o mână miezul, cu cealaltă torn licoarea
albastră peste el, iar gura îmi stă deschisă sub cele două,
gata să absoarbă totul.

Tăria reuşeşte să-mi stoarcă lacrimi, iar gâtul urlă
mut după ajutor, sperând să-l stingă cineva. Muşc
miezul şi încet-încet, dispare de tot în mine.

Ameţit, las capul pe spate. Sunt acolo; toate. Perfecte,
răbdătoare, frumoase. Secretele pe care doar unii le pot
înţelege mi se derulează prin faţa ochilor: litere ciudate şi
formule; fracţii şi funcţii –văd iarăşi perfecţiunea
desenată în cretă albă pe tabla neagră. Văd Frumosul şi e
frumos pentru că-l înţeleg. Îl înţeleg, deci sunt frumos.
Sunt frumos – sunt fericit.

*

Aproape de banca lui Nemo, „Femeia Nebună” îl
urmărea cu lacrimi în ochi, gândind după atâta timp:

„Eşti frumos, nenorocitul meu – iubitul meu –
profesorul meu...”
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Geo GALETARU

Cât mai departe
de mine

nu ştiu ce să fac
în momentul când ies din casă
nu ştiu încotro s-o apuc
spune-mi tu
înger blând
înger întunecat
giruetă a neliniştilor mele
a combustiilor mele existenţiale
neconsumate până la capăt
în această aventură
în aerul privilegiat
în lumea aceasta
de care mă dispensez
cu eleganţă
cu umilinţă uneori
în clipele de inconvertibil
extaz al minţii
al simţurilor biciuite
de fiorul acela nevăzut
cine mă ţine de mână
cine-mi arată
calea spre pădurea regală
a neputinţelor mele
spre frontierele strălucitoare
ale realizării de sine
spune-mi tu
înger blând
înger întunecat
spune-mi tu
sau
mai bine rămâi în lumea ta
stai
cât mai departe de mine

Galetar Gheorghe (pseudonim literar:Geo
Galetaru) s-a născut pe 08.09.1947, în
com.Cenad, jud.Timiş.
A urmat Liceul Teoretic din Sânnicolau Mare si
Facultatea de Filologie de 5 ani(secţia română-
franceză) a Universităţii Timişoara(absolvită în
1972). A fost profesor de l.română-l. franceză la
Şcoala cu clasele I-VIII Igriş,jud. Timiş (1972-
1992), și în prezent la Şcoala cu clasele I-VIII
Dudeştii Noi, jud.Timiş.
Debut: în revista ,,România literară’’(1969),
girat de Ion Caraion. Membru al USR, filiala
Arad (din 2011)
Are 19 volume publicate si a primit premii
pentru poesie si proză:
-Premiul Festivalului de poezie ,,Lucian Blaga’’
şi al Casei de cultură,,Lucian Blaga’’ din
Sebeş(1994)
-Premiul Bibliotecii Judeţene Alba la Festivalul
internaţional ,,Lucian Blaga’’ (2004)
-Premiul revistei ,,Sud’’ la Concursul Naţional
de Creaţie Literară ,,Vasile Voiculescu’’,
Secţiunea Proză, Buzău(2005)
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Cândva un râu
auster
moartea nu vine. moartea se naşte undeva
pe un câmp alb. sunetele iernii
o acoperă. cândva un râu auster
sau o obscuritate intraductibilă.
moartea nu vine. o răsuflare orbitoare
umple podişurile sterpe, călătoreşte
pe muchile aurii ale gheţii.
moartea nu vine, dintr-o dată
îi spui pe nume, cu inconştienţa
celui ce-şi vede imaginea pe un geam
aburit. şi lumina aceea
trece din nou prin inima ta intactă.

E timpul
am învăţat să trec
cu  capul plecat
pe marile bulevarde unde
se rostogolesc sunetele vieţii
rumeguşul stă să cadă
din cer          din creierul mistic           suveran
pe tobogan înfloresc magnolii de oţel
e o veselie în paharele de
celuloid           o ignoranţă
totală în băile publice          pe
stadioanele supraaglomerate ca
nişte saci burduşiţi cu legume de
sezon          vara iarna avem ieşire la
marile peisaje ale patriei          navigăm
cu ochii cusuţi în ceaţa ancestrală

prietenii în pragul galantarelor
ies în întâmpinare          aclamă
cu glasuri peltice          gloria din
seară ca un cărăbuş auriu
ne loveşte peste degete          ne
zăpăceşte           e timpul e timpul
toţi nervii mă dor
trupul rămâne în afara memoriei

Lucrurile de
dincolo
de partea cealaltă
am stat
am rostit lecţia umilinţei
(urmele frigului se pierdeau pe cărările

silenţioase)
am vorbit despre sărbătorile trupului
(sufletul era o paradigmă necunoscută)
întrebările noastre: ciuperci plutitoare în golul
dintre două entităţi care aşteptau să se

autodevore

am rostit lecţia umilinţei
anticipând lunecarea în tandra inconştienţă de

sine
în mirobolanta confuzie a lucrurilor de dincolo
cu ardoarea intraductibilă a dedublării

de partea cealaltă
am stat
mâinile deveneau în noapte fluturi cuminţi
lucrurile de dincolo vorbeau despre o fericire

neînţeleasă
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Fiara ce respiră
alături

venind de acolo:
din pierdutele nopţi,
din abisuri festive.
pasul hotărăşte trădarea,
extazul sau alunecarea în gol.
fii frate cu iederea nopţii,
cu fiara albastră
ce respiră alături.

Chipul pe care
nu îl cunoşti
vei spune: distanţa până la moarte
creşte nevăzută în fiinţa ta
ca o ciupercă orbitoare
cu aceeaşi fervoare ce se ignoră pe sine

(cine vorbeşte
cine rostogoleşte silabele verzi în creierul

maimuţei
firul de iarbă sărbătoreşte singurătatea la

umbra reptilei
ai încălcat pactul cu propria virtute
ai renunţat la mândria de-a pierde
când ultimul semn al căderii cutreieră câmpia

nudă)

vei spune: cuvintele nu te salvează
cuvintele trec ca un tăvălug peste gâtul
privighetorii

vei spune: astăzi priveşti în inima întunericului
astăzi aştepţi să treacă
grimasa morţii peste chipul pe care nu-l cunoşti

Dintr-o mare
depărtare
Şi vei fi
ceea ce ţi se spune în şoaptă dintr-o mare

depărtare,
contemplând desfolierea anarhică a gloriei de

ieri,
presimţind cumva ineditul acelei amiezi

salvatoare
în care îţi recunoşti puterea şi şansa unei

înţelepciuni târzii,
dar chipul cu care te-ntorci la tine e altul
şi altul e sunetul cărărilor ce nu se mai văd,
ca şi cum ai păşi peste goluri mătăsoase,
poate cuvinte şi întâmplări de demult,
istorii care vin din întuneric şi trec pe lângă tine
şi o rutină a simţurilor prezente
gata să înfrunte pedanteriile clipei trufaşe,
foamea şi capriciile timpului
şi fulgerul neauzit pe versantul iluziei,
cât să regăseşti un înţeles ce vine dintr-o mare

depărtare
şi te îmbracă în carnea lui victorioasă :
o simplă biografie,
fragilă,
recognoscibilă.
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Obiectele şi
visarea
Obiectele şi visarea în mijlocul câmpului,
imagini şi fantasme şi genunchii care cad
pe aceste îngândurări ce-şi trăiesc
fascinaţia printre solilocviile de ieri,
verde lumina ca o altă moarte,
prigoriile în vecinătatea tumultului nevăzut,
o încrâncenare a zilei pe albastre podişuri,
privirea întoarsă în sine ca-ntr-un marsupiu
de aur, eleganţa căderii în inima antică
a unei lumi obosite, obosite, obosite,
precaritatea-şi găseşte reversul
în tandrele apocalipse, iernatice
dinastii ale renunţării, şi deodată
această flacără amară mutilându-ţi destinul.

Lecţia
amânărilor
succesive
O amintire ca o iarnă cu braţele retezate,
umbra înghiţind firimiturile gesturilor tale

paupere
ca nişte cărăbuşi lichefiaţi în dimineaţa

ispititoare,
vei învăţa lecţia amânărilor succesive
când prietenii se-ntorc la chipurile îngropate-n

nisip:

relicve sonore în brazdele unei alte realităţi,
ca un revers al neputinţei ce nu se mai vede,
ci doar se trăieşte.

Pradă sigură
Nu ne mai putem auzi
în vacarmul acesta victorios,
punct – linie, punct – linie:
un alfabet al neputinţei strălucitoare,
o plutire între polii fosforescenţi ai uitării.
Vii, tu, meridian al tristeţii
din adâncul acela unde zac utopiile iernii
şi spui: pribegi veţi fi
cu frunzele şi capriciile care uimesc sintaxa
trupului.
Ipotetica raţiune a pietrelor
sucombă pe vestigii docile, amână
inflorescenţele întunericului.
Aici, doar aici,
orbul din vis ne caută ca pe o pradă sigură

În altă lumină
Nu mai aduceţi înapoi surâsurile promise.
Trupurile voastre trec praguri fragile. Ar fi
o singură iarnă pentru pielea încăpătoare,
pentru
piatra care cade în fundul sufletului.
Aşteptaţi
să vină semnele roşii ale recunoaşterii de sine,
pata de sânge care salvează aparenţa nefastă.
Dar mâine
veţi râde în altă lumină, prizonieri
ai gesturilor incandescente, ai biografiilor de
preţ.
Aşa
se clădeşte destinul pe o frunză călătoare :
adiere neverosimilă a ceea ce nu veţi mai fi.
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Valeria Z. PARAIPAN

Îmblânzitorul
de fiare

(Continuare din editia precedentă)

una gălbuie şi rotundă i se părea mai mare ca de
obicei. Se grăbise să răsară pe cerul de un
albastru sticlos. Văzduhul se reflecta galben

asemenea nisipului ce înconjura cetatea în imensitatea
lui. Stelele aveau să răsară mai târziu. Totuşi zări una ce-
şi arunca lumina undeva din mijlocul cerului. Zgomotele
cetăţii scăzuseră. Era prima dată când putea umbla prin
cetate la acea oră. Păşea grăbită în urma lui Karim. În
spate doi soldaţi le asigurau paza. Aşa hotărâse vizirul.
Din spatele unei porţi se auzeau voci bărbăteşti, râsete, şi
sunete de tamburină. Unele curţi erau luminate în altele
era beznă. Îşi aduse aminte de sfatul bunicii să fie atentă
pe unde calcă. Dinspre piaţă pluteau mirosuri de
mâncare şi de peşte stricat. O adiere rece o făcu să-şi
strângă şi mai tare în jurul umerilor şalul pe care
prinţesa i-l dăruise în semn de prietenie. Îşi afundă nasul
în ţesătura moale. Avea mirosul parfumului pe care îl
simţise stând alături de prinţesă. În lumina lunii, firul
auriu strălucea atâta de frumos ! Şalul acesta îl va păstra
tot restul vieţii. În sfârşit, ajunseră. Soldaţii de la porţi îi
lăsară să intre  în tăcere. Karim le făcuse doar un semn
în vâlvătaia  făcliilor ce luminau întreaga curte. Când
sosiră în faţa uşilor de la încăperile lor, tocmai se
schimbau gărzile. Karim rămase să vorbească cu soldaţii
iar Galia se strecură uşor zăvorând uşa în urma ei.

Madina o aştepta neliniştită. Nici ea nu înţelegea
motivul. Se fâţâise de colo până colo toată după-amiaza.
Se trezise târziu şi se bucurase de odihna şi sentimentul
de mulţumire ce nu sperase că-l va mai trăi vreodată.
Studiase atent încăperile căutând în spatele tablourilor,
paturilor, scrinurilor. Se temea că vor fi urmărite. Teama
se transformase în curiozitate, apoi în înverşunare. La
urmă se calmă. Aşezată pe canapeaua moale, a închis
ochii şi s-a concentrat minute în şir. Când într-un sfârşit
a deschis ochii, s-a ridicat şi s-a dus la dulapul din
camera fetei. A împins într-o parte zecile de umeraşe pe

care se odihneau veşmintele cele noi, şi a atins uşor
tăblia de lemn. Sunetul a răsunat a gol. A privit atent şi a
descoperit dunga lăsată de îmbinarea clapetei din lemn.
A înţeles tot. A aşezat hainele la loc, a închis uşa
dulapului şi s-a hotărât în sinea ei ce trebuia  să facă.
Restul zilei şi l-a petrecut rugându-se, şi admirând
peisajul superb ce se vedea din balcon. În îndepărtare,
apa şerpuită a Nilului sclipea în soare, în cursul lui spre
delta cea minunată. Aşezată în jilţurile împletite a făcut
planuri. Gustul răzbunării îl simţea dulceag asemenea
unui fruct copt. Îşi linse buzele şi înghiţi în sec.

Şi acum, iat-o faţă în faţă cu Galia! O îmbrăţişă
strângând-o la piept.
- Galia, ce grijă ţi-am dus …
Fata o privi cu drag. Fără broboada cea neagră, cu

părul legat în creştetul capului, în straie de culoare albă,
femeia parcă întinerise . Aşa, Galia nu o văzuse
niciodată.
- Bunico, nici nu ştii ce bine arăţi!
- Drăgălaşă, cum te ştiu …
- Cum m-ai crescut, răspunse fata. Îşi trase şalul de pe

umeri şi ţinându-l întins îl arătă bunicii.
- Îţi place noul meu şal ? Cine crezi că mi l-a dat?
- Să vedem! Maro, bej, crem şi fire strălucitoare, aurii.

Flori, frunze, chenare…cine ar putea avea astfel de
gusturi?!
- Bunico, te pierzi în detalii…nu asta contează!
- A dărui un şal e o faptă bună…
- A primi un şal e un semn bun, răspunse Galia

dansând în jurul mesei rotunde.
- Hai, mai bine vino şi aşează-te lângă mine, şi

povesteşte-mi! Şi vezi, să nu uiţi nici un amănunt.

L
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- Să uit? Ceea ce mi s-a întâmplat azi nu voi uita nici
când voi pune piciorul pe tărâmul lui Seth,
binecuvântat…

Madina îi puse degetul arătător pe buze întrerupând-
o să vorbească mai departe. Îi şopti :

- Ai grijă! Rugăciunile să le faci în linişte sau în
gând. Aici pereţii au ochi  şi uşile urechi. Ai înţeles?

Privirea complice a fetei o convinse că a înţeles. Şi
cum să nu fie aşa? Madina îi destăinuise aproape toate
secretele ei. O crescuse de mică şi îşi dăduse repede
seama că fata era deosebită. Era mult mai coaptă în
gândire decât tinerii de vârsta ei. Şi atunci când erau
doar ele două aproape că nu aveau nevoie de prea multe
cuvinte. Se înţelegeau din priviri şi îşi ghiceau gândurile.
Femeia simţea o senzaţie de bine în apropierea copilei şi
era convinsă că zeul pe care îl adora, o ocroteşte.

Galia se apropie de urechea bunicii şi-i şopti :
- Ne urmăresc, nu-i aşa? Vor să audă ce vorbim.
Bătrâna se mulţumi să clatine din cap în semn că – da.

Apio se ridică, se asigură că uşa de la intrare e zăvorâtă,
trase masa cea rotundă din locul ei şi apăsă pe bucata
metalică. Uşa tainică se deschise. Cu sfeşnicul aprins,
femeia intră urmată de fata care făcuse ochii mari de
uimire. Trecură prin coridorul îngust. Ajunsă în camera
rotundă, Madina aprinse lampa de aramă ce se odihnea
în colţul unui scrin şi se rezemă de masa galbenă. Îi făcu
semn fetei să vină mai aproape şi să se aşeze pe scaunul
ce se afla în faţa ei.

Galia privi curioasă în jur, apoi la obiectele ce se aflau
pe masă şi sfârşi oprindu-se în faţa spaţiului semi-rotund
scobit în perete. Observă recipientul ce se afla pe vatra
de la bază. Întinse mâna spre el şi vru să-l atingă.
- Opreşte-te! o atenţionă bunica. N-ai voie să atingi

nimic în spaţiul acela. Vino şi aşeză-te. Nu putem zăbovi
prea mult aici. Galia, vreau să-mi povesteşti tot ce ţi s-a
întâmplat azi. Şi când spun tot, ştii exact la ce mă
gândesc.
- Bunico, aş putea spune că sunt obosită, zâmbi fata,

sau aş putea spune că-mi este foame, sau că vreau să-mi
odihnesc trupul cufundându-mă în apă călduţă. Şi ştii
bine că nu trebuie să ne ferim . Putem să facem ca
oamenii care ne-au  auzit să uite tot. Ce-au făcut în
ultima săptămână, sau cine sunt. Trebuie să vorbesc în
şoaptă? Poate să ţin şi ochii închişi?! Ai putea să-mi
atingi fruntea cu mâinile şi să obţii toate amintirile mele
de azi. Cine ne-ar putea face vreun rău? De ce mai joci
jocul acesta? De ce te temi?

În timp ce vorbea, fata se apropie încet de bătrână şi o
privi fix . Vocea i se îngroşase, şi ochii erau ca două
văpăi.

Bătrâna căzu în genunchi  cu mâinile împreunate a
rugă :
-Mărite Seth, porunceşte netrebnicei tale slugi…
- Credeam c-ai înţeles că te voi ajuta …Fata nu trebuie

să afle de puterile ei…nu încă! Aducând-o aici, lângă
altarul meu acestea i s-au dublat. Va fi prea greu pentru

ea ca să le controleze. Ai văzut? S-a îndreptat chiar spre
recipient. Nu trebuia să vadă locul acesta. Hai, scoate-o
de aici. Nu îşi va aminti nimic. Am eu grijă de asta …
-Madina mai făcu o plecăciune şi o scoase pe Galia

afară ţinând-o strâns de mână. Trase masa la loc şi uşa
dispăru în perete. O lăsă pe fată în faţa canapelei pe care
se aşeză şi-i puse degetul pe buze. Repetă :
- Galia, ai grijă, vorbeşte mai încet.
- Binecuvântat fie măritul Seth, şopti fata. Bunico, să

ne culcăm în camera ta. Acolo am să-ţi povestesc totul în
şoaptă. Nimeni nu ne va auzi. Dar înainte vreau să
mănânc ceva…şi am să-ţi spun cum era îmbrăcată
prinţesa …

În timp ce vorbea, ochii Galiei reveniră la culoarea
obişnuită.Bătrâna răsuflă uşurată. Bine că nu îşi amintea
nimic.

Constantin Tofan pp. 169-175

*
Karim ciocăni de trei ori în uşa.Aceasta fu deschisă de

o roabă îmbrăcată în văluri subţiri, trandafirii. Se
îndreptă spre patul mare cu baldachin din centrul
camerei. Tjaty stătea tolănit pe spate acoperit doar cu o
năframă în jurul coapselor.Cele două sclave ce îi
unseseră  trupul cu uleiuri parfumate s-au retras când
acesta le-a spus aproape ţipând :
- Plecaţi ! Nu mai am nevoie de voi în seara asta.
Apoi privindu-l pe tânăr :
- Vino! Vreau să aud grabnic ce-ai să-mi spui.
Karim care privea cu coada ochiului cele două fete

care ieşeau în fugă, se înfipse bine pe călcâie şi începu :
-Mărite vizir, te slujesc de ani buni şi mereu ţi-am fost

credincios. Iertată-mi fie îndrăzneala…dar eu gândesc…
- Karim, nu-mi strica seara. Când te-am luat în slujba

mea, te-am luat ca să-mi slujeşti, nu să gândeşti. Spune-
mi doar ce-ai auzit…
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Rămas cu gura deschisă , sclavul o închise, înghiţi în
sec, şi urmă:
- Fata n-a făcut altceva decât să laude straiele

prinţesei. Că ce culori frumoase,ce broderie,ce brăţări. A
vorbit despre desenul de pe fundul lacului unde se
scaldă prinţesa. Apoi iar despre inele, cercei, despre
buzele şi ochii prinţesei. Bătrâna a tot lăudat patul în
care a dormit. Că ce saltele, ce perne şi ce aşternuturi
fine. Apoi mâncarea, gustul ei, apa de trandafiri. Să mă
tai bucăţele, stăpâne, dacă nu m-am plictisit şi mă lua cu
căscat de atâta sporovăială fără noimă.

Se opri şi îl privi pe vizir. Acesta ascultase la început
zâmbind. Pe măsură ce auzea şirul poveştii, zâmbetul se
transformase într-un rânjet. Îşi muşcă buza de jos şi sări
din pat privindu-l dispreţuitor pe bărbat.
- Eşti un prost, Karim. De bună seamă, bătrâna a

mirosit ceva. Pun pariu că s-au distrat vorbind doar
despre astea.
- Şi fata a tot zis ceva despre un şal …a şi cântat ceva..
- Poate a şi dansat, simţind cât eşti de prost. Te-ar fi

putut îmbrobodi în şalul acela …poate de-aia căscai …te-
au adormit …în propria prostie. Hai, marş de-
aici..trebuie să fac eu singur totul …slugi netrebnice. Pe
Seth, sunt înconjurat numai de proşti care nu sunt doar
inutili, dar sunt şi toxici. Otrăvesc totul în jur.
- Stăpâne, mai îngână Karim.
- Ce, n-ai plecat? Să nu care cumva să ai curajul mâine

să te înfăţişezi  tot cu astfel de baliverne, tună vizirul în
urma lui.

*
Umbrele nopţii se risipiseră când Galia a deschis uşile

cele mari ce dădeau în terasa semi-rotundă. Acolo unde
soarele se pregătea să răsară, cerul se colora în culori roz-
portocalii. Aerul proaspăt şi răcoros o învioră. Făcu
câţiva paşi şi se sprijini cu mâinile de balustrada de
marmură albă. Îşi lipi palmele cu degetele subţiri şi lungi
de luciul rece al pietrei. Adierea vântului de dimineaţă o
făcu să se înfioreze pe sub voalul cămăşii în care
dormise. Părul lung despletit îi  mângâia umerii şi
braţele goale. Liniştea fu spartă de ţipătul unei păsări din
deltă. O urmări cu privirea. În zborul ei devenea din ce
în ce mai mică până pieri. Se simţea atât de bine aici. Şi
din ce în ce mai puternică. Teama de nou îi dispăruse
lăsând loc unei curiozităţi…parcă avea o presimţire
…parcă aştepta ceva… sau pe cineva. Începutul unei noi
zile era un prilej de bucurie. Se gândi să meargă să se
spele, să mănânce ceva, apoi să îşi aleagă veşmintele
pentru acea zi. Apoi să vorbească cu bunica.  Să fie gata
când avea să vină Karim s-o însoţească la palat. Atinse
perdelele fine ce se zbăteau în adierea vântului şi intră în
camera bătrânei.
- Bunico, ţi-am povestit de piatra cea verde a inelului

marelui faraon? Buzele mele n-au atins niciodată ceva
atât de fin …

*
Prinţesa Eglal se trezise de dimineaţă. Se gândi totuşi

să mai zăbovească pentru o vreme în aşternuturile calde
şi moi. De obicei o aştepta pe doică, să o ajute să se
îmbrace. Dar azi era nerăbdătoare. Abia aştepta s-o
reîntâlnească pe noua ei prietenă de joacă, pe Galia. Nu i
se mai întâmplase până acum să îndrăgească pe cineva
de la prima întâlnire. În prezenţa altor fete se plictisea
îngrozitor şi uneori se mulţumea să le critice în gând
felul în care se îmbrăcau sau lipsa de gust în alegerea
bijuteriilor cu care erau împodobite. La petrecerile date
de tatăl său cunoscuse copii celor din suita palatului.
Avea şi surori şi fraţi din celelalte legături ale tatălui ei.
Cei mai mari se căsătoriseră şi erau la casele lor. Soţia
regală, şi cea mai iubită fusese mama ei. Prinţii regenţi,
se puteau mândri şi spera că unul dintre ei v-a ajunge
într-o zi pe tron, succedându-i faraonului. Încercase să
lege unele prietenii dar întotdeauna în spatele vorbelor
frumoase şi a linguşelii cu care era copleşită, simţea
falsitate şi interes.Îi plăcea mult să vorbească cu fraţii ei
mai mari, dar aceştia erau mereu ocupaţi cu treburi de
bărbaţi, cum îi plăcea ei să  zică. Ei învăţau să mânuiască
armele, să meargă la vânătoare, să călărească şi să
participe la petreceri pentru oameni mari. De câte ori le
cerea să îi acorde şi ei puţin din timpul lor, aceştia se
mulţumeau să găsească scuze şi să-i zică :
- Lasă, mai copilăreşte un pic. Va veni şi timpul tău!
Tatăl ei, faraonul era de asemenea ocupat mai tot

timpul cu treburi de stat,cu administrarea si apărarea
graniţelor de cotropitori. Timpul cât era plecat era un
chin pentru ea. Îl aştepta cu inima grea de griji şi dor. Se
închidea în camera ei şi se ruga pentru el. Când se
vedeau o copleşea cu daruri, cu veşminte şi bijuterii, şi
cu laude :
- Devii pe zi ce trece mai frumoasă, sau Eglal ce fată

isteaţă eşti ! sau Doica mi-a spus că nu te-ai simţit prea
bine în ultimul timp. Este adevărat ? Iubito, promit că
am să încerc să-mi fac mai mult timp pentru tine !sau
Uite promit să te duc într-o călătorie până la cataracte
!sau Anul asta o să-ţi organizez cea  mai grozavă
petrecere de la curte la aniversarea zilei tale.

Ei, dacă ar mai fi trăit mama ei, alta ar fi fost viaţa de
zi cu zi. Au şi trecut şapte ani de când o boală
necruţătoare o trimisese în regatul marelui Anubis. De
atunci o crescuse doica. Oare pe unde o fi? Sări din
aşternut şi porni în căutarea ei. Acuşi trecea timpul şi
vroia să fie pregătită pentru când avea să se întâlnească
cu Galia. Avea o dorinţă ascunsă !

*
- Ce bine că zâmbeşti, fură cuvintele cu care Eglal o

întâmpină pe Galia. Vino, aşează-te lângă mine. Vreau să
te aud vorbind. Vocea ta  are ceva, nu ştiu ce, dar mă
face să mă simt bine. Seamănă cu vocea mamei mele.

Copleşită de căldura cuvintelor cu care era
întâmpinată, Galia rămase locului. Doica o condusese în
camera prinţesei, acolo unde de mulţi ani nu călcaseră
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decât faraonul şi uneori fraţii în scurtele lor vizite. Şi mai
era un motiv de mirare pentru doică. De dimineaţă fata îi
ceruse să le anunţe pe celelalte două fete că pot rămâne
acasă. Nu avusese încotro şi respectase voia prinţesei.
Eglal parcă ghicindu-i gândul o expedie spunându-i :
- Doică, dacă voi avea nevoie de tine  ştiu unde să te

găsesc.
Când rămaseră singure prinţesa o privi pe Galia şi-i

spuse:
- Vreau să îmi spui povestea ta …şi uite, am să mă

aşez aici. Vino alături de mine.  Galia o asculta, o privea
şi continua să zâmbească. Îi simţea parfumul …oare cu
ce l-ar fi putut asemui? Ce flori, ce fructe, ce adiere are
mirosul acesta?

Eglal întinse mâna spre măsuţa ce se afla în
apropierea canapelei pe care stătea şi ciuguli câteva
boabe de strugure.
- Vrei? o întrebă pa Galia. Poţi să te serveşti cu tot ce

vrei. Eşti invitata mea!
Umezindu-şi buzele cu limba, Galia se uită în tava

plină cu fructe. Alese un măr verde şi muşcă cu poftă din
el. Privi urma lăsată de dinţi în coaja subţire, şi începu:
- Povestea mea, e scurtă şi fără prea multe curiozităţi

care ar putea bucura urechile măriei tale. Sunt doar o
fată simplă şi săracă, fiica meşterului fierar Zahei.
- Stai! râse Eglal, dar ai spus că tatăl tău este

îmblânzitor de fiare …
- Desigur, şi n-am minţit! Tatăl meu dă orice formă

vrea fierului înroşit în foc…
- A, deci era o glumă! râse Eglal.
- Nu, era un adevăr,  răspunse Galia izbucnind la

rândul ei în râs.
- Ştii, m-am gândit la ceva! Trebuie neapărat să mă

duci într-o zi acasă la tine. Mor de curiozitate să văd cu
ochii mei cum tatăl tău se luptă şi îmblânzeşte fierul. Ce
zici?
- Cum doreşti! Nu văd nici un rău în asta. Uite, acum

că am vorbit, chiar mi-e dor de tata, zâmbi Galia.
- Hai să-ţi arăt ultimul dar făcut de tatăl meu! zise

prinţesa. Merse la un scrin aflat în colţul camerei şi se
întoarse cu o casetă din lemn pe care erau încrustaţi
trandafiri roşii. Aşeză caseta pe canapea între ele, şi
ridică capacul. Ochii Galiei  scânteiară. Caseta era plină
cu brăţări, lanţuri, inele , perle şi pietre preţioase.
- Prinţesă, cum se numeşte piatra asta? întrebă Galia

arătând spre un inel cu o piatră dreptunghiulară verde.
- Asta ? râse Eglal. Nu ştii? E un smarald.
- Smarald?! repetă fata.
- Îţi place? Probează-l, uite, ţi-l dăruiesc!
Galia nu îndrăzni să probeze inelul, dar Eglal insistă :
- Dacă eu vreau să ţi-l dăruiesc?! E plăcerea mea. Aş

putea spune, că îţi poruncesc să-l primeşti, dar nu se
cade între prietene!

Ochii Galiei se umeziră. Nimeni, niciodată nici un
străin nu se purtase atât de frumos cu ea. Nu va uita asta

niciodată. Îşi puse inelul pe deget şi întinse mâna
privindu-l. Apoi  atinse piatra cu buzele.
- Ce faci? râse Eglal.
- Îmi place atât de mult, încât îmi vine să-l sărut!
- Vezi, de-aia îmi place compania ta! Auzi, să sărute

un inel !N-am mai văzut pe nimeni să facă asta. Hai,
vino, mai am atâtea să-ţi arăt. Şi cum ziceai că-l cheamă
pe tatăl tău?

Se ridicară şi se îndreptară spre camera unde prinţesa
îşi ţinea hainele. Galia zâmbea. Simţea că ziua aceea
urma să fie foarte frumoasă. Din când în când întindea
mâna şi-şi privea inelul. Ce mult îi plăcea!

*
În gloata ce forfotea prin cetate în primele ore ale

dimineţii, până să se instaleze arşiţa amiezii, nimeni nu
acorda atenţie celor două femei acoperite din cap până în
tălpi în pelerine albe. Păşeau grăbite stând foarte
aproape una de alta, ţinându-se de mână uneori. Ţineau
capetele plecate şi doar când ajunseră în aglomeraţia din
dreptul portului zăboviră un pic privind vasele ancorate
acolo. Trecură grăbite pe lângă piaţa în aer liber unde pe
tarabele ticsite se vindeau fructe,legume, cereale, vase de
ceramică,coşuri, sandale, pânzeturi şi tot felul de alte
mărfuri. Îşi ţinură răsuflarea în dreptul maidanelor de
gunoaie ce se găseau în apropierea zidurilor ce
împrejmuiau cetatea. Porţile mari erau deschise iar
soldaţii de pe metereze nu le băgară în seamă.
- Să ne grăbim, spuse Galia. Prinţesă, aproape că-mi

vine să cred că nu trebuia să plecăm aşa, fără să spunem
nimănui.
- Stai liniştită, i-am poruncit doicii să nu fim deranjate

până nu o voi chema eu să ne aducă bucatele pentru
prânz.
- Dar dacă măritul faraon va dori să-ţi vorbească, sau

vreunul dintre fraţii măriei tale …
- Nu, sunt ocupaţi. Sigur nu mă va căuta nimeni.

Spune-mi mai e mult până la casa ta?
- Nu prinţesă, în spatele palmierilor aceia. Să ne

grăbim!
- Da, mor de sete!
Galia auzi de departe zgomotul loviturilor de ciocan.

Nu se putu abţine:
- Auzi? Tata e în atelierul lui şi lucrează. Azi, sigur am

să-l surprind …
Sub şopronul unde îşi făcea veacul, Zahei lucra alături

de Faiz şi Ali. Peste două zile termenul fixat expira şi era
mândru că reuşise să-şi îndeplinească munca. Era sigur
că până la căderea întunericului va sfârşi lucrul. Mâine
se va odihni aşteptând să sosească soldaţii să ridice
marfa. Avea de gând să-l roage pe vizir să-i permită  să-
şi vadă fata. Deja îi era dor de ea. Astea erau gândurile
omului în timp ce lucra fierul roşu întinzându-l pe
nicovală. Fii lui erau şi ei prinşi în activităţile lor. Nu
băgară de seamă cele două siluete albe strecurându-se
tăcute. Ali care stătea aplecat aşezând de zor săbiile într-
un coş mare, le-a văzut umbrele pe nisip. Puse mâna
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streaşină la ochi şi le privi mirat. Când Galia îşi trase
vălul din care i se zăreau numai ochii, Ali scoase un
strigăt de bucurie :
- Tată, uite cine a venit!
Zahei rămase cu ciocanul ridicat în aer şi clipi de

câteva ori deranjat de fumul suflat de vânt. Îndesă lama
în cărbunii din vatră, puse ciocanul pe nicovală şi înaintă
câţiva paşi oprindu-se în faţa fetelor. Galia îi sări în braţe
şi îl strânse cu putere.
- Galia, ce dor mi-a fost de tine! Copilule, casa e pustie

fără tine!
-

Faiz se apropie şi el. Ali rămăsese jos, doar pentru
câteva clipe. Sări peste coş şi îşi îmbrăţişă cu drag sora.
- Ce se va bucura mama!
- Dar bunica, unde e? întrebă Faiz privind nedumerit

la fata care rămăsese în loc privindu-i  tăcută.  Parcă n-ar
fi bunica, nu-i aşa?

Galia, îmbujorată de bucuria revederii , întinse mâna
invitând-o pe prinţesă să se apropie.
- Vreau să vă prezint pe cineva! Am venit însoţită de

măria sa, prinţesa  Eglal  care a vrut să vă cunoască.
Când prinţesa şi-a descoperit faţa, Zahei a căzut în

genunchi. Faiz la fel. Ali, era atâta de surprins încât nu
ştia ce să facă.
-Mărită prinţesă, cinstea ce ne-o faci venind aici,

întrece orice închipuire pentru nişte oameni simpli ca
noi. Aproape că nu-mi găsesc cuvintele …

Eglal era la rândul ei plăcut surprinsă. Nici ea nu ştia
ce să zică …
-Mă duc s-o chem şi pe mama, se grăbi Galia.

Curând se întoarse alături de femeia care cu greu îşi
putea stăpâni lacrimile. I-a prezentat-o pe prinţesă şi a
rugat-o să le aducă nişte apă.
- Dar mama, unde este? îndrăzni să întrebe Zahei. Şi

cum se simte? Am fost îngrijorat din pricina sănătăţii
sale.
- Tată, bunica e bine.
- Şi ea, de ce nu va-nsoţit?
Galia o privi pe Eglal.
- Tată, bunica nu ştie că am venit. Ea locuieşte la

marele vizir, de fapt…fata se opri neştiind ce să mai zică
…

Zâmbetul lui Zahei pieri, şi Zeina îşi duse mâna la
gură, înăbuşindu-şi un strigăt de uimire.
- Pe marele Ra! spuse fierarul. Abia acum îmi dau

seama că nu sunteţi însoţite de nimeni. Nici soldaţi, nici
servitori. Galia, sper că nu sunteţi fugare?! O, pe marele
Ra! Prinţesă, ştie cineva că aţi părăsit palatul?

Eglal se amuza de deznădejdea ce-l cuprinsese pe
Zahei.
- Preabunule părinte al prietenei mele, nu te-ntrista  şi

nu te-ngrijora. Nimeni nu va păţi nimic. Mai zăbovim
doar un pic, beau puţină apă, şi până să se dumirească
cei din palat că noi lipsim, eu şi Galia vom fi de mult în
camerele mele. Te-aş ruga doar să-mi arăţi cum fierul se-
nroşeşte în jar, cum poţi să-l modelezi, cum poţi să-l
îmblânzeşti!

Eglal vorbise privindu-i pe cei trei, dar atenţia îi
fusese atrasă de Faiz. Ochii lui erau atât de blânzi, şi o
priveau atâta de frumos.
- Şi asta, ce este? zise privind burduful lung care era

acţionat de pedală.
- Astea sunt foalele, răspunse Faiz arătându-i cum

funcţionează.
- Ce denumire caraghioasă , glumi prinţesa.
Dacă nu ar fi fost atât de prinşi în conversaţie şi de

încărcătura acestui moment emoţionant şi unic, ar fi
putut vedea caravana ce tocmai se oprise în drum. Un
răget fioros acoperi zgomotele din jur şi toţi se opriră şi
întoarseră capetele în direcţia de unde se auzise. Au
văzut  doi străini ce se apropiau.
- Nu vă temeţi , tigrul meu este unul blând. Uneori

toarce asemenea unui motan, spuse bărbatul mai în
vârstă.

Era un om înalt, destul de voinic. Dar ce atrăgea
atenţia în afara faptului că vorbea destul de ciudat
stâlcind cuvintele, erau hainele şi mai ales înfăţişarea. Se
vedea de la o poştă că sunt de pe alte meleaguri. Cu
pielea albă, şi trăsăturile fine, cu nasul drept şi  ochii
verzi, cu părul castaniu cârlionţat, prin care se puteau
zări destule fire albe, omul era o figură pe care cu greu ai
fi putut să n-o remarci chiar şi într-o mare de oameni.

Cei prezenţi se uitară unii la alţii, neştiind ce să
creadă. Zahei se hotărî să rupă primul tăcerea.
- Cărui fapt, prea cinstite călător, datorăm onoarea ce

ne-o faci oprindu-te în faţa colibei noastre?
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- Nu locuieşte aici, meşterul fierar? Am întrebat, şi
oamenii ne-au îndrumat aici.
- Ai nimerit, la fix! Cu ce pot să te-ajut?
-Maştere, de când mă ştiu, umblu din loc în loc.

Cutreier lumea încă din copilărie. Meseria ce o am, a
făcut-o la rândul lor bunicul şi tatăl meu, binecuvântaţi
fie, acolo unde sunt, spuse omul privind spre cer în timp
ce-şi atinse pieptul cu mâna dreaptă. Dar, îngăduie-mi să
ne prezentăm. Eu sunt Annes, îmblânzitorul de fiare, şi
el e fiul şi ajutorul meu, Joseph. Dacă ne veţi însoţi până
la atelaje, vă vom prezenta şi familia noastră de tigri.

Când auzi spusele omului, prinţesa tresări şi o strânse
uşor de braţ pe Galia.
- Ce zici de întâmplarea asta? Nu-i nostim? Doi

îmblânzitori de fiare în acelaşi loc?!
Galia nu-i răspunse. Ea rămăsese privindu-l pierdută

pe tânărul pe care tocmai aflase că se numeşte Joseph.
Niciodată, un bărbat nu-i atrăsese atenţia în felul acesta.
Şi socoti repede în gând că nici nu-i fusese dat să
privească ceva la fel de frumos,nu ştiuse  că aşa ceva
există pe lume. Nu semăna cu nimic din ceea ce văzuse
până atunci. L-a privit  din adăpostul voalului alb de sus
până jos. Era înalt,cu umeri laţi, cu talia subţire. Tenul
alb  contrasta cu părul negru şi lung legat la spate. Nişte
şuviţe rebele scăpaseră şi  se încurcau în adierea
vântului. Profilul perfect şi buzele fine. Şi ochii mari, cu
gene lungi, Galia nu mai putea  scăpa din vraja lor …
- Galia, te-am întrebat ceva!
- Prinţesă, cred că ar fi timpul să plecăm! şopti fata.
- Nu, până nu văd tigrul! Mor de curiozitate!

Tinere,crezi că ai putea să ai bunăvoinţa de a ne arăta şi
nouă faimosul animal ce răspunde la numele de tigru?!
- Desigur, urmaţi-mă, răspunse Joseph.
Între timp Zahei, Faiz si Ali ascultau nemulţumirile pe

care Annes le avea din cauza unei stricăciuni  provocate
la una dintre roţi din cauza hârtoapelor prin care fusese
nevoit să treacă în drumurile lui. Caravana  era formată
din două  vagoane de lemn aşezate fiecare pe patru roţi,
trase de cai. La prima vedere după diferenţa de mărime
îţi puteai da seama în care ar fi putut fi adăpostite
animalele. Tânărul Joseph trase oblonul. Când animalul
ce se afla acolo se ridică şi îşi apropie capul de zăbrelele
groase ale cuştii, cei de faţă făcură  un pas înapoi. Galia
scăpă marginea voalului alb în bătaia vântului şi faţa i se
dezveli. Joseph care era chiar lângă ea a văzut-o pentru
întâia oară. Ochii lui scânteiau în soare asemenea pietrei
roşii ce-o purta  la gât.
- Nu te teme, spuse băiatul. Sunt aici să te ocrotesc!
Galia zâmbi emoţionată.
- Când tatăl tău a spus că toarce, m-am gândit la o

pisică mai mare, ceva, dar nu aşa …
- Şi acum, ce părere ai? insistă Joseph zâmbind.
- Ceva între teamă şi admiraţie. E o splendoare de

animal! Mi-ar plăcea să-l mângâi.
- Glumeşti ! râse Eglal.
- Nu, nu glumesc.

- Îţi trebuie mult curaj să faci asta. Sincer, nu te-aş
sfătui…completă tânărul.

Când Galia a întins mâna spre gratii, Joseph a prins-o
şi a strâns-o uşor…
- Nu….s-a împotrivit el.
Galia a tresărit. Atingerea lui i-a făcut inima să tresară

şi a simţit furnicături în stomac. Era prima dată când
simţea aşa …a căutat-o din priviri pe prinţesă,…trebuia
să fugă, să plece, să dispară. Ochii i s-au umezit, nici ea
nu ştia de ce..
- Noi, trebuie să plecăm.
- Aş putea… să te văd mai târziu ? insistă Joseph.
- Unde vă aşezaţi caravana? întrebă Eglal.
- Cred că pe undeva pe aproape. Vom avea nevoie de

meşterul fierar…
- Atunci sigur ne vom mai revedea, răspunse

prinţesa. Foarte curând! Să mergem.
Fetele îşi luară rămas bun de la cei prezenţi şi plecară

grăbite spre porţile cetăţii. Joseph le-a privit pentru un
timp cum se îndepărtau şi l-a întrebat pe tânărul care
rămăsese cu ochii aţintiţi la tigru.
- Fata care şi-a dezvelit obrazul, cum se numeşte?
- E sora mea, Galia. Şi cealaltă, e…Ali se întrerupse

când mama lui la smucit de mână…e o prietenă de-a ei
…
- Galia, repetă Joseph, ce nume frumos1

*
Luna răsărise de mult şi-şi revărsa din înălţimi

lumina rece. Cerul era spuzit cu stele şi nu se zărea nici
un nor. Liniştea se aşternuse uşor, cuprinzând întreaga
cetate. Doar în port se mai auzeau voci bărbăteşti, şi de
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pe un vas luminat, ancorat în larg venea ecoul unor
acorduri tânguitoare şi uneori se auzeau râsete răguşite.

Karim îşi pierduse răbdarea. Păşea în lung şi-n lat
prin sală sperând să fie primit. Servitoarea care îi
deschisese uşa îi spusese că măritul stăpân e ocupat şi
trebuie să mai aştepte. Privea înciudat soldaţii care îl
urmăreau cum se fâţâie de colo- colo fără astâmpăr.
După un timp se plictisi şi se aşeză resemnat, rezemat de
zidul rece. Aproape că aţipise când simţi o mână care îl
zguduie de umăr. Sări drept în picioare. Sclava în voaluri
trandafirii îl privea zâmbind.
- Stăpânul te aşteaptă.
Omul clipi de câteva ori, îşi şterse fruntea transpirată,

plescăi înecat şi intră urmat de sclavă.
Tjaty acoperit doar cu o năframă pe coapse, nu se

sinchisi de prezenţa lui şi rămase întins. După
dezordinea aşternuturilor, lui Karim nu-i fu greu să
ghicească ce se petrecuse înainte acolo…Se apropie şi
rămase tăcut în timp ce auzea respiraţia vizirului. Acesta
părea că îl ignoră. Se ridică doar puţin cât să-şi aşeze mai
bine pernele la căpătâi. Îşi împreună mâinile pe pieptul
păros, micşoră ochii privindu-l printre gene, şi cu cel mai
mieros glas posibil şopti:
- După cum vezi, sunt calm, mă simt foarte… foarte

bine, şi sunt cât se poate de liniştit. Sper să nu-mi strici
dispoziţia…

Karim simţi cum un strop de sudoare i se prelinge de
pe frunte şi se opreşte în barbă.
- Stăpâne, ziua de ieri n-o voi uita multă vreme şi

după ce-ai s-auzi ce-am să-ţi povestesc…
- Karim, lasă sporovăielile …treci la subiect!
- Stăpâne, de dimineaţă am însoţit-o pa copila

fierarului la palat. Doica îmi spusese încă de ieri că ceva
necurat se întâmplă…că prinţesa nu le mai vrea pe
celelalte fete…

Tjaty îi făcu semn cu mâna să treacă peste astea …le
ştia şi el …Karim îşi şterse din nou fruntea de sudoare.
Privi în jur …ar fi dorit să stea jos, dar nu se cădea…
-Mărite vizir, eram ca şi-n alte dăţi în aşteptare…Pe

doică prinţesa o trimisese să-i pregătească mâncarea cu
mâna ei …şi să nu se-ntoarcă până la prânz, aşa spunea
doica …Eu am rămas cuminte, în spatele draperiei, în
colţul unde chiar măria ta mă sfătuise să pândesc.
Deodată, prinţesa şi fata au ieşit ţinând fiecare ceva alb
în mână. Soldaţii ce erau de pază n-au zis nimic …cum îi
ştii. Eu aştept, să văd încotro pornesc şi mă strecor uşor
să nu dau vreo bănuială …Când au ajuns într-un loc
lăturalnic, şi-au pus pe umeri pelerinele. Ţinându-şi
capetele acoperite cu văluri albe, aplecate , au trecut ca
săgeata prin săli, coridoare si tăind în două curtea
palatului au ieşit pe porţile cele mari fără ca cineva să le
zică ceva, fără să dea nimic de bănuit …

Vizirul sări jos din pat , şi din doi paşi se opri în faţa
lui Karim.
- Ai grijă, sper că nu îndrugi minciuni…
- Stăpâne, cum aş îndrăzni?

- Hai, spune mai departe…zise vizirul ducându-se şi
deschizând ferestrele cele mari…simţea că-l ia cu
călduri…
- Eu mă amestec în mulţime şi nu le scap din ochi.

Când au ajuns în dreptul portului, au zăbovit câteva
clipe admirând vasele aflate acolo…Profit de momentul
acesta şi cumpăr de la un neguţător un şal cu care îmi
ascund faţa, să nu mă vadă, să nu mă recunoască
- Ce-a fost în capul tău, Karim?! Puteai trimite pe

cineva după mine, să mă anunţe, se răsti Tjaty.
- Cu neputinţă stăpâne, mi-a fost teamă că le voi

pierde sau că li se va întâmpla ceva…eu eram înarmat,
răspunse Karim căutându-şi  cu mâna jungherul ce-l
avea mereu pe sub veşmânt. Şi eram al naibii de curios
să aflu încotro se duc…

Vizirul îşi duse mâinile la tâmple şi privi în sus :
- Erai curios…pe marele Seth…neisprăvitul era

curios...hai nu mă mai fierbe, spune mai departe.
-
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- Au ieşit pe poarta ce duce la drumul spre Nil.
- A! exclamă vizirul. Stai c-am să ghicesc!  S-au dus

acasă la Galia. Hai, spune, am ghicit ?
Desigur, mărite. Luminăţia ta ai mintea ageră, spuse
Karim zâmbind.
- Aha! Carevasăzică micuţele astea îşi fac de cap. Pe

Seth ! Nu le-aş fi crezut în stare! Îţi dai seama în ce
pericol au fost ?! Îţi dai seama cu ce le am la mână?!
- Stăpâne, stai că nu ştii tot!
Tjaty, care făcuse înconjurul camerei se opri în loc :
- Ia stai! Dar cum au întrat în palat? Cum au reuşit?

Mai ştie cineva că au fost plecate?
- Stăpâne…
- Hai, zi, n-am să te mai întrerup.
- Le-am urmat până au ajuns la fierărie. M-am tupilat

la umbra palmierilor şi-am aşteptat. Deodată un urlet, un
răget de animal mi-a făcut tot părul să se zburlească pe
mine. Ies din ascunzătoare şi văd în dreptul lor oprindu-

-se o caravană. Ceva nou şi ciudat …doi oameni străini
au vorbit  cu Zahei. Mi-am ascuţit urechile cât am putut
şi n-a fost în zadar …stăpâne …oamenii au cu ei, ce nu
am reuşit eu să găsesc colindând cetatea-n lung şi-n lat
…Tjaty îşi împreună mâinile şi le ridică spre cer :
- Nu se poate! Glumeşti!
- Ba nu glumesc, stăpâne! Era în cuşcă şi răgea fioros.

Un tigru în carne şi oase!

- O, dar asta-i minunat! Devine din ce în ce mai
interesant! bucuros nevoie mare, Tjaty luă de pe măsuţa
de lângă pat una dintre brăţările ce şi le scosese de pe
mâini, şi i-o aruncă lui Karim.

Acesta o prinse din zbor şi se grăbi să sărute mana
vizirului.
- Fii binecuvântat, stăpâne!  mâine în zori o să trimit

iscoadele să-i găsească şi-n gaură de şarpe …
- Da, da! Ştii că noi căutăm colţii de tigru…pe legea

mea! O să-i găsim!
- Şi acum stăpâne, urmează ceva ce eu nu pot pricepe.

Să mă tai bucăţele si nu pot înţelege..
Vizirul s-a oprit în faţa lui şi l-a privit încruntat.

- Când s-au întors la porţile platului, gândeam că nu
vor putea trece de gărzi. Atunci mi-a fost teamă că
prinţesa va fi nevoită să-şi arate chipul. Mă gândeam la
ce-i mai rău.  Stătea retrasă şi tăcută, mult prea tăcută,
după cum o ştiu eu. Eu eram doar la câţiva paşi în spate
şi-am auzit când soldatul le-a spus că n-au voie să intre.
Fata lui Zahei n-a zis nimic. I-a privit fix pe cei doi, a
întins mâna dreaptă şi le-a trecut-o prin faţa ochilor.
Atât. Aceştia, muţi, s-au dat în lături şi fetele au intrat
nestingherite. Ajunse în umbra sălilor, au dezbrăcat
pelerinele şi trecând de gărzile prinţesei au ajuns în
camerele ei. Nimeni nu a ştiut nimic. Când doica le-a dus
bucatele la prânz, ele erau de mult sosite. M-am întors la
porţi şi le-am cerut socoteală soldaţilor. Au jurat că în
acea dimineaţă n-au văzut nici măcar o fată în alb
părăsind curtea da-păi două!
-
Vizirul ascultase tăcut şi acum căzuse pe gânduri. A

ieşit în terasă şi a privit luna. A murmurat neliniştit :
- Fata are puterea …
- Ai zis ceva, stăpâne? întrebă Karim.
- Mâine în zori să fii la mine. Trebuie să aflăm unde

se adăpostesc călătorii cu tigrul. Deocamdată tot ce mi-ai
povestit este în avantajul meu! Înţelegi? Totul!

Karim dădu din cap în semn că – da, şi plecă
mulţumit îndesându-şi pe mână brăţara primită în dar.

Tjaty se aruncă în pat hohotind! Deja se  vedea faraon
şi simţea greutatea coroanei în jurul frunţii.
- Galia are puterea? Atunci Galia va fi a mea! Ha, ha,

ha, ha, ha,ha !
*
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Măsuţa rotundă era plină cu bunătăţi. Doica se
retrăsese şi fetele rămăseseră singure. S-au răcorit
scăldându-se în apa mirosind a flori. Se înfăşuraseră în
pânze moi şi acum se odihneau în leagăn. Prinţesa a pus
pe o tavă argintie câteva bucate şi a aşezat-o între ele.
Privind apa ce sclipea în strălucirea razelor de soare
şopti:
- Galia, vreau să-mi spui ce s-a întâmplat de fapt la

poartă. Mi-ai spus să tac, să te las pe tine să te ocupi de
gărzi.
- Nu sa-ntâmplat nimic mai mult decât ce ai văzut,

zâmbi Galia. Ne-au lăsat să trecem …
- Da, ne-au lăsat într-adevăr să trecem. Şi am putut să

îi privesc de-aproape. Ochii lor erau goi, orbiţi, parcă nici
nu vedeau …
- Prinţesă, ştii bine că vedeau…
- Stai, să reformulez…ei au văzut până-n momentul

când tu ai întins braţul.
Galia, şi ochii tăi, i-am văzut când ne-am schimbat

veşmintele, erau tulburi…
- Am lăcrimat când am plecat de-acasă, ştii…
- Credeam că suntem prietene, că ne putem spune

orice …
- Prietene? Opreşte-te! Adevărul e că nici eu nu ştiu ce

s-a întâmplat. Doar atât. Nimeni nu trebuia să afle. Mi-
am dorit să pot intra.  Să am forţa să fac asta …şi a fost
bine că s-a întâmplat aşa …altfel…cred că aş fi fost în
stare de orice.
- De orice? Ce vrei să spui?
- Vreau să spun că niciodată nu am fost pusă în

situaţii fără ieşire. Deciziile pe care le-aş putea lua
atunci…ar fi ceva între viaţă şi moarte. O hotărâre luată
într-o clipită. E ceva ce simt …vreau să spun că nu mi-e
teamă de nimic. Vocea Galiei tremura…
- Bine, spuse Eglal, te cred. Hai să mâncăm ceva …
- N-aş putea înghiţi nimic, acum…
- Pot să te mai întreb ceva? Ce impresie ţi-a făcut

băiatul îmblânzitorului de fiare? Oare cum se numea?
-
Mâinile Galiei au avut un uşor tremur. Şi-a strâns

şalul ce-i împodobea umerii, parcă cuprinsă de-un fior.
- Ce-i cu băiatul ? Nu mă gândesc la el …
- Nu spun că te gândeşti. Dar i-am văzut ochii. Pot

spune că te sorbea din priviri. Nu te teme. Cu mine poţi
vorbi orice. Nimeni nu va afla nimic. Uite, îţi jur …
- Nu-i nevoie să juri…nu-i nevoie …
-
Se aşternu liniştea…o linişte care le încurca …o linişte

apăsătoare …
- Adevărul e că ochii lui m-au făcut să-mi pierd

liniştea …cred…pentru totdeauna, mărturisi Galia.
- A, deci am avut dreptate ! zâmbi Eglal. Ştii Galia,

tata mi-a spus cândva, demult, după moartea mamei
când eram foarte supărată şi nu vroiam să văd sau să

vorbesc cu nimeni , mi-a spus că o durere destăinuită e
pe jumătate vindecată.

- Bunica mi-a spus că o durere odată ajunsă să te
macine, lasă urme. Oricât ai vrea să te amăgeşti, s-o
ignori ea rămâne acolo şi o porţi în suflet toată viaţa.
Chiar dacă zici că nu-ţi mai pasă, că a trecut, că ai
uitat…Bunica spune că e un cerc ce trebuie închis …n-
am întrebat-o cum  poţi face asta..
- Eu am trecut dincolo de suferinţă ! Acum vei putea

tu însăţi să vezi care e adevărul …
- Prinţesă….
- Într-o zi am auzit o frântură din ce-şi spuneau fraţii

mei trecând prin dreptul  terasei unde mă aflam …cel
mic, spunea că suferă fiindcă fata ce-i e dragă nu
răspunde iubirii lui …nu ştiu despre cine vorbeau nici n-
am avut curajul să-i întreb. Dar îmi amintesc că a spus că
suferă din iubire …
- Dar eu abia l-am cunoscut , l-am văzut pentru prima

dată …ceea ce simt , nu pot spune că e iubire …
- E de ajuns ! Tata mi-a spus că s-a îndrăgostit de

mama din prima zi, din prima clipă când a văzut-o …
- Ca şi mine, ai doar exemple din experienţa de viaţă a

celorlalţi. Va trebui să trecem noi înşine prin focul
acestor trăiri …ca să le înţelegem …

Vântul stârnit ca din senin a încreţit luciul apei
provocându-i unde subţiri. Un sentiment de nelinişte a
pus stăpânire pe ea şi s-a trezit spunând :
- Oare cum crezi că au reuşit să îmblânzească fiarele?

Ai văzut colţii tigrului?Sunt sigură că doar cu o singură
lovitură de labă  ar putea ucide un om. Cât curaj şi
stăpânire de sine îţi trebuie ca să faci asta?
- Dar când erai gata să-ţi strecori mâna printre gratii,

tot aşa gândeai? Sau a fost doar un tertip pentru a vedea
ce face Joseph?!
- Nu ştiu ce mă apucase …eram aşa emoţionată! Toate

s-au petrecut atât de repede: fuga noastră, întâlnirea cu
ei, surpriza apariţiei tigrului !

- Galia, mi-a venit o idee! zise prinţesa sărind din
leagăn. Ce-ai zice să-i spun tatei de ei , ce-ar fi să-l rog să-
i invite la o serbare, la o reprezentaţie?!
- Dar cum ai să-i explici de unde ai aflat?
- Ei ! Am auzit servitorii vorbind. Aici la palat

zvonurile circulă repede …şi am să-l rog pe tata să-i
invite şi pe-ai tăi, toată familia! Spune, n-ar fi minunat?

Galia clipea des, de parcă ochii ar fi usturat-o. Totuşi
zâmbi! Prinţesa rostea cuvintele la care ea tocmai se
gândise înainte. Ciudat!

(continuare în ediţia viitoare)
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Teodor HUEALĂ

Prostie şi
interes artistic

nteresul artistic dispare la fel de repede ca şi ideea
de operă artistică,ne confruntăm zilnic cu lucruri
ce nu ne oferă decât probleme şi umblăm

bezmetici în această vâltoare căutând soluţii. De aceea
interesul multor oameni dispare când vine vorba de artă,
şi asta nu pentru că nu ar vrea să ştie ce e arta ci datorită
faptului că viaţa însăşi în esenţa ei te confruntă cu lucruri
mai puţin plăcute de cele mai multe ori neoferindu-ţi
şansa sau ocazia de a avea o confruntare directă cu un
obiect artistic. Societatea e mai mult preocupată de
prostie. De ce? Pentru că se vinde şi pentru că aduce ceva
miraculos, acel lucru fiind un râs tembel şi prostesc
despre oameni care devin bufoni ai televiziunii sau devin
caricaturile societăţii pentru a stimula acest simţ primar
ce ne adânceşte pe noi oamenii în abisul inculturii şi ne
taie pofta de a mai gândi. Expun o perspectivă  radicala;
probabil considerat ca fiind critic sau răutacios, dar eu aş
sugera ca prostia să fie definitiv eliminată... metaforic
vorbind ar trebui pusă la zid şi împuşcată. Cultura e o
artă, prieteni cititori, iar lupta continuă dintre cultura
care ne prezintă omul evoluat al societăţii şi prostia ce ne
prezinta pleava societatii gândind mai puţin decât le dă
voie aşa zisa democraţie. Aceste lucruri sunt chiar triste...
dar cine sunt eu să judec... eu nu am acest drept divin.
Dar fiecare va fi tras la răspundere odată şi odată;
lucrurile se vor schimba; dar nu mâine, nu într-un an...
nici măcar în 50 de ani de aici înainte, pentru că prostia
conduce şi asta se întâmplă pentru că noi suntem orbi şi
nu analizăm cum trebuie mediul înconjurător, nu citim
suficient, nu vrem să ştim mai multe. De ce? Pentru că nu
vrem complicaţii. Dar înţelegeţi măcar un singur lucru:
INFORMAŢIA înseamnă putere, cunoaşterea şi cultura
înseamnă evoluţie, iar evoluţia înseamnă schimbarea care
e necesară.

I

Hueală Teodor, student în anul III la Universitatea de Arte Plastice
Decorative şi Design “George Enescu” Iaşi ne prezintă cea mai recent
realizare a sa - Workshop Art Manifest- Ideas & Idiots. Ca şi
eveniment artistic nu este o premieră, dar nu s-a realizat niciodată în
Iaşi. Scopul acestui eveniment este de a promova arta, creaţia în sine de
la schiţă la proiect finalizat. Oamenii care participă sunt tineri artişti,
mare parte dintre ei fiind studenţi. "Vreau să îi promovez pe cei tineri,
că de multe ori nu au oportunitatea de a ieşi la suprafaţă, iar totodată
sunt chiar desconsideraţi de cei bătrâni. Sugerez ca cei aflaţi la o vârsta
târzie să-şi aducă aminte când erau şi ei tineri, şi să nu minimalizeze
creaţia unui tânăr la fel cum şi ei, poate au fost la fel trataţi în tinereţe ;
dacă vrem să schimbăm ceva trebuie în primul rând să nu repetăm
greşelile trecutului şi să mergem într-o direcţie unde susţinem şi
dezvoltăm ceea ce înseamnă artă. Inovaţia stă în tineri iar daca nu exisă
susţinerea necesară întreaga construcţie stagnează sau se dezvoltă mai
lent".

Ideas & Idiots este un proiect de creaţie, iar domeniile de activitate
au fost: line art- arta liniara şi concept de environment, sketchbook art-
caiete de schiţe şi desene, Pictura, Concept art-Personaje,Modelare 3D,
Grafica,Foto-Video. S-a obţinut astfel o atmosferă de creaţie
asemănătoare celei din atelierele tinerilor, evidenţierea procesului
creativ, comunicarea cu persoane care nu sunt in domeniul artistic şi
care de multe ori caută răspunsuri în ceea ce priveşte o creaţie artistică.
Oamenii îşi doresc astfel de deschideri, pentru a mai gusta un strop de
cultură, iar arta fiind un domeniu infinit de cultură, întodeauna vor
exista răspunsuri la ideile tabu, tocmai cele pentru ca arta îţi oferă o
gândire liberă.
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Observatorii, conceptualiştii, filozofii au ideologii şi
principii ce ţin de cultură şi e imposibil ca în ei să nu
ardă dorinţa asta de evoluţie, pentru că înţelepciunea e
ceea ce multora le lipseşte iar unii oameni o au, o deţin,
incercaţi să îi căutati pe aceşti oameni şi veţi observa
totul dintr-o perspectivă profundă şi dezgolită.

Nimeni nu are limite în gândire, singurul zid care îţi
limitează gândirea şi ceea ce faci eşti tu.

Cu toate că nu pot face foarte multe, nu pot recrea
ceea ce a fost deja stricat de către sistem, nu mă pot lupta
cu morile de vânt, dar pot face un lucru, pot susţine
creaţia, pot dezvolta creaţia şi odată cu ea ştiinţa
artistică, cultura, inteligenţa şi evoluţia. Unii oameni se
cantonează în idei fixe, alţii sunt cu capul în nori dar eu
cred ca omul complet este cel ce acceptă noutatea, cel
care o şlefuieşte şi o transformă în ceva complet, în ceva
ce nu a mai fost până atunci.
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Hueala Teodor-In atelier, lucrări de compoziţie şi portrete
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Workshop Art Manifest - Ideas & Idiots
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Vlad SCUTELNICU

câte nopţi sunt
până mâine

? pe cine
să întrebi care îţi este calea
dacă paşii te poartă prin plinul zilei
ori în miezul de noapte
pe cine să întrebi cât de lung
îţi este drumul

? cui
să ceri răspuns despre soarta ta în oraşul acesta
când toate gps –urile lumii arată un adevăr în

piele de vulpe
solomonari de duminică taie
apa cerului cu bice de cânepă udă poruncind
ploilor să cadă la timp
seceta din suflete calcă apăsat cadenţă cazonă
unu doi unu doi
în piaţa san marco un grup de români cântă de

doisprezece
ani şi trăiesc fericiţi din aceasta
în piaţa revoluţiei din botoşani fântânile

arteziene au funcţionat
doar cât a fost flutur primar
? pe cine să întrebi câte nopţi sunt până mâine
totdeauna un eveniment important are loc la

ora
zero Nu la ora unu
tu singur pe stradă nu îţi găseşti drumul
aluneci tăcut ca plutind pe o tobă de linişte
eşti teafăr aşa cred

! strigă
lasă-ţi capul pe spate şi strigă
cohorte de păsări vor amuţi apoi vor bate

zadarnic din aripi
căzând ucise
la fel de multă stâncă în amintire
câtă stâncă există în imaginaţie

! râzi, plângi şi dansezi
aceasta e viaţa

? ai altceva de spus de completat
Doamne dă te rog cu biciul în el
plumbul nu lasă urme de neşters în pielea

trupului
nici chiar în cea a sufletului
se zăresc cărări pe care se-nghesuie milioane de

paşi
se zăresc cărări ca spiţele unei roţi obosite de

geometria ei
din toate părţile greu te aduni şi tu
echipează-ţi nimicul cu vele şi pune-l sub un

vânt bun

Vlad Scutelnicu  la Ipoteşti, 15 iunie 2012 păstorind tinerele talente
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lasă-ţi inima să gândească pentru tine
ea te va salva ea
va fi atuul asul de treflă într-un joc
de trişori
învingători nu există nici învinşi
doar salvaţi
cei care vor dori să fie
datoria umbrei e să te facă
să vezi copacul care creşte din ea

poate de fapt drumul te caută pe tine
aşa cum ana lui manole a găsit fericirea ascunsă

în zid
peste voinţa soţului ei
dezorientat cauţi calea stând în mijlocul

drumului de
parcă ai fi în centrul unui labirint
e o seară tăvălită prin arome de mosc şi

levănţică
şi tu rege al altui regat
aştepţi un răspuns sau poate doar o confirmare
a unui lucru simplu ştiut
sensul e labirintul într-un punct început şi

sfârşit
tot acolo, o repetiţie rotitoare infinită
a unui bolero halucinant
? eşti dornic să vezi săgeata timpului să

călătoreşti
cu ea ca-ntr-un vehicul astral
tu eşti
pe săgeata timpului
priveşte doar un cub de gheaţă până dispare şi-

mi vei da dreptate

aceasta e veşnicia
un cuvânt aşezat comod în şeaua acestei săgeţi

tu minnesinger cu roză în piept delegat de
venus

să găseşti femeia ideală ştii foarte bine că
nu există lume perfectă de aceea
te întreb:
? poate răsări o orhidee pe o faţă a piramidei
ori e imperios necesar o nouă biserică
nu-mi răspunde acum mai gândeşte-te timp

este destul

doar proştii şi leneşii nu au timp
pentru că au timp
dar până la urmă şi faraonul îmbătrâneşte
apele nilului la fel cu ale sitnei sunt când mai

mari
când mai mici, când mai învolburate când mai

domoale
apropo
? câte nopţi sunt până mâine...

*
n-ai timp de răspuns
privind în stânga şi-n dreapta vezi
cele două femei apropiindu-se de tine
nu ştii de-i realitate sau vis
nu ştii dacă se vor opri să te întrebe ceva
ori vor trece ignorându-te
ignorându-şi nevoia de iubire
adam şi eva au părăsit un paradis pentru alt

paradis
: şarpele a fost doar întâmplarea
iar mărul tentaţia
două elemente pentru a defini un întreg
nu ştii dacă se vor opri lângă tine dar ştii că

fiecare
te va învăţa ceva
mai ştii că te gândeşti la cele două femei

crezând că
şi ele se gândesc la tine în acelaşi timp
mai ştii...
? ce mai ştii
niciodată nu vei şti totul despre ele cum
nu vei şti niciodată totul despre tine

după calendarul gregorian sistemul solar va
încheia

un mare ciclu de douăzecişişasedemii de ani în
douămiidoisprezece

reprezentând naşterea unei noi ere:
calea lactee eclipsată de calea sufletului
poate prezenţa lor aici şi acum are aceeaşi
semnificaţie
bucură-te de ziua de azi  pentru că nu ştii
ce înseamnă ziua de mâine
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! da, mă bucur
! femeie, tu eşti uşa
spre adevăr sau minciună

drumul drept ori sinuos care-mi frânge zborul
ori mă înalţă din genuni
femeie tu eşti cea pentru care eu aici şi acum

decretez:
„ ! mulţi au să-ţi sărute talpa piciorului dar

puţini au
să ajungă la rădăcina lui !”
iată-mă sfinx ce iscăleşte jalba timpului cu

tăcere
în vreme ce căruţa mea cu măşti alunecă prin

cotidianul anost
trecut pe foaia de subzistenţă a unui templu cu

îngeri
fost-am înţărcat cu răbdare de cămilă şi-n

creştet
mă gâdilă încăpăţânarea unui măgar

îmi vine să ţip demonului meu personal: !
vreau o oră cu bufniţe

simplă şi fără nimic sfânt
pură şi primordială
să pot privi spre lume şi să înţeleg ce e de

înţeles
să dezleg ce e mister şi să ascund
ce e de ferecat

sunt menestrelul propriei mele treceri solitar ca
o urmă
caut prin tina acestei seri pietre pentru
temelia unui adevăr
sunt liber- cuvânt greu- şi timpul
mi se zbate-n galopul unui cal alb neînşeuat
ce gândesc femeile acestea acum despre mine

ar trebui
să mă doară
două nopţi până mâine
da iubire două nopţi
două nopţi până mâine

*
! iată-te singur într-un miez de noapte
la un capăt de lume într-un timp când toate

fântânile
dorm şi visează
eşti singur şi lipsit de idei
cineva - poate femeile acelea - ţi le-a furat
lăsându-te sterp şi
regreţi absenţa unei cupe cu cucută
cucută pentru suflet nu pentru trup
ca să schimbi moartea sufletului în altă naştere
mai curată şi fără dureri

un blues odihnitor îţi omoară singurătatea
eliberându-te

de tentaţii şi deodată
întrebarea
? ce-ar fi să fii nemuritor
la ce ţi-ar folosi veşnicia
ce-ai putea face tu cu eternitatea
călător într-un trup aştepţi chiar şi când nu ai
nimic de aşteptat
să ţi se întâmple ceva
: o respiraţie
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un tunet
un tril de pasăre
un strigăt venit dinspre o rană
aştepţi ceea ce nu cunoşti încă
? oare lui Dumnezeu la ce i-o folosi
Eternitatea
?doar pentru a traversa mileniile ducându-şi

nefericirea
trist demn şi singur

*
în noapte cu lună plină
repeţi de şapte ori şi-ţi înconjori casa tot de

şapte
în suflet să-ţi stea trează candela iar tu să

murmuri:
„ cununi-se crai nou cu noapte de smoală,
cunună de piatră scumpă şi de preţ,
lună luminată, ce vezi din cer ce este pe pământ,
eu nu mă pot hodini în casa mea
de răul duşmanilor care s-au ridicat împotrivă-mi

cu multă răutate;
lună luminată să nu ai odihnă,
să nu ai nici somn până iei urâtul
şi farmecele din casa mea, din faţa mea şi din
dragostea mea, din cinstea şi din sănătatea mea,
lună minunată,
fapt de bărbat, fapt de femeie, fapt de copil,
lună luminată ia faptul din casa mea, din sporul

meu,
din gospodăria mea, din dobitoacele mele, din

grădină,
din pomii mei şi din toate ale mele;
lună luminată,
fapt de nouăzecişinouă de chipuri şi nouăzecişinouă

de feluri
şi câte ştim şi câte nu ştim,
fapt cu lut de la tocilă, cu creier de broască,
cu păr creţ de la muiere,
cu ace de pui înnăduşit,
cu cârtiţă, cu aruncate în vânt,
cu udul înapoi,
fapt cu voie, cu talpă de guzgan orb,
cu piele de şarpe,
cu sânge şi maţe de arici, cu sfredel,
fapt cu ştreang de spânzurat,
cu liliac, cu pui de rândunică,
fapt cu ţărână de la cai,
fapt cu seu de ţâţă crăpată de vacă,
fapt cu bulgăre de la sarea vitelor,
cu culcuş de iepure,
cu mână de om mort,
cu ţărână de la mormânt,
cu vene şi gâtlej de lup mort,
cu zgură de la cuptor părăsit,
cu praf de la ţâţâna uşii,
cu scârnă de lup,
cu piedică de la mort,
cu creier de coţofană,
cu resteu, cu clocitură de raţă,
cu loc;
fapt din fântână părăsită,
fapt din răspântie de drum, cu cărbune,
cu luatul manei vacilor şi oilor,
fapt în jurul sfântului gheorghe,
fapt cu usturoi descântat la sfântul andrei,
cu străchei, cu prăsilă de mâţă,
cu hărţuială de câini,
cu hârbură din nouă târguri,
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cu apă de la roata morii,
cu praf din scuturătură de găini,
cu plisc de cioară,
cu cenuşă lepădată de la cămăşi,
fapt cu tăciuni stinşi în apă neîncepută de la şapte

fântâni,
cu cruce întoarsă,
cu ciob de oglindă,
cu mătură aruncată,
cu potlogi lepădaţi,
cu aramă, cu marmură, cu cremene, cu hârtie,
cu broască legată la gură,
cu turtă de grâu roşu,
cu ţâţă de muiere,
cu legatul cununiei,
cu făcutul pe ursită de adus cu farmece,
fapt cu mătrăgună de a trăi rău în casă,
de pagubă şi de urât şi de nebuneală,
de rupt cununia;
fapt cu aruncat în faţa casei,
în dosul casei, în horn, în aşternut.
Lună luminată, să vii
să vii şi să iei faptul şi stricarea şi cercarea,
prădăciunea şi urâtul din casa mea,
masa şi gospodăria mea,
din ţărână,
din grădină,
din meseria mea,
din cinstea şi negustoria mea,
din sănătatea mea,
din sporul şi lenevia mea,
din banii mei, de la hainele mele,
din dragostea
şi înţelegerea mea
şi să-l treci din vad în vad
şi să-l duci prin munţi pustii;
iar pe mine şi pe ai mei de acum înainte
să ne laşi
curaţi şi luminaţi,
ca argintul strecuraţi,
ca aurul de curaţi,
senini ca soarele şi lucitori ca el;
să ne laşi
cum ne-a lăsat dumnezeul nostru
Iisus Hristos Nazarineanul pe pământ,
amin.”

în noaptea cu lună plină aşa să faci

*
începe să plouă prin spaţii cu sonerii
te uiţi nedumerit la cele două femei ca la două

biserici
şi constaţi că amândouă plâng

ai putea să legi celor două panglică roşie la
poartă

şi să-ţi vezi de drum
eşti rău dar n-o faci
ştii că una îţi plânge păcatele lumeşti
iar cealaltă faptul că nu vrei nu încerci
să devii singur fericit
şi prima şi-a doua se gândesc la tine ca la o

minge
o minge aruncată în aer care are nevoie de o

mână
să-i ofere direcţia

arunci lacrimi spre candelabre să-ţi învingi
fuga

din candelabre cad fluturi
dar tu vrei să ieşi senin din această toamnă
ca dintr-o victorie
şi totuşi
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ai dori să îmbrăţişezi să mângâi femeia mută
chiar dacă nu are ce să te înveţe

atunci picioarele tale se desprind din trup
şi pleacă spre ea îi dau ocol sorbind-o cu nesaţ
gura ta scoate un zgârci de sunet ca o mirare
şi o auzi murmurând:
„ ! ce puţin le trebuie bărbaţilor pentru a fi

fericiţi...”
da femeie da orgasmul meu e mai rebel mai

pământean
eu n-am nevoie de o catedrală ca dumnezeu

pentru aceasta
nu pot fi concomitent în timp
şi în afara lui

niciodată contemporan cu prezentul totdeauna
trăind

în trecut pentru că
viitorul începe acolo unde astăzi devine ieri

Ilustraţiile surprind lucrări semnate de Elleny Pendefunda

ştiam că vei veni la mine  ?de unde te cunosc
de unde de când
de aici de dincolo de oriunde din totdeauna
acum am să plec oriunde şi nicăieri
?ai vreun atu să mă întorci din drum
uite bărbatul de la bar te vrea  ?tu
ce faci, ai un răspuns adecvat
orhidee cultivată în ghivece regale
unde vrei să ajungi
!dezbracă-te dă-ţi jos rochia de bal
!fă-o, !hai fă-o...
?cine eşti tu să mă judeci
?cine sunteţi voi să mă judecaţi
deodată gata vrei să pleci să dispari
dar trupul nu te mai ascultă chiar creierul
îţi comandă acum altceva
vrei să mângâi să imbrăţişezi sfânta
corpus perpetuae virginis

braţele îţi părăsesc trupul şi se grăbesc prin aer
spre ea
tu rămâi tu

doar cap şi trup plutind deasupra pământului
degetele-ţi mângâie şi plâng la capătul braţelor
tale iar fecioara îţi şopteşte:
„ eşti cel mai norocos om din lume
pentru că El ţi-a dat voie să-L cauţi
vei fi cel mai fericit de pe pământ când îţi va da

voie
să crezi în El.”

ai dori acum cinci clipe pentru un sfat de hoţi
ai dori o cană de lut ars între degete şi licoarea ei
s-o arunci pe gât
sălbatic ori în tihnă fără gândul la o dragoste

pură

sânzienele zâmbesc înlănţuite în vază şi tu
te întrebi ca un tâmpit
?câte femei din suliţa nu
vor un bărbat
în seara aceasta...

Botoşani, 28.06.- 03.07.2012
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Petru SOLONARU

Semn şi sens
semeni alchimiei poesia este
chemată să facă aurul sensu-
lui din plumbul semnelor.

Primită ca un gest metafizic al unui
suflet viu damnat cu intuiţie, ea
creează o enciclopedie a altei lumi
într-un ceremonial al athanatosului.

Vocalică şi feminină, ca receptacul
al gestaţiei şi catarsisului, este ea a
Lunii, dar nu în secţiunea ,,vizibilă’’,
prozaică, ci în cealaltă, a tăcerii şi
lucorilor veritabile. Căci aversul pe
care îl priveşte ( fără să-l ,,vadă’’! )
ochiul tern este al părelnicului, fiind
splendoare de împrumut. Pentru
versuitorul gramatopat (,,al poeziei
leneşe’’) această perspectivă a astru-
lui trece mulţumitoare. Aici e omul
fizic, Narcis, cel ce adoră numai
reflectarea eului său în fuiorul de
oglindă al fântânii. Dar pentru cel ce
se dispensează de considerentele
exterioare, poetul, Luna i se epifani-
zează în reversu-i hieratic, mut, cel al
noimei. Aici e omul meta-fizic. Căci,
la fel, este ştiut că în palimpsestul
poemei autentice din capul locului
doar firava legare a glosemelor cu
tuşa denotaţiilor  putem desigila şi
cuprinde. Însă, la o tatonare inspira-
tă, vom întrezări că în dedesubtu-i,

nedesluşit, Unul tace. Darul pur-
gratuit al acestei linişti absolute
odată cuceritva prefira cititorilor
avizaţi Inefabilul.

Poetul, nou Adam pus să dea
nume fiinţelor, surprinzând că este
primit de frumos, începe a însenina o
călăuzire în misterul Cuvântului.
Pleacă aşadar a semăna chemarea-i
în ţarina celor ce au deja scânteia re-
edenizării, dumirind din spuze,
esotericilor, lumina. Prin ardoarea
descoperirii sale el clarifică frontie-
rele dintre ,,ceea ce se vede’’ şi ,,ceea
ce nu se vede’’, înstrunând bine pe
un mal al gândului: instinctul
semnelor, inteligenţa semnificaţiilor
şi revelarea simbolică şi presimţind
spre Decinde menirea formei eterne.
Fiind împovărat de simboluri, în
imaginar oficiază cu acribie o imitare
a Facerii sub un protocol de
cunoaştere ocultă. Desigur nu este
poet cel de nu are învăţarea isihastă.
Având cheia acesteia, revărsările
luminii se deschid în patru direcţii,
două ale substantivului: ,,urzeala’’ şi
,,sacralitatea’’ şi două ale verbului:
,,a numi’’ şi ,,a tăcea’’. A numi
urzeala ţine de cetatea pământească,
de tocmirea desfăşurată a spaţiului,

iar a tăcea întru sacralitate stă sub
acolada cetăţii celeste, ca organizare
înfăşurată a timpului.

Deci: semn, semnificaţie, epifanie şi
sens!

În primul rând semnul numeşte:
fracţiunea, ,,ceva’’-ul, figura, trupul,
lumea fizică, femininul, înserarea,
sensibilul, Torcătoarea - Clotho (căci
moirele vin să croiască destinul
poemului, dând ,,parte’’poetului ),
beţia iluziei vieţii, firul bătăturii din
canonul ţesăturii, magma himerică,
proteicul, floarea meliferă. El, sig-
num, e incizia scrisă cu mâna
(,,instrumentul instrumentelor’’, con-
form stagiritului) în coperta unui
copac, pomul vieţii din rai bunăoară,
aici ca pat al  ţeserii poesiei. Atenţie!
mâna îl exprimă pe omul care
gândeşte, face. ,,A face’’ find o tre-
cere a lui ,,a spune’’: a arăta cu
degetul, a numi fiinţele adamic…
Indicativul acţiunii.

Apoi semnificaţia ocupând: subli-
nierea obârşiei, introducerea asemă-
nării în neasemănare, masculinul,
devierea, sufletul, metamorfoza,
cornul plin cu flori al Întâmplării–
Tyche, zeitatea hazardului ce
cârmuieşte axele facerii, coregrafia

A
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albinei, ,,vorbirea care vede’’, natra
urzitoare, intrarea în meleagul inteli-
gibilului, al focarului, când simţibi-
lele sunt tot mai departe irizând
circumferinţa. Semnul ca minciună a
vieţii îngăduie semnificaţiei fortuna
de a accede în adevărul acesteia.

A treia dimensiune, epifania
simbolică, drept distilare a nectaru-
lui de accepţii ale graiului, se
succede când repetata lucrare
arheionică ,,vede’’ spre ,,ieri’’ aflând
despre ,,mâine’’ într-un de-apururea
,,azi’’. Acum hăruitul cearcă sinea
creaţiei cu lăuntricul ochi, descope-
rind prin contemplare frumosul.În
prim plan e Depănătoarea-Lachesis,
cea a aletheiei, a măsurii profetice, a
înfăşurării firului timpului în eterni-
tate. …Metaforă în pârg exprimând
că mărimea terană se contopeşte în
cea universală, când lumea de jos se
conjugă cu ceea de sus într-o nuntire
abisală. Aici simbolul, ca mediu
încărcat de meditaţie şi analogie,
făcând apel la echivalenţa semnifica-
ţiei şi veşnicind memoria, uneşte
contrariile şi le simplifică polariza-
rea, iar prin dezvăluire omul
intuieşte locul său în lume, învăţând
să trăiască în consens cu sine şi cu
divinitatea, în transcendenţă. Este
haina în care eonul devine arătat,
prin urma-i transmiţându-ni-se ade-
văruri pure. În acest stadiu el adaugă
o valoare nouă faptei literare, o
deschidere, realizând corespondenţa
între tărâmuri, întărit, ca ,,alt-ceva’’,
sub epifania unui mister.

Şi, în sfârşit, sensul, cel dobândit
când tăcerea şi cuvântul sunt unime.
Aici tutelară este Curmătoarea-
Atropos ce taie canavaua  poesiei
înnodându-o, însemnând aceasta
făurirea legăturii în Unul, pentru ca
Marele timp să comunice cu cel
comun, ca sacrul să intervină în
mijlocul profanului să-l revigoreze.
A înnoda trimite la o punte spre
nemurire, zidită  şi orchestrată pe
piatra muţiei semice numitoare de
absolut, dăruind mierea înţelepciunii
vegheată de Logosul-albină   într-o
reiterare de rânduială arhetipală de
la Conţinător la conţinut. Tăcerea
sensului în substanţa sa profilează

figuri ale rostului ca: stupoare,
deschidere, zăbovire, fiind oglindită
prin: ritm, ca organizare armonioasă
a întregului, mlădiere, ca modulare,
intonare, fascinaţie, timbru distinct,
repaos, spaţiere, postură, măsură şi
calm desăvârşit. Să nu uităm:
cuvântul, revelaţie divină, începea cu
ritmul, ca răsfrângere identică a
monadei în nemărginire. Pe de altă
parte să resubliniem că Adam vor-
bea în ritmate versuri cu Dumnezeu.
Tempourile, cadenţe ale naturii, au
energia de a reaşeza omul în echi-
librul vastităţilor, în Marea Tăcere.
Poetul răzbind la sens depăşeşte tra-
gedia singurătăţii umane şi recupe-
rează existenţa contemplativă dirigu-
ită de sacre legi. La nivelul sensului
se discern pretutindene proporţiile şi
paralelismele deplină-tăţii, dovadă
că în acel loc Apollo e acasă.

Ca o artă a magiei, întreagă, poesia
se impune să fie : numitoare de
spirit, să vină în concordanţă cu
eufonia lucorilor, să vibreze în
polarizare, să intuiască ritmul uni-
form dintre lăuntru şi afară sub
adânc astâmpăr şi rigoare geome-
trică, fiinţând verigă a ordinii infini-
te; feminină, să genereze măreţie.

Adevărat-frumoasă este numai
aceea, aşadar, în care cuvintele nu-s
mai mult şi nici mai puţin decât sem-
nificaţiile lor, iar acestea din urmă
dezvăluie (epifanizează) legământul
omului cu cerul exact cât învăluie
(sacralizează) tăcerea timpul (sensul)

Întrucât ea, deopotrivă cu ţesătoria
străveche sunt ritualuri iniţiatice pe
o axă verticală (de la închis la
deschis!), primite, ambele, prin tradi-
ţie, de la zei, voi insista pe elemen-
tele – patru! – ce le articulează.

Dar să justific: -,,De ce ţesătoria?...’’
Motivul e că în tehnica imemorială
artizanală s-au păstrat încă funda-
mentalele cuvinte, iar metaforele
primitive ale acestei vrednicii au
rămas ca atare daruri gândirii crea-
tive. Şi la ţesătoria poetică întâlnim o
ascensiune şi o descensiune. O
toarcere şi o în-toarcere la ,,urmă’’
prin urmire la un timp mitic sub
moartea semnului şi învierea sensu-
lui. Harul divin (urzeala germinală)

reia o atemporitate, o plenitudine a
Clipei, când cronia încetează ca
devenire abandonându-se eternităţii.
Tetrada, aşadar a acţiunii, ca: semn,
semnificaţie, epifanie simbolică,
sens, o regăsim în pătrimitatea patu-
lui (războiului) de ţesut: bătătura,
urzeala (semnificaţie, mesaj despre
transcendenţa fiinţei), axul de dezvă-
luit (din spate) şi sulul de înfăşurare
(din faţă) şi, la urmă, tetrorul
poeticei: ,,a numi’’, urzirea, sacralita-
tea, ,,a tăcea’’, ce, toate, reeditează
liturgic o poveste generală a căutării
identităţii noastre cu dumnezeirea.

Afirmând că poetul aşează punctu-
al cuvintele în secţiunea de aur a
sacrului şi adăugând că muza-i
constituie în fond Muza Tăcerii,
închipuită de Pythagora ca o fecioară
tăinuită de un lung văl, cu un deget
pus peste buze indicând: ,,- Taci!...’’,
alteori cu fizionomia fără gură, să
urmărim ce pregăteşte Ţesătoarea
poesiei în faţa patului de rostuit
cuvinte, când, inspirată ca o Pithie,
absoarbe armonia imensităţilor.

Ca în vechile ceremonii de iniţiere
din templele egipţiene, unde se
folosea un sălaş pentru hipnoza
neofitului, şi încântata stihuire se
instituie tot pe un pat, ca vehicul ce
poartă la principiu (sens) într-o legă-
nare de flux ( desfăşurarea urzelii ) şi
reflux (înfăşurarea chilimului poe-
mului). Patul de ţesut este Arborele
sacrificial ( centru al lumii ) în care
ascensiunea se face prin dezvăluire
pe o scară împresurătoare ce duce în
final la cer ( Tăcere! ). Căci a muri
(prin semn, cum am mai spus)
pilduieşte a te agăţa de munte, de
axa, de scara sa, spre a vedea zeii (a
ne-muri în sens!).

Stăruie aici cvartetul ideii: morţii
(semn), dragostei (semnificaţia),
eliberării (epifania simbolică) şi
sanctificării (tăcerea!) prin cunoaş-
tere meta-fizică de la ireal (părelnic)
la adevărata realitate. Însă centrul
lumii trebuie construit ( făcut!), fiind
necesară o reîntemeiere a universu-
lui, o reiterare pe alt plan a
cosmogoniei. Creaţia porneşte de la
această inimă de manifestare a
sacralităţii, urzeala, descoperirea
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eşafodajului semnificaţiilor (căutarea
în găsirea-deja! ).

Ţeserea, ca urmare, ar fi aşa zicând:
De pe axul (sulul) de jos, cel din
spate, al ascunsului, cel hermesian,
derulator (atenţie! totul începe de
jos în sus, de la om la zeu, de la
spiritul mic la Acela mare), aşadar de
la acest sâmbure e trimisă (vestită!)
urzeala, intriga (fulguraţia spiritului)
sub fascicole ordonate prin datină,
creîndu-se un spaţiu gol de sorocire
între fuioarele înţelesului. În acest
spaţiu al Lipsei, Natra, urzeala
mănâncă firul bătăturii. Prin devora-
re ea restituie cosmicităţii fracţiunea
de ne-umblat ( teritoriul cavernal,
prisoselnic de la începătura urzirii )
ce fusese temporar încriptată, tot aşa
cum Timpul, mistuindu-ne pe noi
oamenii, înapoiază Lumii esenţa
noastră vidă.

Remarcăm din debut că cel ce
primeşte urzeala nu poate fi decât un
ales. Al zeului. Căci numai Acela are
trăinicie de a da soartă şi calea de a o
urma. Această ursire va fi suportul
unui ritual spiritual, mistic, într-un
cortegiu ordonat de cuvinte puse în
acţiune de poetul – ţesător cu scop
simbolic în dreaptă suire, cum am
mai spus. În pelerinajul de care
vorbim bântuie vie nostalgia paradi-
sului sub dorinţa omului de reprimi-
re a condiţiei dumnezeieşti, a stării
celei dinainte de păcat. Salvarea e
posibilă prin punerea întrebării
poesiei:,,-Unde este sacralitatea?’’…
Astfel, prin interogaţie poetul trece
de nepăsarea colbuielnică a semne-
lor, dobândind nemurire.

Aşadar urzeala, precedând forme-
le, sprijină şi însufleţeşte opera, ea

fiind o preînnoială, deoarece imer-
siunea semnelor în semnificaţii
rodeşte şi potenţează viaţa, duce la o
,,apariţie’’ (velniţa poemului). Ea
spală astfel ,,păcatele’’ bătăturii
(cuvintele comune ), este epuratoare,
iar prin înfăşurarea simbolică a noii
naşteri primeşte darul de a fi
sacralizată în mister.

Continuăm. Prin această fantă
nudă, natra, a structurii zămislitoare
ca ochi a toate-văzător, loc de
epifanie deci, cu ajutorul mâinii (
căci ,,a zice’’ e ,,a arăta cu degetul’’,a
plăsmui metafora ) se încorporează
pe îndelete băteala (semnul amorf ).

De fiecare dată cănd fibra bătăturii
intră prin iţele încordate, cele ale
transfigurării, căci sunt ale lui Opt,
intervine vatala, ca un hierofant, care
o accentuează ritmic în cilindrul din
faţă, înfăşurător, realizând simetria
unduitoare, când sus, când jos, după
iscusitele alcătuiri îndestinate.

Prin alternanţă, între urzeli şi
băteala numitoare a vatalei, acolo
unde era ,,este’’ urmează ,,nu este-
le’’ şi invers, în propagare ondula-
torie pe două axe,ascendent. Din
îmbinarea calculată a acestora sub
învergarea axului dinainte (illo
tempore!) prinde vivacitate gura
năframei artistice (e vremea epifaniei
simbolice ) care se înfăşoară pe sulul
din faţă al Logosului, drept cruce
învârtită în cerc, ţinut sfânt în fond,
al tăcerii pure. Ca atare timpul se
învăluie în Lume, pe fundal având
loc o restabilire a ordinii universale
şi o cufundare în Dumnezeu. Încor-
onarea operei se înfăptuieşte printr-o
tăiere de către Neînduplecata-
Atropos ce, în esenţă, este o ,,por-

nire’’ (trepein), o înnodare. Acest
hieratic fast poetic se întâmplă, după
cum am amintit, revelator, sub o
hermetică vocaţie. În ,,centru’’, ne-
rostul primeşte rostul, fiinţarea
capătă Fiinţă. Aşa, firul vieţii ( de aici
se porneşte) se grupează în emblema
mitului. Iniţiatul îşi asumă o nouă
demiurgie, fiind sub obligarea tăcerii
şi ascultării de a nu-şi trăda sortirea.

Crucificarea (întretăierea liniei
semnului cu cea a denotaţiei) prin
poesie se statorniceşte cu scopul
mântuirii întru înviere. Căci nu-i
exitus, ci intrare doar într-o altă
dimensiune, a sensului, a tăcerii. În
conţinut, recuperarea condiţiei para-
disiace. Poetul înţelege că rostul
fiinţării este zidit pe secretul morţii
ce renaşte continuu. Războiul de
ţesut esteastfel un firmament amin-
tind Arborele Sacru ce ne conştien-
tizează că avem a ne re-adamiza,
neuitând de fiinţa noastră eternă.
Opera ermetizată fiind în cazul
acesta un cerc-mesaj ( al lui Hermes,
zeul poesiei ) reluat în spirală sub
experienţa Misterului, care ne implo-
ră să unim sufletul cu tăria divină
prin cunoaştere soteric – esoterică.

,,Fiinţei îi place să se ascundă’’, ar
fi spus Heraclit… Admitem că de
aceea ea ne-a trimis pe de o parte
patul de ţesut ,,veşminte’’ ca acestea
să pecetluiască hotărnicie între golul
vieţii umane şi de-Plinul divin, iar,
pe de altă parte, ,,vălul poesiei’’ ce să
lege pe ,,a fi’’ din cuvintele omului
cu ,,a tăcea’’ din Cuvânt, consacrând
minunea-i fiinţială.

Ω

Meşteşug ancestral incaş (fără osebire de cel dac) surprins în văile dintre vulcanii andini, satul Chicuacha (Liviu Pendefunda)
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Relief reprezentând Cavalerii Danubieni. (după D. Tudor,
Corpus monumentorum religionis Equitum Danuvianorum.

I. The monuments, Leiden, 1969)

Bogdan Constantin DOGARU

Ritualuri de
iniţiere în Cultul
Cavalerilor
Danubieni

u au fost depistate până în prezent izvoare
istorice scrise despre practicile iniţierii în
Cultul Cavalerilor Danubieni care a fost

practicat o bună perioadă de timp pe teritoriul Daciei
Romane. Singurele elemente care ne pot furniza
informaţii sunt scenele gravate pe plăcile danubiene.
Acestea au fost clasificate în 3 categorii (clasa A, clasa B
şi clasa C) de către arheologul Dumitru Tudor în
lucrarea sa Corpus monumentorum religionis Equitum
Danuvionorum1, lucrare în limba franceză apărută în
Olanda la 1976. Deşi respectivul autor oferă o
interpretare a imaginilor din punctul de vedere al unui
profan, calitatea ştiinţifică a lucrării sale cu greu poate fi
pusă la îndoială. Din păcate, sculpturile de pe
monumentele danubiene sunt în general prea
rudimentare pentru a permite o interpretare precisă a
acestor scene.

Serviciul divin în Cultul Cavalerilor Danubieni
trebuie să fi cuprins elemente comune ale tuturor
cultelor din antichitate precum ofrande, rugăciuni,
purificări trupeşti şi spirituale, un joc misterios
reprezentând bătălia zeilor, suferinţele şi victoriile lor,
moartea simbolică, revelaţia învierii, banchetul mistic şi
aşa mai departe. În opinia arheologului D. Tudor,
această alegorie de imagini reprezintă un spectacol bine
regizat de către preoţi pentru a produce o impresie
profundă asupra adunării credincioşilor.

1 Vezi partea a II – a: The analyses and interpretation of the monuments,
traducere din franceză de Cristopher Holme.

Cultul Cavalerilor Danubieni are un ceremonial
public, accesibil tuturor credincioşilor, în timp ce
misterele (teletai) au fost deschise numai pentru cei care,
prin iniţieri, au devenit vrednici de a le experimenta.

Fără doar şi poate, cel mai interesant aspect care
merită analizat este cel reprezentat de ideea centrală a
misterelor: moartea simbolică urmată de învierea
iniţiatului. Punctul culminant al serviciului divin al
cultului îl reprezintă aşadar actul mântuirii săvârşit de
zeitate care îi smulge pe iniţiaţi de pe tărâmul morţii.
Foarte probabil, unele dintre aceste practici mistice merg
înapoi către începuturile cultului, în prima sa fază de
dezvoltare. După cum ştim, aceste mistere repetă faptele
săvârşite în mituri de către zei în cadrul unor ceremonii
speciale.

Arheologul român recunoaşte faptul că ceea ce ştim
despre mitul zeilor Cavalerului Danubian este prea puţin
raportat la desfăşurarea faptelor. Toate informaţiile
provin din scena centrală care reprezintă victoria
cavalerilor şi banchetul care a avut loc în regiunile
celeste.

Există însă şi alte scene care trebuie analizate şi care
se referă la misterele în sine: omul pescuind înaintea
trepiedului cu capul de berbec, crio – tauroboliumul
(sacrificarea taurului), occultatio, cele 3 grade ale iniţierii,
banchetul mistic. Din păcate nu se pot recunoaşte cu
claritate o serie de aspecte din ceremonialul iniţierii
precum: devotio (aşezarea mâinilor), infusio (turnarea
apei), purgatio (purificarea), postul sau ofrandele.

N
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Probabil Cultul Cavalerilor Danubieni a cunoscut
asemenea elemente simbolice, prezenţe tipice în toate
cultele care practicau misterele. Acestea au fost
concepute pentru a asigura purificarea candidaţilor la
iniţiere, spălându – i de toate impurităţile pentru care
corpul uman, gândirea şi sentimentele sunt
răspunzătoare. Numai după ce au suferit o asemenea
purificare iniţiaţii puteau să devină cei care pot vedea
riturile supreme. Se intenţiona creşterea fervorii morale a
iniţiaţilor care trebuiau să aspire la o viaţă mai bună
după moartea lor simbolică.

Jurământul de păstrare a secretului în aceste două
faze ale iniţierii este cunoscut din ceea ce a spus
Pausanias despre misterele Eleusine: Visul meu îmi
interzice să descriu ceea ce a fost în interiorul zidurilor
sanctuarului. Neiniţiaţii vor şti cu siguranţă că este
ilegal chiar să audă vorbindu – se despre lucruri pe care
ei nu au permisiunea să le vadă.

Cavalerii Danubieni (după D. Tudor, Corpus monumentorum religionis Equitum
Danuvianorum. I. The monuments, Leiden, 1969)

La sfârşitul acestei călătorii simbolice, iniţiatului i s –
a făgăduit urcarea în tărâmurile celeste, acolo unde se
uneşte cu divinitatea. De pe pământ Cavalerii Danubieni
se ridică în cer, locuinţa celor puri, lumea eternă. S – au
ridicat din această lume, graţie credinţei lor în nemurire,
adepţii care au practicat cultul lor secret, supuşi unei
iniţieri mistice în sanctuare obscure.

Ceremonia misterelor avea pentru candidat un
caracter oarecum dramatic2, accentuat de atâtea detalii
precum legarea mâinilor iniţiatului sau bandajarea
ochilor. Experienţa ne – a fost descrisă de Apuleius: M –
am apropiat de porţile morţii şi am pus un picior pe
pragul Persephonei dar mi s – a permis să mă întorc
după ce am fost purificat prin toate elementele.

În opinia lui D. Tudor, cel care a identificat şi parţial
a elucidat ceremonia numită occultatio a fost M.
Abramic. El a fost cel care a văzut în ea o moarte
simbolică, o simulare, asemenea celor practicate în
misterele altor culte. Pumnalul înfipt în pământ este un
simbol al morţii simulate a iniţiaţilor. La rândul său,
Rostovtseff a interpretat aceste imagini ca o reproducere
a misterelor mazdaice numite occultatio şi ostentatio care
precedau atingerea gradului Cryphius, în conformitate
cu părerea lui Hieronimus. Rostovtseff a mai invocat în
sprijinul teoriei sale apariţia pe plăcile danubiene a altor
câteva simboluri specifice mazdaismului precum leul,
cocoşul şi berbecul. D. Tudor are însă ceva rezerve faţă
de aceste ipoteze, luând în considerare faptul că
simbolurile menţionate, deşi prezente pe scară largă la
un număr considerabil de culte orientale, sunt destul de
slab reprezentate în sculpturile referitoare la Cultul lui
Mithras care a influenţat fără doar şi poate Cultul
Cavalerilor Danubieni.

Relief reprezentând Cavalerii Danubieni împreună cu o zeiţă (după D. Tudor, Corpus
monumentorum religionis Equitum Danuvianorum. I. The monuments, Leiden, 1969)



2 Este punctul de vedere al arheologului D. Tudor.
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28 decembrie 1921, Jubileu la un an de la aprinderea luminilor în Marea Loja Româno-americană

Fotografii din arhiva ordinelor iniţiatice
în România perioadei interbelice

Sărbătorirea Sf. Ioan la solstitiul de iarnă, 1923 (reproduceri din presa vremii)
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Rudyard KIPLING

Banquet night
"Once in so often," King Solomon said,

Watching his quarrymen drill the stone,
"We will curb our garlic and wine and bread
And banquet together beneath my Throne,
And all Brethren shall come to that mess

As Fellow-Craftsmen-no more and no less."

"Send a swift shallop to Hiram of Tyre,
Felling and floating our beautiful trees,

Say that the Brethren and I desire
Talk with our Brethren who use the seas.

And we shall be happy to meet them at mess
As Fellow-Craftsmen-no more and no less."

"Carry this message to Hiram Abif-
Excellent master of forge and mine :-

I and the Brethren would like it if
He and the Brethren will come to dine

(Garments from Bozrah or morning-dress)
As Fellow-Craftsmen-no more and no less."

"God gave the Cedar their place-
Also the Bramble, the Fig and the Thorn-

But that is no reason to black a man's face

Because he is not what he hasn't been born.
And, as touching the Temple, I hold and

profess
We are Fellow-Craftsmen-no more and no

less."

So it was ordered and so it was done,
And the hewers of wood and the Masons of

Mark,
With foc'sle hands of Sidon run

And Navy Lords from the ROYAL ARK,
Came and sat down and were merry at mess
As Fellow-Craftsmen-no more and no less.

The Quarries are hotter than Hiram's forge,
No one is safe from the dog-whip's reach.

It's mostly snowing up Lebanon gorge,
And it's always blowing off Joppa beach;

But once in so often, the messenger brings
Solomon's mandate : "Forget these things!
Brother to Beggars and Fellow to Kings,

Companion of Princes-forget these things!
Fellow-Craftsmen, forget these things!"
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Bogdan Mihai MANDACHE

Simbolica alchimică
Atalanta fugiens

tiam de mai multă vreme că Emilie Granjon
pregăteşte o lucrare despre înţelegerea
simbolicii alchimice, cu referire la celebra carte

a lui Michael Maier, Atalanta fugiens. Emilie Granjon este
o tînără cercetătoare, originară din Lyon, în domeniul
semioticii vizuale, teoretician al artei şi critic de artă,
care are o bursă postdoctorală la GEMCA (Group for
Early Modern Cultural  Analysis) din cadrul
Universităţii Catolice din Louvain, pentru a aprofunda
imaginea alchimică în opera lui Otho van Veen; este
autoare de studii despre iconografia alchimică şi
imaginarul esoteric, publicate în volume colective sau în
reviste precum Archée, Spirale sau Vie des arts. În
numărul din februarie 2012, al „Cronicii”, am publicat
un interviu cu Emilie Granjon: „Atalanta fugiens – o
operă care se adresează văzului, auzului şi spiritului”.
Recent am primit cartea la care ştiam că lucrează:
Comprendre la symbolique alchimique, Laval, Presses
Universitaires de Laval, coll. „Interculturels”, 2012, 250
p. Imaginarul alchimic nu s-a bucurat de o mare atenţie
din partea comentatorilor, nici în ceea ce priveşte textul
propriu-zis nici în privinţa imaginilor; iată sînt aproape
patru secole de cînd a apărut Atalanta fugiens (1617) de
Michael Maier, o lucrare singulară, ilustrată de Mathieu
Merian, o culegere de 50 de embleme conţinînd fiecare o
epigramă şi un motto, o gravură şi o piesă muzicală,
reunind pentru prima dată compoziţii fictive, alegorice
şi poetice, opere emblematice, gravate, compoziţii
muzicale, într-un tot mai mult intelectual decît senzual.

În ultimul secol mai mulţi specialişti s-au ocupat de
emblemele lui Maier, dar prea puţini au explorat
universul iconologic. Emilie Granjon enumeră trei
semioticieni care s-au lansat în aventura alchimică:
Umberto Eco, Claude Zilberberg, Donald Maddox, dar
afirmă că niciunul nu a încercat să descrie traseul
semantic al imaginilor alchimice a căror simbolică
desenează o iconografie a văzutului şi nevăzutului.
Metoda propusă de cercetătoarea franceză identifică
semiogeneza gravurilor prin analiza semnelor gravate
pentru a lăsa să se vadă modalităţile semnificative şi
interpretative. Autoarea anunţă din primele pagini ale
cărţii că va prezenta noi căi de reflecţie asupra teoriilor
receptării şi semnificaţiilor vizualului, în aşa fel încît
omul secolului al XXI-lea să nu rupă legăturile cu
tradiţia alchimică. Înainte de a expune propria metodă
semiotică, Emile Granjon face o succintă şi binevenită
incursiune în istoria alchimiei, domeniu care şi acum în
imaginarul colectiv este perceput ca o escrocherie, o
înşelătorie. Nu trebuie omis că niciodată cercetători
venind dinspre orizonturi diferite, ştiinţă, religie,
esoterism, filosofie, nu au dat o definiţie comună, pentru
că alchimia este multiplă, dar eterogenitatea sa nu dă un
contur vag definiţiei alchimiei pentru că „globalitatea
etimologiilor populare şi savante creează o unitate
definitorie şi stabileşte cîmpul de investigaţie al artei lui
Hermes”, susţine Emilie Granjon.

Deşi este o disciplină practicată, cunoscută din
antichitate, „alchimia” ca substantiv apare în Europa în

S
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secolul al XII-lea odată cu cruciadele şi venirea arabilor
în Spania. Evident, ca şi în cazul substantivului
„esoteric”, etimologia succede mult apariţiei şi afirmării
domeniilor amintite. Domeniu enigmatic, neliniştitor
prin ceea ce ascunde, alchimia a plecat la drum purtînd
o grea povară, trebuind totdeauna să explice deopotrivă
ceea ce se vrea, dar şi ceea ce nu este. Alchimia este
cunoscută şi ca „artă a lui Hermes”, personaj mitic
recognoscibil în trei tradiţii: greco-romană (Hermes-
Mercur), egipteană (Thot) şi egipto-arabă (Hermes
Trismegistos). „Fiul al lui Zeus şi al Maiei, Hermes-
Mercur este zeul grec cel mai abil, cel mai subtil şi cel
mai şiret. Mesager al zeilor şi protector al hoţilor, el este
deopotrivă cunoscut ca inventator al scrisului şi al
ştiinţelor”, notează Emilie Granjon. Figura alchimică a
lui Hermes este o figură proteiformă a cărei influenţă
spirituală este conceptualizată de sinteza a trei personaje
mitice (Thot, Hermes şi Trismegistos) care produc o
figură hibridă, o figură tripartită reală şi imaginară.
Această îmbinare a realului şi imaginarului avea să
marcheze şi definirea sau interpretarea esoterismului
sau a alchimiei. Esoterismul este şi astăzi supus unui
continuu tir de critici, surprinzătoare fiind obstinaţia cu
care „criticii” se opresc doar asupra unei ambiguităţi
care străruie în privinţa adjectivului „esoteric”; cîţi au
însă curiozitatea să se aplece asupra cercetărilor unui
Antoine Faivre? Ar descoperi un alt înţeles al esoteris-
mului, cel care privilegiază ideea de corespondenţă a
universaliilor, ideea de Natură vie, rolul medierii şi al
imaginaţiei, experienţa transmutaţiei, practica concor-
danţei şi a transmiterii iniţiatice. Alături de Antoine
Faivre trebuie citite şi cărţile lui Pierre Riffard, care faţă
de studiile lui Faivre vorbesc despre organizarea
analogiilor şi armonia concordanţelor.

Sigur că în domeniile amintite de cei doi cercetători
există un cult al secretului, practicile iniţiatice cerînd
păstrarea secretului, ceea ce a stîrnit şi a întreţinut o
anume aversiune faţă de ceea ce nu este deschis tuturor.
Mai este însă un aspect important în istoria alchimiei,
văzută în continuare ca o încercare de a fabrica...aur,
anume apariţia către sfîrşitul veacului al XV-lea a
alchimiei mistice sau spirituale, cea ale cărei singure
scopuri erau epurarea sufletului şi metamorfozele
progresive ale spiritului. Fără această înţelegere a
alchimiei apropierea de Atalanta fugiens este o
întreprindere în van.

Odată cu Renaşterea au apărut noi genuri literare,
printre acestea fiind emblema, procedeu retoric care
oferea noi modalităţi expresive alchimiştilor, totul sub
semnul dictonului ut pictura poesis. În acest context
trebuie înţeleasă scrierea Atalanta fugiens în care Michael
Maier aprofundează refelecţia sa alchimică asupra
mitului Atalantei, cea care amîna căsătoria punînd
pretendenţii la o probă a fugii în care doar Hippomene a
învins! A învins printr-un şiretlic: ştiind că Atalanta nu
poate fi întrecută la fugă, Hippomene a aruncat la
picioarele ei trei mere de aur oferite de zeiţa Afrodita,
culese din grădina Hesperidelor. Tînăra s-a aplecat
pentru a culege merele, timp în care a fost întrecută,
Hippomene dobîndind astfel dreptul de a o cere în
căsătorie. Michael Maier şi, pe urmele sale, Dom
Antoine-Joseph Pernety au realizat o sublimă
extrapolare a discursului alchimic asupra povestirii
mitologice. Aurul este singurul capabil să fixeze
mercurul înţelepţilor. Pe lîngă aprofundarea exegezei
alchimice a mitului Atalantei, Maier inovează propunînd
cea mai mare lucrare iconografică de inspiraţie
mitologică. Cuvîntul „simbolic” desemnează ştiinţa
generală a simbolurilor, dar claritatea poate fi doar
aparentă, avertizează Emilie Granjon, iar ambiguitatea
vine din aspectul relaţional implicat de etimologia
verbului sumballein, care înseamnă a reuni, a pune în
contact, a întîlni, astfel simbolul stabilind un pod între
simbolizant şi simbolizat, văzut şi nevăzut.

Astăzi multe definiţii deschid simbolul către
alegorie, emblemă, semn, semnal, imagine, simptom,
figură şi arhetip, iar acest antagonism semantic provine
din natura legăturii care uneşte cele două părţi ale
simbolului: un mod convenţional şi un mod analogic.
Cîmpul alchimic este unul contradictoriu el lăsîndu-se
greu descifrat; în 1984, Umberto Eco califica cîmpul
semantic al cuvîntului „simbol” ca fiind o „pădure
simbolică”, preluînd un frumos vers al lui Baudelaire
(„Prin codri de simboluri petrece omu-n viaţă”,
Corespunderi). Emilie Granjon evocă toate încercările
notabile de a surprinde natura simbolului şi de a-i
contura un înţeles: Saussure, Hjelmslev, Peirce, Durand,
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Ricoeur; după acest excurs, autoarea caută să identifice
modalităţile interpretative care răspund exigenţelor
simbolicii alchimice examinate în gravurile din Atalanta
fugiens. De ce este important un astfel de demers? Pentru
că profanii neavînd cunoştinţe de hermetism urmează
un traseu interpretativ pe un model convenţional. În
paralel, profanul poate recunoaşte în cîteva imagini o
corespondenţă analogică, alchimistul modalizînd
simbolica sa după diferite niveluri de înţelegere. Sau,
cum precizează autoarea, dacă anumite niveluri sînt
impenetrabile, altele pot fi înţelese chiar de neofit, aici
găsindu-se întreaga ingeniozitate a construcţiei
simbolicii a limbajului alchimic, alchimistul jucîndu-se
cu nivelurile de simbolizare. Care este miza cercetării
propuse de Emilie Granjon? Ea caută să acceadă la
sensul imaginilor, cu precădere a celor care par foarte
codificate, numind „contexte de simbolizare” spaţiile
narative puse în joc în procesul interpretativ. Dacă Eco
definea alchimia ca o „semioză hermetică” dominată de
deriva semantică pe care o numea „deriva hermetică”,
Emilie Granjon insistă asupra diferenţei de
glisare/alunecare semantică în percepţia unui iniţiat şi a
unui profan: „În timp ce la profan, această alunecare
operează o mişcare centrifugă care nu permite
receptorului să apropie secretul care acoperă simbolica
alchimică, la iniţiat, el participă la o mişcare centripetă
permiţînd să se apropie de obiectul căutării alchimice”.

Cele mai multe cercetări făcute asupra imaginilor
din scrierea lui Michael Maier semnalează exclusiv
bogăţia iconică şi simbolică, frumuseţea iconografică,
dar Emilie Granjon vrea să ducă analiza mai departe, să
înţeleagă cum funcţionează simbolica alchimică, cum
poate fi înţeles procesul de simbolizare a imaginii. Pînă
la mijlocul secolului trecut, în domeniul studiului
operelor de artă, funcţiona modelul în care opera era

considerată ca un fapt de cultură. Odată cu apariţia artei
non figurative, accentul interpretării s-a pus pe culoare,
formă, spaţialitate, textură, apărînd şi un nou domeniu,
cel al semioticii vizuale. Un domeniu care se circumscrie
semioticii vizuale, fiind doar unul din aspecte, este cel al
dimensiunii plastice a gravurii, „produsul unei relaţii
intime între om şi materie, pentru că el decide să pă-
trundă în profunzimea ei pentru a-i da formă.” Gravura
modalizează o variaţie cromatică oscilînd între alb şi
negru, dar ea nu este mai puţin expresivă decît alte
imagini, întrucît creierul asociază contrastele cu experi-
enţe trăite la nivel senzorial. Cel mai mic element al unei
gravuri este punctul; el se distinge prin stabilitate şi
imobilitate, şi nu se identifică cu nici un mecanism gra-
dual cum ar fi liniile graduale. În gravura I, prim-planul
abundă în puncte care elaborează volumele şi reliefurile
necesare sublinierii musculaturii, în vreme ce „paralelis-
mul liniilor induce o regularitate ritmică expansivă în
vreme ce întretăierea operează o dinamică centripetă.
Dacă primul participă la o deschidere a cîmpului şi a
suprafeţei, al doilea procedează la o reducere”.

Emilie Granjon elaborează o tipologie a iconicităţii: o
iconicitate vizual-tipică normativă, o iconicitate vizual-
tipică deviantă şi o iconicitate enciclopedică; prima se
caracterizează printr-o adecvare perceptivo-cognitivă
între semn şi obiectul său, iar exemplul ales este gravura
XV, care înfăţişează un olar preocupat de munca sa („Să-
ţi fie învăţătură opera olarului, care se compune din
uscat şi umed”); al doilea tip este ilustrat de gravura
XXVII („Cel care încearcă să intre fără cheie în Grădina
Filosofilor este comparat cu un om care vrea să meargă
fără picioare”), privitorul aflîndu-se în faţa unei
disonanţe iconice, autorul folosind diferite strategii
pentru a sublinia distanţa între perceptiv şi cognitiv,
pentru a-l îndemna pe privitor să rezolve conflictul
perceptivo-cognitiv; al treilea tip este cel al iconicităţii



Iarna 2013 | Contact international 195

enciclopedice, modelul ales fiind gravura XXXIII care
înfăţişează un hermafrodit („Cînd îi lipseşte umiditatea,
această fiinţă bicefală/ Şi cu dublu sex, ia o înfăţişare
funebră./ Ascunsă în noaptea întunecată, cere foc”).
Aici, conflictul perceptivo-cognitiv este mai acut,
creierul trebuind să opereze o lectură enciclopedică
pentru a recunoaşte figura reprezentată: un corp, două
braţe, două picioare, două capete, un falus, un sîn.

La întretăierea unei pluralităţi etimologice a
legendelor şi povestirilor despre alchimie se află o
filosofie, o artă şi o ştiinţă care captivează, farmecă şi în
egală măsură neliniştete. „Sigur, scrie Emilie Granjon,
alchimia nu se interesează pe nedrept de condiţiile
umane, dar ea propune moduri operative transmutaţio-

nale ale materiei care operează o schimbare atît materi-
ală cît şi spirituală”. În acest larg orizont trebuie aşezată
cartea Atalanta fugiens, datorată lui Michael Maier, autor
şi Mathieu Merian, gravor, operă de o mare singularitate
discursivă care respectă cadrele tradiţiei şi dă seamă de
efervescenţa artistică şi filosofică a Renaşterii. Pentru a-i
înţelege strategiile interpretative, Emilie Granjon a
analizat tipul de simbolică folosită, a aprofundat con-
diţiile de semnificare simbolică a gravurilor, a teoretizat
modalităţile interpretative ale acestei simbolici, oferind
celor interesaţi un instrument conceptual prin care să
vadă dincolo de imaginea oferită de gravură.



PREMIILE  CONTACT  INTERNATIONAL  2012
Sala Oglinzilor, Uniunea Scriitorilor din România, Bucureşti, 14 decembrie 2012

La cea de-a 10-a ediţie a premiilor anuale ale Casei de Presă şi Editură Contact international din Iaşi,
juriul alcătuit din membrii colegiilor de reacţie ale revistelor Contact international şi Acta Neurologica
Moldavica şi condus de academician Liviu Pendefunda, vice-cancelar al World Academy of Letters a
apreciat următoarele nominalizări:

Premiul Lapis Philosophorum (pentru
căutarea Cuvânului primordial în Logos)

– Geo Vasile
Premiul Mnemos (pentru interpretarea
alchimică a literaturii)

– Cornel Ungureanu
Premiul Pythagoras (pentru înflorirea în
aludel a materiei prima)

- Adrian Popescu
Premiul Paracelsus (pentru excelenţă în
redarea harului fantastic)

- Nicolae Băciuţ
Premiul Sophia (pentru pentru șlefuirea
pietrei filosofale)

– Gheorghe Schwartz
Premiul Aurora (pentru sublimarea
liricii în athanor) – Gellu Dorian
Premiul Dimitrie Cantemir (pentru
aşezarea erudiţiei în piatra unghiulară a
templului culturii)

– Revistelor "Oglinda literară",
Focşani şi "Cultura", Bucureşti

Premiul Acta Neurologica Moldavica
(pentru vibraţia luminii în plasticitatea
neuronală)

– Dafin Mureşanu
Premiul Johannes Kelpius (pentru
slujirea Cuvântului pe altarul luminii)

- Julieta Carmen Pendefunda
Premiul Călătorilor Astrali (pentru
minunatele bătăi ale aripilor în poesie)

- Cristinel C. Popa
Premiul Robinson (pentru urcarea scării
lui Iacob prin sublime încercări)

- Lucian Nicolae
Premiul Arcadia (pentru excelenta
metamorfoză a culorilor în cuvinte)

– Elena Cristina Potop
Premiul Hiram (pentru hermeneutica
luminii din arta regală)

– Bogdan Constantin Dogaru
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Julieta Carmen PENDEFUNDA

Interview in a Mirror
realizat la aniversarea numărului perfect al nemuririi prin însumarea celor nouă luştri ai tinerei
poete Carmen Pallada

JCP – Dacă ar fi să întorci privirea în
spatele oglinzii, ce lume te-ar întâmpina
şi în care secol, iubita mea lumină?
CP – Corect. Eu sunt lumina şi tu o
umbră. Eu sunt cea liberă, trecând
în alte spaţii. Şi nu numai în
gândire. Am fost împreună şi la rău
şi la bine. Acum sunt însă eu însămi,
bucuroasă să mă pot exprima cum
doresc, cum am dorit şi, uneori, nu
am fost lăsată. E momentul să-mi
conduc anii încotro văd cu ochii. Şi
ce să-ţi răspund la întrebare ? Nu
mă prea potrivesc acelei lumi în care
trăieşti tu.

JCP – Scrii din liceu. Poesia, după cum
mi-ai devăluit, ţi-a fost dragă, chiar
dacă uneori ai învăţat sute de poeme pe
de rost (din creaţia marilor condeie ale
lumii). Ai început să publici de peste
douăzeci de ani aricole, eseuri, comen-
tarii şi recenzii în revista noastră, într-a
cărei redacţie lucrezi de atunci, întâi
corector, apoi redactor şi...
CP – Şi sub lumina mea, tu ai ajuns
redactor şef. Ţi-am intuit întrebarea.
Da, abia acum am avut curajul şi,
dacă îmi permiţi, orgoliul să arăt că
nu sunt cu nimic mai prejos decât
tine sau alţi împătimiţi ai scrisului,
care se doresc a fi mascote ale
literaturii contemporane.

JCP – De ce vrei să deschizi o polemică
la un astfel de moment aniversar ? Nu-
ţi este, oare, de ajuns că spiritul tău
liber, valoarea remarcată şi apreciată pe
care o ai, ţi-au adus deja duşmani ?
CP – E chiar aşa de rău să ai
duşmani ?

JCP – Nu, dar eu, pentru a mă lua de
exemplu, sunt obosită de răutatea lumii.
Tu crezi că o oglindă magică te poate
ascunde ? Timpul vrăjitoarelor care
practicau magia albă a apus. Azi ai în

jur doar pânze ţesute din energie nega-
tivă. Şi de-ar fi numai atât ...

(Oglinda, devenită opacă, tace.)
JCP – ...Deci, să ne întoarcem la
întrebările pe care ţi le-am pregătit.
Debutul tău editorial s-a lăsat aşteptat.
Sunt unele opinii care afirmă că
niciodată nu este prea târziu. Eu, una,
sunt perfect de acord că niciodată nu
este prea devreme. De fapt, ştii la cine
mă refer. Poesia feminină (sau scrisă de
femei) are multe de demonstrat lumii în
care trăim şi care ţie nu-ţi place. Tu te
consideri o feministă ? Ai un curent
literar căruia să simţi că-i aparţii ?
CP – Să încep cu prima ta afirmaţie.
Da ! Acum simt că pot să apar în
reviste. Şi, de ce nu, cu o carte de
poeme scrise şi rescrise de-a lungul
vremii. Acum trebuie să-l public.
Mai târziu, poate, voi gândi altfel.
Poate voi oscila în decizii şi nu voi
mai avea curaj. Poate că şi Elleny la
care ai făcut aluzie, mi-a arătat că nu
contează anii, prea mulţi sau prea
puţini. Contează să vrei să spui şi
altora ceea ce gândeşti, ce simţi şi să
nu-ţi pese de gura lumii.

La cea de-a doua întrebare îţi
răspund tot printr-un da. Sunt
pentru drepturile femeilor de a fi
acceptate ca egale oricui în spirit, în
suflet şi în trup (cu toate că aici ar
mai fi de discutat asupra egalităţii).
Între noi fie vorba, cred că am putea
arăta chiar mai mult. Dar e bine să
fim modeste şi să cerem lui
Dumnezeu doar egalitate.

Privitor la cea de-a treia între-
bare, nu că mi-ar fi greu să fiu
obiectivă cu mine însămi, dar nu
vreau să fiu înregimentată în
curente şi maniere literare. Am citit
mult, fără să-mi doresc modele.
Deocamdată scriu.

JCP – Dacă tot ai abordat problema
modelelor. De la Sapho, George Sand,
Elena Văcărescu şi până în prezent,
poesia scrisă de noi, femeile, a avut
câteva orientări clare, clasice, dar şi
calitate spiritualistă concretă. Consideri
că pentru tine, Iulia Haşdeu ar putea fi
un personaj ce s-ar putea materializa
între cristalul şi argintul oglinzii ?
CP – Îmi place că, în calitatea ta de
critic şi istoric literar, calitate obţinu-
tă nu prin licenţă ci prin pasiune,
mă împingi uşor spre drumurile tale
tainice din spatele oglinzii. Da –
grea întrebare. Nici când porneşti o
analiză literară nu eşti convinsă că
poţi urma un plan prestabilit. Obţii,
de multe ori, concluzii la care nici n-
ai visat. În poesie e altfel. Începi să
scrii după ce-ai visat şi nu eşti
sigură că poţi reda îndeaproape
visul.

JCP – Draga mea, sunt mândră să-ţi
fiu umbră în oglinda creaţiei. E timpul
să ne sărbătorim şi să urăm tuturor
scriitoarelor inspiraţie şi perseverenţă.
După ce ai publicat în multe dintre
revistele literare din România şi te-ai
făcut cunoscută în diaspora şi mediile
literare prin traducerile poemelor tale
din Contact international, îţi doresc o
receptare adecvată a viitoarelor tale
cărţi, fie ele de poesie sau proză, pentru
că ştim că ai comis o multitudine de
proiecte !

În încheiere, te rog, să-ţi pui o
întrebare la care eu nu m-am gândit.
CP – Colege de bancă la şcoală şi la
facultate, prietene de viaţă în
redacţie şi în familie, plângem şi
râdem împreună. Noi două ne
completăm şi întrepătrundem. De
aceea, eu sunt cea care te întreb: de
ce când întind mâna stângă tu îmi
arăţi dreapta ?
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Cristinel C. POPA

Vânătoare de amintiri
Azi am vânat amintiri,
Am înălţat spânzurători viselor,
M-am înarmat cu ultimele lungimi de umbră

ale celor pe care i-am iubit,
Mi-am pus în gardă inima şi sufletul
Şi am pornit hai-hui printre dealuri galbene

cu frunze roşii.
La umbra unui nuc cât un munte m-am oprit
Şi am văzut cum podoaba lui verde se înfoia

în bătaia vântului,
Şi i-am zis: frate din fibre, şi scoarte, şi coji,
Unde-mi sunt fraţii, şi mamele, şi taţii?,
Şi copacul plin de scorburi şi cântece mi-a

răspuns prin intermediul vântului,
Vîîîj, pîîîîr.
Frate de sânge,şi oase,şi viscere înlemnite,
Unde-mi sunt verii, şi mumele, şi cumnaţii, şi

viitorii nepoţi?
La care nucul bătrân a tăcut.
Atunci am pornit vânătoarea de amintiri!
Mi-am ascuţit glasul, mi-am despicat unghiile

şi le-am înfipt în cerul de deasupra
frunzelor

Şi am săpat adânc,
Cât să încarc o coşarcă de lut,
Şi nucul bătrân nu a sângerat defel. I-a curs

doar un foşnet de ploaie,
Şi umbrele lupilor de demult au urlat ca arse

într-un contur nedesluşit,
Frate din corzi de metal, din arce şi lănci

înlemnite,
Scoate-ţi zimţii de fier din inima-mi

nevinovată.
Şi adu-mi amintirile înapoi,

Îi vreau pe bunicul, pe tata, pe unchiul. Cum
or fi ei: din sânge şi piatră, din oase,
din lemn.

Fie şi din scoarte sau coji, din fluiere de
crengi sau cuţite de aşchii.

Îi vreau înapoi.
Şi copacul bătrân n-a zis nimic.
Atunci mi-am asmuţit câinele.
Aport, Patrocle, smulge-i dintre crengi

amintirile-mi dureroase,
Muşcă-i din coroană umbra falnica a familiei

mele.
La care câinele, în mod neaşteptat, a adus în

bot frânturi din cei ce au fost,
fragmente din umbrele celor plânşi.
Am decis să opresc vânătoarea.
Ca să-mi alin cât de cât dorul am decis să mă

transform şi eu într-un nuc.
Vîîîj, pîîîr. Unde-mi sunt amintirile? Mi-au

intrat în crengi, mi-au răsărit în aşchii.
Mi-au sângerat în trunchi.Acum vânaţi-mă

voi!
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Brâncuşi n-a
existat
A existat doar o poartă urâtă şi frumos

scârţâitoare unde tinerii se logodeau,
Aşa zisă a sărutului,
N-avea nicio legatură cu unirea a doi

îndrăgostiţi.
Şi poarta aceea n-avea nici clanţă, nici

lustruită nu era, păianjenii şi stelele de
pe cer îşi făceau culcuş la fereastra ei.

A mai existat şi o masă rotundă fără niciun
fel de accesoriu,

Nefolosită de oamenii de rând.
Doar Sfântul Petru şi Iisus au luat cina Cea de

Taină în tăcere acolo. Acolo unde
Brâncuşi nu exista.

Şi o Doamnă Pogany pe numele ei, cu nişte
ochi mari expresivi şi un nas fin ca de
primadonă.

Capul. Capul lung cât un ou. Un adevărat
Oblio în ţara capetelor pătrate. Şi o
coloană imensă a mai existat.

Una fără cap şi fără coadă, începea în centrul
pământului şi se termina în cealaltă
galaxie, la capătul universului, deci
fără nici o noimă.

Coloană zice-se a infinitului. Însă infinitul nu
se întinde de aici până aici. El e întins
doar între braţele mântuitorului. În
vârf purta un giulgiu însângerat. Nu
ştie nimeni cine îl lăsase.

Şi fluturii şi vulturii îi dădeau târcoale
arareori în erele sfârşitului de univers,
dincolo glaciaţiuni şi stele.

Şi pentru că toate acestea trebuiau să poarte
un nume.

Domnul acela cu giulgiul însângerat întors
precipitat din vârful existenţei noastre
l-a numit părintele sculpturii moderne.
Un nume ce uneşte munţii cu apele,
istoria cu infinitul. Ce vreţi mai mult?

Îmi mobilez
viaţa
Azi dimineaţă mi-am bătut un cui în soartă.
Şi n-am avut destul var cât să-mi astup

datoriile.
Ieri plănuiam să-mi cumpăr un dulap în care

să-mi stivuiesc una peste alta bolile şi
suferinţele,

Ce obiecte de slabă calitate!
Raftul de sus s-a şi rupt presat de colita ce o

duc de zile nenumărate.
Cuierul s-a spart, nu mai atârnă în el visele,

speranţele.
Măsuţa cea simpatică a ars
Fumul neînduplecat emanat de focul carierii

a atins lemnul pur.
Nu. Nu mai încape nimic, nici o haină.

Dulapul cel mare a înghiţit toate
speranţele.

Nopţile nedormite le-am îngrămădit pe
ultimul raft.

Zilele împlinite au încăput în ciorap.
Plănuiesc să îmi cumpăr un sac mare

supraelastic.
Să bag în el de toate: casa pentru neviaţă,

poliţele pentru levitaţie, mobila pentru
speranţă. Factura-turn pentru moarte.

Şi pe scaunul şezlong să-mi întind planurile
şi stăruinţele, încercările şi speranţele.

Iaca, s-au rupt toate. Aşa că mă mut cu toate
într-o altă viaţă.
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Tiberiu  ROŞU

Măriuca Vulcănescu
sau

Puntea cuvântului neexprimat
Motto: Insul este o singurătate de existenţă proprie,

legat totuşi de totalitatea existenţei prin locul şi timpul său

Un neam îşi cunoaşte mărimea doar prin
gustarea la un moment dat al reliefului înalt.
Parcurgerea pământului bătătorit este echiva-
lent cu un platou golaş, subjugat lipsei, cul-
mea fiind zidul implacabil destinat doar
spiritului care se caţără. Cultura de tip univer-
sal este ca floarea de colţ, în primul rând că
este solitară şi în al doilea rând prin
solitudine te cucereşte creându-şi perenitatea.

Dacă am avut vreodată ca neam un arc de
timp pe care să-l putem ţine în mână nepăsă-

tori, acesta a fost ceasul graiului românesc
strigat şi ascultat pentru epoci viitoare
constituit în interbelicul românesc. Aş numi
această perioadă, epopeea celor care au
îndrăznit şi mai mult decât atât, a celor care
si-au asumat responsabilitatea îndrăznelii
fecunde. În acest şuvoi al zărilor cumplite s-a
născut din secole de plumb, performanţa care
a constat în mustirea universalului pe pământ
românesc.

Spirit ludic crescut pe înaltele metereze
ale creaţiei de geniu, Mircea Vulcănescu,
mergând în umbra largilor impresii, pecetluit
în armonia păstrătoare de timp, combătut în
pumnul materialist, creator de timp, spaţiu,
urcând spre apogeu, a păstrat, păstrează,
condiţia de filantrop vertical ce-a încununat
gloria unui destin nepătat de mizeria
comunistă.

Tiberiu Roşu: Distinsă doamnă Măriuca Vulcănescu, cu
aleasă reverenţă vă mulţumim pentru bunăvoinţa pe care aţi
exprimat-o în a fi de acord cu acest interviu, şi pentru inima
părintească cu care ne primiţi în alcovul amintirilor
dumneavoastră. Sunteţi fiica unei culmi ale culturii româneşti,
Mircea Vulcănescu, reprezentantul inexpugnabil al momen-
tului de mare izbândă culturală în care s-a constituit
interbelicul românesc fără hotare. Tatăl dumneavoastră este
unul dintre cei mai străluciţi din „tânăra generaţie”, o pleiadă
generoasă de chipuri răscolitoare (Cioran, Eliade, Noica, Ţuţea,
Botta, Acterian), apreciat atât de colegii săi, cât şi de profesorii
pe care i-a avut (Nae Ionescu, căruia îi va dedica o scriere şi
Dimitrie Gusti, pe care îl va însoţi în faimoasele sale  campanii
monografice).

În anul 1904, în Bucureştiul antebelic, se năştea în casa
lui Mihai Vulcănescu, fiul său Mircea Vulcănescu, cel care îşi
va sculpta numele şi memoria pe lespezile neamului românesc
nepieritor. Ce informaţii ne puteţi împărtăşi când  vine vorba
de copilăria, adolescenţa şi formarea tânărului Vulcănescu?

Măriuca Vulcănescu: Tata s-a născut ca al doilea copil
care a trăit al bunicii mele, Marioara Tonescu, care s-a
măritat de foarte tânără, pe când avea numai 19 ani, cu
Mihai Vulcănescu care era mult mai în vârstă decât ea.
Dar, cum ea fusese cu mama ei la Viena unde făcuse
pictură, făcuse muzică, având împreună cu George
Enescu  acelaşi profesor, pe Hellmesberger, când s-a
întors în Bucureşti, ea trebuit să accepte să se mărite cu
acest om, văduv de altfel, Mihai Vulcănescu, care era de

o corectitudine extraordinară. Ea spera că domnul
Vulcănescu o să o ia pe mama ei care era încă tânără şi
frumoasă, văduvă, dar el a ales-o pe ea, pe Marioara. A
cam plâns ea, dar s-a resemnat şi a fost o femeie foarte
credincioasă. Primul copil nu a trăit, dar al doilea copil a
fost Micheta, care a luat numele tatălui lor, şi al treilea
copil care s-a născut foarte greu, a fost Mircea Aurel care
într-o fotografie de început are şi un fel de strabism, avea
o privire puţin şaşie. Bunica i-a crescut cu foarte multă
afecţiune, mai cu seamă pentru că era foarte tânără, era
foarte dornică de spectacole şi îi lua pe copii cu ea,
pentru că bărbatul ei lucra la Petroşani şi o lăsa singură.
Şi astfel, ea mergea cu aceşti doi copii care erau ca un fel
de apărare, ca un fel de pavăză în jurul ei. Când veneau
acasă, fiind mici, se jucau sau interpretau în felul lor
piesa Ştefan cel Mare. Tata făcea pe boierul Arbore şi
începea să plângă când era condamnat la moarte sau se
ascundea sub masă şi plângea. Sora lui, fiind cu doi ani
mai mare decât el, avea multă autoritate. Era foarte
deşteaptă, îl antrena în acest joc de a interpreta împreună
piesele de teatru pe care le vedeau când mergeau la
spectacol cu mama lor, care în felul ăsta i-a cultivat. Ea a
vrut foarte mult să-i înveţe şi pianul. Îmi amintesc că tata
ne povestea că atunci când era nevoit să facă game se
ascundea într-un tei, dar se scobora imediat după ce
acestea se terminau, când exersa piese de Mozart pe care
adora să le cânte, dar nu-i plăceau gamele. Şi au crescut
aşa până către război, care începuse în 1916 şi au plecat
în Moldova. Atunci a fost un exod extraordinar, când
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multe familii din Bucureşti au plecat. Triunghiul morţii
se chema zona aceea din Moldova, unde i-au ajuns din
urmă şi armatele franţuzeşti. Venise şi regina Maria şi
generalul francez Berthelot, fiind mai feriţi acolo de
invazia germană care intrase în ţară cu Mackensen. În
Moldova aflat, tata se înrolase într-un fel de cercetăşie,
era curier sanitar, vrând neapărat să participe la tot ce se
întâmpla pe front, dând acestei misiuni un rol şi o
importanţă pe care o lua foarte în serios. Când s-au întors
în Bucureşti şi trecuseră războiul, puternic impresionat,
atât de război cât şi de răniţii cu care intrase în contact,
participând la suferinţa lor efectiv, Mircea Vulcănescu
scris nişte poezii cutremurătoare, unele cam sumbre, dar
şi altele elogioase. Îmi amintesc o întâmplare povestită de
mama mea când nu era încă căsătorită, se afla la Piaţa
Universităţii şi l-a văzut pe Duca care era cunoscut,
ridicând pe statuia lui Mihai Viteazul un tânăr la a cărui
cuvântare va asista dânsa, înflăcărând toată asistenţa şi
povestind cu bucurie că totuşi războiul fusese câştigat,
iar după ani de zile tata a spus eu eram. După aceea tata a
continuat cu liceul, la diferite licee, începuse clasele
primare la Şcoala Anglicană de pe strada Negustori care
se afla foarte aproape de casa noastră, continuând liceul
cum spuneam, la Matei Basarab, la Mihai Viteazul, deci,
a terminat liceul la 17 ani. A făcut două clase într-un an,
cu toate că avea plămânii destul de şubrezi, dar a făcut şi
în particular şi a ieşit la bacalaureat destul de tânăr. Şi
apoi, s-a înrolat în grupul aseceriştilor, pe vremea aceea
ASCR era Asociaţia Studenţilor Creştini din România, iar
ulterior s-a modificat în asociaţia tinerilor comunişti ca să
mistifice o titulatură bine cunoscută şi sănătoasă, cel
dintâi fiind în acelaşi timp precursor al ASCOR-ului de
astăzi. Asociaţia asta avea mulţi studenţi şi participa şi
părintele Tit Simedrea, care era un fel de călăuză şi un fel
de luminator al lor. L-au chemat la aceste întâlniri şi
marele Nae Ionescu de la Facultatea de Filosofie, la care
tata era student, dar profesorul nu a venit niciodată să
conferenţieze la ASCR. Cu toate acestea, tata a fost unul
dintre studenţii care l-au admirat şi de asemenea îi era
foarte apropiat. Povestea cum la examene profesorul Nae
Ionescu întreba foarte puţine lucruri şi tata zicea de ce nu
îl întreba mai mult iar profesorul îi răspundea: Ca să nu-ţi
închipui că şti prea multe, ăsta era un răspuns a la Nae
Ionescu. Mai mult decât atât, tata a scris despre Nae
Ionescu, chiar i-a alcătuit necrologul. De asemeni, mai
există un desen pe care Mircea Vulcănescu i l-a făcut
profesorului său la un curs când sala era plină, iar
primele rânduri erau ocupate de doamne admirative.
Bineînţeles că erau şi studenţi şi nu se mai putea intra şi
tata, prin crăpătura uşii a reuşit să-i facă un portret în
care se văd, în afară de chipul lui foarte îngust şi puţin
stilizat, două mâini care parcă se contrazic, cu un fel de
atitudine prolixă. Desenul acesta, mult după aceea,
mama l-a trimis lui Cioran ca să-i facă un omagiu acolo
în Franţa unde locuia.

T.R.: Vis-à-vis de relaţia profesorului Nae Ionescu cu studenţii
lui, ştiam un episod povestit de către Petre Ţuţea, care îşi
întreba magisterul despre definiţia omului, la care profesorul i-
a răspuns : "Omul, domnule Ţuţea, nu se dezvoltă, nu
evoluează, se dumireşte".

M.V.: Da, avea expresia asta extraordinară care zice
multe, adică să-ţi dai seama.

T.R.: Acum am vrea să trecem la un alt mare dascăl care cu
siguranţă îl va influenţa pe Mircea Vulcănescu, profesorul
Dimitrie Gusti. Ce relaţii au existat între tatăl dumneavoastră
şi marele sociolog?

M.V.: Dimtrie Gusti, înfiinţase Şcoala Sociologică de la
Bucureşti care o luase înaintea multor şcoli din Europa, şi
care a avut nişte elemente extraordinare reuşind în
primul rând să întemeieze Muzeul Naţional al Satului,
graţie unor nume mari, arhitecţi, savanţi, mergând pe
teren cu echipe întregi clasate pe diferite categorii, muncă
continuată de către urmaşi, dar graţie lui Gusti au făcut
foarte multe cercetări în Transilvania. Aş aminti pe
Traian Herseni, Lena Constante, Brauner, tata, care era
pe probleme de economie şi pe care îl interesa tot. Se
căsătorise cu mama şi atunci mama a făcut şi ea nişte
cercetări alături de el şi s-au întocmit nişte caiete la care
ulterior am putut şi eu să contribui, la nişte caiete de
etnografie, mult mai târziu, când era director Mihai Pop
la Institutul de Folclor. Cu acest prilej, a reuşit şi mama
să-l urmeze pe teren, pentru că el se despărţise de prima
lui nevastă, Anina, care fusese fiica profesorului
Pogoneanu şi care le acordase spaţiu de desfăşurare
asecereştilor. Deci acum revin la perioada de studenţie în
Franţa, unde va fi însoţit şi de prima lui soţie şi unde a
urmat dreptul după porunca tatălui lui, dar şi filosofia,
după conciliabulul pe care îl avusese cu Paul Sterian care
îl va sprijini mult în această a doua opţiune. Tata îi era
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foarte recunoscător, chiar a spus că Paul Sterian era cel
mai deştept dintre prietenii lui. În Franţa fiind, asista la
toate cursurile posibile, urmând dreptul ca să îl asculte
pe tatăl lui care în copilărie fusese destul de sever, dar
mergea şi la cursurile lui Nicolai Berdiaev care îl
încântau, care avea defecţiuni fizice şi o greutate de
exprimare, dar ideile  lui erau cumplite, extraordinare.
Anina Pogoneanu, la rândul ei, urma filosofia şi era
foarte interesată şi o era femeie extrem de cultivată şi
deşteaptă. Au avut şi o fetiţă, pe Vivi, Viorica Vulcă-
nescu, sora mea cea mare, care s-a născut chiar la Paris,
tânăra familie fiind foarte apropiată şi de Şerban
Cioculescu, aşa încât se creau nişte momente deosebite
când se întâlneau. Astfel, după ce a asimilat cât a putut,
tata a trebuit să se întoarcă în ţară şi a avut un impas
pentru că, Manoil Manoilescu i-a strecurat un document
prin care se încerca venirea lui Carol al II-lea, document
pe care tata trebuia să-l transporte în taină – îl băgase
într-un săpun de ras ca şi cum săpunul era folosit – însă
l-au interceptat, deci cine l-a făcut l-a şi pârât. Pedeapsa a
fost una destul de grea, lui Mircea Vulcănescu
interzicându-i-se să mai plece la studii în Franţa. Şi
atunci tata a primit două palme de la tatăl lui care era
foarte sever, foarte integru, era economist la Petroşani,
dar de o integritate care lăsase urme şi în caracterul tata.
Astfel a rămas în ţară, s-a apropiat de campaniile
monografice, a făcut cercetări, nevasta lui rămânând
singură cu copilul care se născuse şi suportând foarte
greu acest fel de însingurare a hotărât să se despartă.
După acest episod, tata care era încă foarte tânăr, cred că
avea 23 de ani, se afla la Secerei unde era şi Margareta
Niculescu care era extrem de discretă, de delicată, cu
toate că era mai în vârstă ca el dar avea o tinereţe
sufletească extraordinară. Astfel tata s-a apropiat de ea şi
în momentele acelea mama primise o catedră la Alba-
Iulia, unde va fi urmată de către Mircea Vulcănescu, s-au
logodit şi s-au căsătorit. În aceste condiţii, tata continua
să meargă pe teren, dar mama a avut înţelepciunea să-l
urmeze. Vor merge împreună la Drăguş, unde mama
făcea şi ea nişte studii, nu neapărat temeinice, dar în
orice caz cu mult interes.

T.R.: Oprindu-ne un moment la perioada de până la cel de-al
doilea Război Mondial, ne-ar interesa dacă aveţi îngăduinţa să
ne spuneţi, relaţia lui Mircea Vulcănescu cu ceea ce a
însemnat Mişcarea Legionară. A îmbrăcat acesta cămaşa
verde?

M.V.: El a admirat foarte mult pe Căpitan. Ţiu minte că
tata s-a dus la un moment dat la un fel de campament pe
care Codreanu îl avea la malul mării, cu tineri pe care el
îi învăţa să lucreze, iar sora mea Sandra a fost acolo,
rămânând multă vreme impresionată că îl cunoscuse pe
Codreanu. Tata avea foarte multă admiraţie pentru
integritatea omului ăstuia, însă nu a fost legionar. Nu a
îmbrăcat cămăşa verde, fiindcă avea rezerve, avea un fel

de echilibru. Dădea dreptate şi celor care aveau dreptate
care aveau dreptate pe de o parte şi celor care aveau
dreptate de partea cealaltă, nu putea să zică numai tu ai
dreptate.

T.R.: Deci a fost un admirator al mişcării leginare, dar care nu
s-a afiliat, rămânând totuşi distant.

M.V.: Da, un admirator, însă nu legionar, pentru că a
găsit că excesele lor nu cadrau cu idealurile lui. Chiar a
fost foarte amărât când la rebeliune au început să tragă în
dreapta şi  în stânga. La un moment dat se pierde
echilibrul când eşti pornit şi toţi crează un fel de
înflăcărare care te face să faci greşeli şi cu toate acestea,
va rămâne un paradox, acolo erau elemente remarcabile
care vroiau binele ţării. Dinu Noica  a fost înfăcărat,
Eliade la rândul său, Cioran la fel. Tata nu avea de ce să
se lepede pentru că a avut şi prieteni evrei care îl curtau,
care veneau la el, era Zilber, care încă din armată îl
cunoştea. Un alt coleg de-al tatei din armată, la care am
fost să-l întreb despre tata, care ajunsese academician şi
care m-a primit în casa lui, mi-a povestit discuţiile
înflăcărate pe care Mircea Vulcănescu şi Zilber le aveau,
încât cortul sub care se adăposteau fâlfâia de idei şi
polemici cordiale…
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Traian VASILCĂU

Cântec pentru
dacii noştri

(variantă)

Dacii nu se dau pe bonuri, dacii noştri nu se vând,
Nu-i mai prognozaţi în roluri astăzi, mâine  şi oricând.
Dacii nu se dau valută, nici pe lei nu se mai dau,
Sunt o stirpe absolută, cum cândva, demult erau.

Dacii nu-mblânzesc oraşe, ei numai în sate mor,
Cu trecut bolnav în oase, încă mai au viitor.
Dacii merg spre niciodată, dacii plâng în nicăieri,
Să mai nască înc-odată ţara lor din zi de  ieri.

Dacii noştri-şi sorb tăria de din cronici şi mereu
Dau în leagăn România ca pe-un unic  Dumnezeu.
În zadar voiţi a-i smulge, în zadar mitraliaţi,
Dacii nu pot fi nicicum din ţara lor concediaţi.

Dacii nu se dau pe pâine, nici pe vin cu prea mult rost,
Dar sunt încă convertibili, precum pururea au fost,
Niciodată-n tron suspuşii şi nicicând fiind barbari,
Dacii noştri sunt martirii libertăţii noastre mari.

Dacii nu se dau credite, pentru ei nici bănci n-avem,
Dacii noştri n-au probleme, ştiu, la sigur, că suntem.
Dacii sunt doar dacii noştri şi numai astfel vor fi,
Visul lor şi-acum  rămâne visul nostru-n orice zi.

O, doar ei ni-s grea valută, şi-s valuta cea mai grea,
Neam din loc să nu-i strămute pe sub nici o altă stea.
De la daci să-nveţi trăirea, de la daci să-nveţi să mori.
Vai de ţara  ce nu-şi are dacii ei nemuritori!

Traian Vasilcău (TRAIANUS) a răsărit la 2 aprilie
1969, in satul Viişoara, raionul Edineţ, Basarabia.
A absolvit facultatea Istorie şi Etnopedagogie a

Universităţii de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău.
E preşedinte al Societăţii Culturale „Pasărea

Phoenix“.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România şi

Moldova.
Director al proiectelor: „Dicţionarul scriitorilor
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Maestru în Artă.
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Actual
S-a destabilizat natura

Şi face mofturi ne-ncetat,
În oameni înfloreşte ura

Şi doar murim cu-adevărat.

Zadarnic rostuim cuvinte,
Care ne-njură,  rând pe rând.
Vai, chiar sinceritatea minte

Şi să fim oameni n-avem când.

În orice om trăieşte-o brută,
Care se scaldă în plictis,
Orice iubire-i pe valută
Şi-orice surîs e interzis.

Să plângem astăzi se mai poate,
Să plângem până vor urca
Spre ceruri Pruturile toate

Şi Romania va-nvia.

***
Cînd mă va vizita pustia,
Am să observ, bătrân cocor,
Că n-am vecie să-ţi spun:  Zare,
N-am vreo tăcere să-ţi spun :   Nor.

Dacă-aş fi Dumnezeu,  din lacrimi
Mi te-aş crea din nou să vii
Prin crîngul vieţii mele-apuse,
Ducând în palme ciocârlii.

Maică-a tristeţilor din mine,
Se lasă-n lucruri tot mai frig.
Să tac nu mai găsesc cuvinte
Şi n-am tăceri să te mai strig.

Un gând
pentru Mihai...

Mihai Viteazul n-o să-şi vîndă ţara,
El are-o ţară şi o cinste doar,
Iisus a pus în el potir cu har
Şi-l cheamă-n cer să-i dea îmbrăţişarea.

Mihai Viteazul n-are când muri,
Zidit în noi, trimite, să-l răzbune,
Statornicia propriului nume,
Care minciunii nu s-o ploconi.

Mihai Viteazul strigă-n ochii mei,
Îi este strâmt, va evada din mine
Să-şi caute oştenii sub coline,
Cerul va fi ţesut cu nouri grei.

Jertfit de fraţii săi, c-aşa ni-i firea,
Ieşind din umbra propriului mit,
El îşi aşteaptă-n ceruri mântuirea
Şi în românii care n-au murit!

Maşina
securităţii

Ce bine lucrează această maşină,
Lucrează-n prieteni,  colegi şi-n poeţi,
Doar ea nu va cere vreodată benzină,
Ci noi calomnii,  înscenări şi agenţi.

Încearcă şi spune-i că n-ai nici o vină
Şi n-o să lucrezi pentru ea---- te-a zdrobit.
Ce bine distruge această maşină,
Ocheşte fantastic,  nu e de greşit.
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Dosarele-s  grele,   memoria-i plină
Cu-agenţi şi-i tot cauţi în vechi amintiri,
Ce misterioasă e-această maşină,
Loveşte din ziare,  din cărţi,  din priviri.

Popoare dispar,  zeu-n ceruri suspină,
Pământul de morţi este zilnic mai greu,
Dar nu rugineşte eterna maşină,
Striveşte destine,  surâde mereu.

Psalmul zilei a
şaptea

Am totul cît Te am pe Tine,  Doamne,
Şi n-am nimic dacă Te părăsesc.
Cîmpii de lumânări nesecerate
În ochi-mi duc şi tot Te preaslăvesc.

Nevrednic sunt de Tine însuţi,  Doamne,
Tăcerea mi-i mormînt,  pe care-l cresc,
Netrebnicul de mine-s o tânjire
La porţi de iad şi tot Te preaslăvesc.

Călugăr fără schit,  n-am vreo chilie
În inima-mi pentru vreun cânt ceresc.
În leagăn dau mereu tristeţea lunii,
Şi-am înfiat-o şi Te preaslăvesc.

În orice zi mă nasc şi mor întruna
Şi iar mă nasc să mor şi să-mplinesc
Condiţia neantului continuu
Pe care-l birui şi Te preaslăvesc!

În miresme
îngropat

În zori o să ne-atace trandafirul,
Treziţi copiii,  spuneţi-le clar
Că a sosit minutul milenar
Să vă spălaţi pe suflete cu har
Şi să înapoiaţi,  golit,  potirul
Ce duce-n Dumnezeu la ora şapte.
Veniţi şi încărcaţi-vă-n priviri
Parfumuri dense amintind psaltiri
Scrise de fluturii ninşi pe cetate
La ora inefabilei jertfiri.

În zori o să ne-atace trandafirul,
Deja ţinteşte sufletu-mi stingher,
În focul lui m-arunc cu patrafirul
Cusut din fir de stea şi plătesc birul
De-a fi-n miresme îngropat ca-n Cer!

***
Mama voia să fiu crâng de visare,
Prin care ceru-alunecă,  încet.
Dar într-o noapte---nostimă-ntâmplare---
Limba română m-a născut poet.

Tata visa sub ierbi în legănare
Să-i pot cosi tăcerea din brădet,

Dar,  lăcrimând,  legitimă mirare,
Limba română m-a născut poet.

De-aceea-i sărut mîna şi îi zic:
"Turlă a mea,  alunecând din soare,
Fără de tine n-aş fi  fost nici boare,
Nici plop pe deal,  nici clopot,  nici nimic."
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Inscripţie pe
catedrala de
aur a limbii
române
Nu se putea să nu provenim dintr-un neam
infinit, izvodit din lacrima strămoşilor daco-
romani şi ctitorit în imensa Columnă a lui
Traian.
Toate drumurile duc la Roma şi pornesc de
acolo,  " noi de la Rîm ne tragem" şi voim
spovada unei zodii să ne spună spre care din
tării ne vrem tărâm.
Aici ajunşi, vom scrie că limba noastră e
doina ce doineşte în izvor şi-această glăsuire
este limba unui popor ce-a izvodit din dor.
Sîntem şi scriem: limba română şi ne
închipuim deodată că ea ar face parte din
poporul român.
Dacii unei patrii,  care nu era decât Dacia lor
liberă,  porneau la luptă cu năvălitorii,
purtând pe buze,  ca nişte boabe miraculoase,
cuvintele sacre ale limbii materne.

Noi vom fi rămas de-a pururi să fim în limba
română ca-ntr-o  "acasă" a noastră,  unde
oricine îşi poate avea chilia sa de duh.
Iubiţi-vă copiii în limba română,  daţi-le în
dar cuvintele limbii strămoşilor voştri şi nu
socotiţi fără vreo trebuinţă acest unic , de
fapt, adevăr.
Sărutaţi-vă în limba română,  să puteţi auzi în
danţul sărutului vostru neprihănit clinchetul
dulce şi fără sfîrşit al cuvintelor limbii
române.
Eu te sărut în limba română,  tu mă săruţi în
limba română şi mână-n mână,  unul lângă
altul,  nedespărţiţi în veci,  suntem veghetorii
fideli la dulcele fagur de privighetoare al
limbii române.

Dumnezeu la o
cafea

De-o vecie viscoleşte
Cu luceferi,  nu cu nea.
Astă seară mă răpeşte
Dumnezeu la o cafea.

Obosit,  abia vorbeşte,
Turlă rară--vorba Sa.
Astă seară poposeşte
Dumnezeu la masa mea.

Taci mai bine,  Te-odihneşte,
Sunt,  de vrei,  tăcerea Ta,
Astă seară când opreşte
Ceru-ntreg la poarta mea.

Şi-o să  pururi  viscolească
Pacea Lui inima mea,
De-o să crească,  să tot crească!,
Veşnicii în urma Sa.
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Cer de uitare
În ziua–n care se–aştepta zăpadă
Şi numai moartea–n arbori se–auzi,
Văzut–am o măicuţă stând în stradă,
Căreia i–e ruşine a cerşi.

Cu mâinile ne-ntinse–a rugăciune,
Ea nu ştia că–n suveranul stat
Cerşitul a ajuns profesiune
Şi toţi o practică neâncetat.

Copil al dorului, cu ţara–n soare,
Apropiindu–mă,  i–am dat un leu,
Plângea în ochii ei chiar Dumnezeu,
În mine ceru–nţelegeam că doare

Şi n–am mai auzit nici un cuvânt
Şi cerşetoarea ruşinată–n pripă
Cînd s–a plecat mi s–a părut o Clipă
Ce–şi ducea–n spate propriul mormânt.

Precuvântare
Doamne,-aşa de răi suntem
Că nici nu ne mai vedem,
Nici la chip şi nici la cer
Nu ne mai vedem defel,
N-avem rană de mister,---
Numai boală de stingher,
Doamne!

Doamne, – aşa de morţi suntem
Că nici nu ne căutăm,
Cu flori nu ne sărutăm,
Din Cuvânt, râzând, plecăm,
Afară din noi te dăm
Şi avan Te lăudăm,
Doamne!

***
Nu sunt sărac cât timp îl am pe Domnul,
Şi nici străin când mă-ntîlneşte-n Somnul,
Am toate stelele, rupte rubine
Din caravanseraiuri sibiline,
La hanul norilor vin să mă cânte
Cvintete de tăceri şi să-mi împlânte
În zgura inimii hanger de cântec.
De el ca de Iisus să nu mă vindec.

***
Din naiuri cosmice se-aude
Izvorul liniştii curgând.
Îndrăgostit cum nu e altul,
Cu lacrimi reci îţi bate-n geam.
Eu mi-am pus plete de zăpadă
Ca un bijutier de rând
Şi rugi făcând la Preaînaltul
Te chem în veci, – să nu te am.

Să vii cu Dumnezeu de mînă
În templul meu care te-aşteaptă,
Cupolele de cer atârnă,
Viază-n mine umbra ta.
Bău-i din apa înserării
Ce avu gust de-avană soartă
Şi-acum, cînd cazi-n a mea privire
Izvoare sorb curgând din stea.

***
Sunt angajat de zbor să-i fiu cădere,
Sunt angajat căderii să-i fiu zbor.
M-a subjugat cuvântul cu tăcere
Să fiu pe veci tăcerea tuturor.

O deznădejde inima îmi cere,
Culeg lumina dintr-o psalmodie,
Pierdut-am cheia de la veşnicie
Şi n-am acces la nici o stea târzie.
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Cu ochii dragostei privescu-mi lumea,
Vreau visul să-mblînzesc şi nu mai pot
Decât să strig că moartea suie culmea
De după care-nvie neamul tot.

Psalmul
apartenenţei la
vecie

Părea nimic să nu-mi lipsească:
Aveam arginţii sub picior
Şi din podgoria domnească
Horea nectarul în ulcior.

Eram ferice ca un rege,
Aveam crăii în orice burg,
Iluzia-mi era pereche,
Păcatul lumii – Demiurg.

Ochii nutreau potire pline
Cu desfătări de umbre reci
Şi-n mine cărţile divine
Dormeau noptatec somn de veci.

Părea nimic să nu-mi lipsească:
Nimic din pohtele lumeşti,
Deşi eram un fir de iască
Plutind la curţi împărăteşti.

Şi-acum, când port Christos în mine,
Nimic nu am din ce aveam:
Nici avuţii, nici conturi pline
Şi, totuşi, cînt cum nu visam!

Şi-s voievod scris de misterul
Îmbrăţişării lui Iisus
Şi sunt cât sunt una cu cerul
Şi nu-i crăie mai presus.

Psalm îngânat
Doamne, numa-n Tine mă încred,
Oamenii sunt neadevăraţi şi mint,
Pierde-m-aş, da-n ceruri nu mă pierd,
Oamenii sunt neadevăraţi şi mint.

Viscoli-m-aş floare pe crăii,
Oamenii sunt neadevăraţi şi mint,
Pot să-nviu, în mine dacă-nvii,
Oamenii sunt neadevăraţi şi mint.

Şi-ntr-o zi când mă vei săruta,
Oamenii sunt neadevăraţi şi mint,
Floare-oi răsări pe rana Ta,
Oamenii sunt neadevăraţi şi mint.

Psalm înflorit
Pentru Flaviu-Lucian

Îngerul Tău, Doamne,
C-o mână sub cap
Doarme pe pământ.
Ca o floare a raiului,
În odăjdii de sfânt,
Te caută cu aripile
Încrucişate la piept
Şi, găsindu-Te,
Falnic visează.
Îngerul Tău, Doamne,
Lucindă rază,
În braţe-ntîrziate de iarbă
A poposit.
Vecia în mine lucrează.
Simt c-ajunge-oi un psalm fără seamăn
În câmpia iubirii de Tine-nflorit.
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Nins de
Cuvinte

Pentru Grigore Vieru

Vântul coseşte zarea de otavă,
Dar în privirea lui foşnesc cocori
Ducând pe-aripi istoria bolnavă,
Eternitatea-n voi culege flori.
O, el e-un crin pe care-l scapă cerul
Rugându-ne să i-l întoarcem cânt.
Deschideţi geamul, a-nflorit Vieru,
Frumos ca un poem doinit de vânt.

Din cer se-abate-o mare de lumină,
Zăpada ei începe-a nămeţi
Lumea care-a plecat ca o străină
Sub lutul ce învaţă-a ne rosti.

Arhanghel peste timp va fi izvorul
Prin mănăstiri de iarbă-ngenunchind,
Cuvintele, chemându-şi ziditorul
Cu braţele la cer, se acuprind.

Nici o durere nu le mai încântă,
E-o fericire-n zei, iar în copii
Porţi nalte se deschid şi-atunci cuvântă
Poetul-crin cu glas de veşnicii.

El printre arbori umblă ca un domn,
În ei îi ţes mantale lungi lăstunii
Şi-n ochii ce par lacuri de nesomn
Cântă bătrînul cer la harfa lunii.

Un freamăt de luceferi e în toi,
Un zvon de îngeri îi răsare-n cale,
Poveştile în el cresc taine noi
Şi-n vis surâd, uitate de-orice jale.

De-acum va fi să fie numai cînt
Şi mâine-n zori, trezind oarbe morminte,
La braţ mergând, pământ lângă pământ,
Ne-om duce-n templul său nins de cuvinte.

Poemul nostru
Noi n–am vândut lumina, deşi ni s–a propus
Un continent de beznă şi–un milion de lauri,
Prin noi şi–acum aleargă nesubjugaţii tauri
Ducînd lumina–n coarne, zburînd peste

coclauri
De amintiri spre cerul de–un gând barbar

răpus.

Noi n–am fost fii tăcerii, chiar dacă viaţa
toată

Ne–a fost trasă pe sfoară şi sufletul — pe
roată.
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Revolverul
înflorit
(simfopoem)
Măria Sa, Vahtang fără pereche,
Râvnea să moară ca un voievod,
Şi cu veleităţi de post-Irod
Visa cu el şi cerul lumii veche
Să-l ducă în mormântu-i de nerod.

În ziua lui de naştere în moarte
Măria Sa, Vahtang, s-a bărbierit,
Şi-a luat linţoliul de majestate,
Şi-a aprins pipa cu un gest grăbit,
Şi-a potrivit peruca în oglindă,
S-a dat pe chip cu de Bizanţ parfum
Şi, bându-şi din coniac, porni să-şi prindă
Ţeava de ochi, de inimă, de limbă
Şi hohotea-n castel ca un nebun.

Şi dintr-odată s-a oprit şi...trase.
Se zgudui împărăţia grea,
Dar cerul nu căzu, căci el, Christoase,
Ţintise bolta din privirea sa.

Şi-o mierlă-n zori de zi când se ivise
La geamul lui, pe loc a-nmărmurit:
Cerul era întreg, el nu-l ucise.

Şi-n mânurile-i ascunzând  misterul,
Când a luat, mirată, revolverul,
Acesta, Doamne, era înflorit!

Alt psalm cu
mama
Îţi tace sufletul,  parcă-ar zăcea
În rochia de iarbă-nmormântat.
La templul lui, biet rob îngenuncheat,
Am poposit să-i spun că voi pleca.

Trăsura Domnului nu e departe,
Iar tu, ca să nu-mi mai pot fi străin,
Eşti candelabrul dintre Zi şi Noapte
Şi eu,  de-atâta Cer,  flaut devin!

Diamantul
binecuvântării
Îmi amintesc de maica mea
Cum sta-n genunchi şi se ruga
Şi ceru-n faţa-i cobora
Să nu se roage singurea.

Şi-n clipa cînd se ridica,
Cerul la loc se înălţa,
Iar lacrima pe faţa sa
Ca diamantul strălucea,

Şi de smerenii mâna-mi grea
Binecuvântu-i culegea.

Ilustraţiile de la pp. 203-207 reproduc lucrări semnate de Eugen Mircea
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Boris MARIAN

Cred şi nu cred în
anticomunism

n site pe care nu-l stimez,
dar care mai are şi condeie
bune, unde am încercat să

mă exprim, fără succes, mi-a inspirat
acest articol - mărturie. Ca orice site
fanatic anticomunist, şefii lui nu ac-
ceptă opinii decât pe măsura slabei
lor înţelegeri. Nu-i numesc, pentru
că nu sunt singurii. Nu sunt nici un
avocat al comunismului prăbuşit în
1989.

Să fac puţină istorie personală.
Am încetat să cred în comunism în
jurul anilor 80. Sunt născut în 1941,
în Caucaz, acolo s-au refugiat şi s-au
ascuns părinţii mei, fără aprobarea
Cominternului, de ocupanţii ger-
mani năvăliţi în 22 iunie 1941 în
URSS. Bunicii mei din partea mamei,
cernăuţeni, au fost împuşcaţi pe
malul Bugului, în 1942. Eu nu sunt
holocaustolog. Nu particip la dispu-
te legate de aritmetica Holocaustu-
lui. Voi spune doar, că indiferent ci-
ne a fost Stalin, ce a fost URSS, sal-
varea a şase milioane din cele 12
milioane de evrei europeni, a venit
în principal de la victoria URSS,
aliată cu SUA şi Anglia împotriva lui
Hitler.

În anii 1936-1939, tatăl meu a
fost , alături de 800 de voluntari din
România, participant la războiul din
Spania, împotriva lui Franco. Acest
război a fost pierdut din vina Franţei
şi a URSS (în speţă, Stalin). Dar
aceasta este o altă temă. În 1945,
tatălui meu i s-a refuzat reprimirea

în Partid, din motive absolut absur-
de, deşi cunoştea mulţi dintre noii
lideri ai PCR. A suferit enorm, era
un naiv, s-a rugat în mii de scrisori,
până în 1954, să fie reprimit. A fost,
dar sănătatea i-a fost zdruncinată (şi
de cele două războaie), a murit în
1960, fără a dori să ocupe un post
important, fără a fi nomenclaturist.
Tovarăşii m-au convins să accept
incinerarea, că aşa e la comunişti,
ceea ce era o minciună. I-am scos, în
1990 urna de la „colţul roşu” al
Crematoriului Cenuşa. Îmi era urât
acel loc. Dar tatăl meu, care cunoştea
câte ceva din luptele interne din
mişcarea comunistă, mi-a spus –
comunismul e bun, evreii ar trebui
să-l susţină. A greşit. Iartă-mă, tată,
nu am crezut niciodată că evreii
trebuie să susţină un regim care se
baza pe ura permanentă faţă de
duşmanii de toate etniile. Procesul
halatelor albe, al medicilor de la
Kremlin, din care 90% erau evrei,
aiureala cu Birobidjanul, pogromis-
mul din vremea ţarilor, antisemitis-
mul „popular” nu promiteau nimic
bun. În 1956, Hruşciov a dat, în
sfânta lui ipocrizie, o lovitură fatală
stalinismului ca teorie şi practică,
dar nu s-a dezis de sistem. În 1964
şi-a început cariera marele demasca-
tor al Gulagului,Alexandr Soljeniţân.
În 1980, am citit romanul lui Marin
Preda „Cel mai iubit dintre pămân-
teni”. M-am întrebat adesea, ce ar fi
spus tatăl meu? Mulţi evrei, comu-

nişti dezamăgiţi sincer, nu din inte-
rese materiale, au părăsit ţările
socialiste, inclusiv din România.
Ceea ce mă miră peste poate este
anticomunismul înverşunat al fiilor,
fiicelor celor care erau în familii de
nomenclaturişti, unii mai nemulţu-
miţi, alţii, buni profitori. Nu mă
refer la evrei în mod special, ipocriţi
au fost de toate etniile, aşa cum au
fost şi comunişti foşti legionari, aşa
cum în partidul nazist au intrat foşti
comunişti, în 1933-1934. În ce mă
priveşte, am studiat chimia la Mos-
cova, în anii 1961-1965, mi-a plăcut
traiul de student cu 70 ruble lunar,
mergeam la filme, teatre. Intrarea în
producţie, la Bucureşti, în 1965, m-a
readus cu picioarele pe pământ.
şedinţe, urlete, frica de secretarul de
partid, de preşedintele de sindicat,
de secretarul de UTC, mitingurile
tâmpeşti pentru NC, pentru pace,
pentru oaspeţii de peste hotare…. În
1983 eram propus să fiu dat afară
din PCR, am scăpat cu un avertis-
ment sever, pentru că am citit o carte
în timpul unui miting pentru pace,
nu am strigat că NU VREM BOMBE
NUCLEARE. Unii credeau, probabil,
că eu le vreau. În anii 1978-1983 am
condus ca director tehnic o uzină, în
provincie. Directorul fusese secretar
de partid la alt combinat, era un
analfabet sub aspect tehnic, deşi
avea diplomă, lingău şi intrigant de
prima mână, secretarul cu probleme
economice era un pitic (123 de cm.

U
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cred că avea), venea de la judeţeană
să ne sperie şi să ne dea îndrumări,
ofiţerul Secu, aluneca zilnic, din
birou în birou şi se interesa de sănă-
tatea mea, a altora. Munca, totuşi,
mi-a plăcut, simţeam că fac ceva, nu
pentru socialism, pentru o uzină
care putea hrăni un număr de
oameni amărâţi. Începuseră lipsuri-
le, ouă, lapte, carne, pâine, iarna frig.
Revenirea la Bucureşti, în 1983 mi-a
adus aceleaşi „bucurii”. Visatul rai
se prăbuşea. Ce ar fi spus tatăl meu?
I-am văzut de aproape, i-am auzit pe
N. Ceauşescu, Dincă, Bobu, Winter
ş.a. Nu erau oameni ce inspirau
încredere. Vorbeau ca nişte stăpâni.
Nici prea inteligenţi. ”Inteligenţă
nativă”? Poveşti. În 25 decembrie
1989 NC a fost împuşcat ca un
infractor. Nu am regretat, m-a mirat
calmul sau „tăria” sa. Nu cred că
Elena ar fi fost de vină pentru
dezastrul în care ne aflam. Dar …
Din peste trei milioane de membri
PCR nu mai găseşti un fost comu-
nist. A apărut o clasă de 10.000
(aprox.) de capitalişti născuţi peste
noapte. Industria românească, fără a
avea performanţe la nivel occidental,

funcţiona. Agricultura stătea prost,
acum nu mai este decât un ciot de
agricultură. OLTCHIMUL, una din
puţinele supravieţuitoare ale jafului
naţional este disputat de un
pişpirică precum DD. În timp ce
semidoctul NC era plimbat cu careta
de regina Angliei, acum liderii euro-
peni râd de liderii de la Bucureşti.
Rusia, care a fost mereu o mare
putere, care a adus mari necazuri
României este desconsiderată, deşi
are mari resurse. Nu s-a luat exem-
plul Chinei, care a păstrat parţial
avuţia naţională, a practicat politica
paşilor mărunţi şi a ajuns o mare
putere. Tinerii de azi nu au perspec-
tive, locuri de muncă, educaţie,
posibilităţi de a-şi face un cămin.
România, încotro? Iar spre dictatură,
de dreapta, de stânga? Doamne
fereşte. Viitorul este dependent de
factorul demografic.  Treptat se va
ajunge la concluzia necesităţii unei
coordonări a dezvoltării economice
şi sociale pe plan global. Nu asta
dorea şi Marx?

Cât timp vom da vina pe comu-
nişti, pe evreii care au adus
comunismul (ei, dar creştinismul nu

l-au adus evreii? ) ? Stalin a fost un
fascist-comunist, dacă se poate spu-
ne aşa, la fel şi clonele sale din ţările
socialiste. Ne trebuie un fascism, un
stalinism? Nu, nu pot fi un nostalgic.
Nu sunt nici viitorolog. Dar m-am
cam săturat de veşnicele demascări,
de anticomunismul de operetă. Ştiu,
au fost oameni care au murit în
închisori, la Canal, mulţi. Generaţia
mea a fost o generaţie minţită. Dar
generaţia de azi nu este minţită de
politicieni? Se vorbeşte de corupţie
ca de un fenomen natural. În Cişmi-
giu vin ciori în fiecare seară şi mân-
jesc parcul, nimeni nu a găsit o solu-
ţie să scape de urâtele zburătoare.
Aşa este şi cu corupţia. Ce să-i faci,
şi în capitalism este corupţie. De ce?
Că doar capitalismul este bun,
stimulează valorile. Poate, aşa o fi,
Occidentul este mult înaintea restu-
lui lumii, mai sunt Japonia, China,
Coreea de Sud. Este frumos să-ţi
iubeşti patria, dar ce faci pentru ea?
Aşa au întrebat Kennedy şi Ben
Gurion. Nu erau comunişti. Ce
facem, fraţilor?

☻

Forţu Năstasă în epoca întrebărilor
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Florina BĂDICĂ

Motto: ”DOR DE VEŞNICIE”

dor de veşnicie
m-am născut purtând în suflet
dorul de veşnicie,
am crescut cu el şi nu-l cunoşteam;
când l-am descoperit
eram deja bătrână
şi mă năşteam din nou

ispitire
PC-ul meu
(demon cu coada în priză)
mi-a făcut cu ochiul
verde şi fosforescent
afişând un zâmbet
profesional şi parşiv

prin fereastra deschisă
spre nicăieri
mă privea Ispita
oscilând acul indicator
între Rai şi Iad

nepoata mea
înoată
nepoata mea înoată
în pântecul rotund
ca luna,
ca pâinea,
ca un cuib de vrabie:
"Bat din picior, deci exist!" –
îşi spune sieşi
ignorându-mă cu
bună ştiinţă

umanitate
înotăm în aceeaşi supă călduţă:
eu cred, tu crezi, el crede
devorăm aceeaşi supă călduţă:
noi vrem, voi vreţi, ele vor
devenim aceeaşi supă călduţă:
ei mor, ele mor, vă omor
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entropie
nu am păstrat
iubirea-nflăcărată
şi nu am ars
de dragoste şi dor
m-am mulţumit c-un
ochi călduţ de baltă
departe de
torentul arzător

linişte
e-atâta linişte-n natură, Doamne,
că poţi percepe şoapta unui gând
se-aude seva vieţii subterane
în vegetale vase fremătând

oraşul a intrat
în carantină
oraşul a intrat în carantină
sub stratul antiseptic de ninsoare
încorsetat în gheaţă opalină
şi-n timpul transformat în închisoare

scanat cu raze reci şi nemiloase
badijonat cu fulgi, tratat cu ger,
bolnav până în măduvă de oase,
golit de pasiune şi mister,

c-un diagnostic fără de speranţă,
abandonat în zilnica rutină,
cu zâmbetul criogenat pe faţă
oraşul a intrat în carantină

Valentin CIUCĂ

Despre kitsch-
ul cel de toate
zilele...

ncă din anii optzeci, când a apărut la Editura
Meridiane volumul Psihologia  kitsch-ului- Arta
fericirii, carte semnată de Abraham  Moles, am avut

sentimentul că trăisem, asemeni multora, într-un univers
cu prea multe necunoscute. Am aflat cu interes că
Fenomenul kitsch-ului, fireşte, aproape de-o vârstă cu
lumea, s-a manifestat ca o permanenţă, numai că nu
ştiam cum să o integrăm unei estetici lămuritoare. Este la
fel de adevărat că profesioniştii domeniului identifica-
seră de mult criteriile estetice ale valorizării primelor
creaţii umane. Într-o peşteră preistorică, privind  o operă
a unui conlocuitor, comentatorul ocazional, a stabilit fără
echivoc valoarea operei, scuipând pur şi simplu
capodopera ce tocmai se ivise în spaţiul universalităţii.
Termenul kitsch a apărut câteva secunde mai târziu sau ,
poate, mai către zilele noastre.

În vremurile ceva mai apropiate, chiar dacă artiştii
îşi proclamă ritos genialitatea, evident că nu chiar toţi
trebuie trataţi la fel. Unii membrii ai Academiei franceze,
ar putea lejer să renunţe la gloria efemeră în favoarea
altora, ceva mai des atinşi de aripa nemuririi. Mergând
mai departe, lucrurile se mai complică deoarece , odată
cu autorul,  susţinem că termenul kitsch este o formă de
prost gust. Surpriză...  La numai câteva rânduri însă,
autorul infirmă ceea ce afirmase mai înainte, spre a
susţine contrariul. Aşadar, termenul invocat, kitsch,
devine o veritabilă virtute. Ce să mai crezi? Să fie
adevărat că prin intermediul kitsch-ului primim valori
dătătoare de fericire? Verdictul a fost rostit – Kitcsh-ul
există în străfundul revelabil al fiecăruia dintre noi, ca
prezenţă veşnică, asemenea păcatului originar...

Societatea de consum de astăzi,  în perioada ceţoasă
a post - modernităţii, a gestionat neokitsch-ul în aşa fel
încât să-i asigure o  viaţă veşnică şi prosperă. Astfel de
produse se vând  direct sau prin promovare media în aşa
fel încât, kitsch-ul să nu dea cumva semne de devitali-
zare. Publicul, în sensul cel mai general, rămâne în
vremurile noastre încolonat sub stindardul consumismu-

Î
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lui şi al unor  sloganuri  mieroase sau incitante. Teoretic,
alegerea îşi aparţine, deşi actul manipulării s-a produs
deja. Clientul modern se lasă cumpărat cu o voluptate
asociată alienării, iar clipa de satisfacţie devine un
iluzoriu infinit...

Societatea de consum, integrările de tot felul,
globalizarea, neokitsch-ul nu dau semne de epuizare, ci
doar de permanent - inventivă adaptare la ritmul, haluci-
nant deseori, al schimbărilor de direcţie. O dominantă
totuşi rămâne, deoarece în kitsch se regăsesc acolo unde
lipseşte profunzimea, semnificaţiile social - umane de
altitudine. Se pare că, prin excesivă industrializare, ceea
ce am câştigat în planul producţiei, iluzoriei abundenţe,
am pierdut în sfera trăirii şi a exprimării estetice. Artiza-
nalul rămâne la periferia, vitală şi colorată, a micului
întreprinzător, oprit la porţile artei adevărate ale
spiritului autentic. Serializarea monotonă şi profitabilă
înlocuieşte orgoliul unicatului, a operei prima, şi se
manifestă global un fel de castitate  autoimpusă în
favoarea operei princeps...

Ne interesează cred, portretul Omului kitsch de
astăzi. Să fie el doar expresia dorinţei  în imediat şi
oricum a nevoii de confort, de seducătoare  mediocritate
şi o abandonare voluntară în faţa tabieturilor adaptate
din mers societăţii de consum şi, nu numai, exersate
secole de-a rândul?  Ar părea poate insuficient dacă nu
am adăuga,  din firească perspectivă literară, câţiva eroi
care au marcat idealurile individuale ale secolului al XIX
- lea.  Eroul reintră în scenă triumfal, după  modelul
idealizat al timpului, însoţit permanent de cultura...
banilor. Romantismul – în toate artele – s-a vândut bine ,
a lăcrimat şi a luat-o de la capăt. Germania, de pildă,  a
devenit o veritabilă capitală a  unui univers idilic,
idealizat, a cărei imagine se contopeşte cu gusturile
regelui Ludovic de Bavaria, de exemplu... Oarecum
excentric prin pasiunile sale acest personaj bizar nu a
ezitat să recupereze vechi castele romantice, creând
atmosfera plină de mister a locului. Teatralitatea
întâmplărilor, scenografiile oculte,  ciudăţenia recunos-
cută a regelui au determinat conduite bizare, admiraţie,
dar şi suspiciune. Ficţiunea, împletită cu autenticitatea,
fac un melanj  admirat de unii, ignorat de alţii.

În succesiunea glorioasă  a evenimentelor, mai mult
sau mai puţin prielnice, unde identificăm conflicte sau
alianţe, schimbări imprevizibile de direcţie istorică,
Magazinul apare ca un element revoluţionar de succes
pe harta Europei şi nu numai. Oamenii reacţionează
imediat şi se naţte  astfel acum Magazinul ca ... Paradis
sau Magazinul Universal. În paralel, micile magazine
care vând cu amănuntul sau vânzarea la preţ fix, fac din
această aventură o direcţie de evoluţie europeană. La
capitolul tentantelor kitsch-uri arhitecturale, în secolele
XIX - XX , evident că vor schimba gusturile şi viziunile
clasice, unii vor accepta fără ezitare viziunile
imediatului, alţii lăudând  spiritul baroc şi nu numai din
viziunile vieneze sau budapestane, turnurile din granit

şi, mai apoi, din beton şi sticlă ale americanilor.
Bauhaus-ul a redescoperit suprafaţa plană, stabilind
fireşti complementarităţi. În general, arhitectura a
contribuit la redescoperirea creativităţii reale, Gaudi
dăruindu-ne, himerele unui vis cu ochii larg deschişi...

În planul creativităţii, din arealul arhitecturii
contemporane, soluţiile de ultimă generaţie fac din
îndrăzneală o metodă de lucru. Nimic nu mai şochează,
nimic nu mai este imposibil. Senzaţia apocalipsei se
insinuează din ce în ce mai tranşant, dar dezastrul se
amână sine die... Raportul dintre etic şi estetic devine
volatil şi, oricum, negociabil. Civilizaţia, mondializată,
operează în funcţie de strategiile specifice unor direcţii
care să evite apocalipse oricum previzibile .

În spaţiul creativităţii româneşti, garda moare, dar
nu se predă... Dincolo de unele prezenţe arhitecturale
franceze ce au înnobilat remarcabil zone centrale, s-au
remarcat în aceeaşi perioadă şi definirea stilului neo-
românesc. Unele recompense artistice pariziene, eclatan-
te, ne-au determinat să privim cu un spirit ceva mai
generos în propria noastră  ogradă ...  estetică. Valorile
tradiţiei sunt la locul lor, arhitecţii şi artiştii se agită,
comercianţii de artă la fel. A fi vizibil devine o şansă,
pentru alţii chiar un destin. Brâncuşi, rămâne şeful de
coloană al artei noastre, spatele fiind asigurat de
numeroşi alţi exponenţi ai spiritului autohton-naţional
care, mai bine valorificaţi mediatic, ar putea fi trataţi la
nivelul real al operei lor.

Elleny Pendefunda şi Yuryi Yankov în atelierele de pictură ale cetăţilor trace
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S-a vorbit, deseori, despre specificul naţional şi de
şansa românilor de a fi receptaţi tocmai din perspectiva
specificităţii viziunilor, a unui fel propriu, particular, de
a exprima etosul, dominanta spirituală individualizantă
românească, modul cum sincronismul cu Europa, a
condus la o emancipare evidentă şi firească. Prin arta
noastră, de ieri sau de astăzi, putem şi trebuie să avem
sentimentul verticalităţii şi al onoarei. Cum, lejer putem
constata, că nu prin invocarea unor complexe putem
progresa sau dobândi recunoaşterea valorilor noastre
autentice prin participarea demnă  alături de familia
celor aleşi. Ceea ce, în expresie modernă ar însemna
Comunitatea Europeană Principiul paşilor mărunţi trebuie
asumat cu condiţia, desigur, a recunoaşterii unui
potenţial creativ românesc, demn de tot interesul. Cred
că reprezentanţii oficiali ai domeniului trebuie să iasă
din mrejele unei modestii păguboase, comunicarea
directă cu decidenţii domeniului fiind o pragmatică
strategie de recuperare a personalităţii naţionale în
contextul  euroatlantic şi, nu numai.

În planul evaluărilor axiologice, identificăm faptul
că, prin licitaţiile de notorietate şi profesionalism, circu-
laţia valorilor se face cu respectarea regulilor muzeo-teh-
nice şi prin creşterea sensibilă a interesului public. În
fapt, aceste spectacole ale imaginii conduc la sporirea in-
teresului pentru dialogul vizual, de emancipare şi
comunicare.

În alt plan, mai general, asistăm la degradarea
sistematică a interesului pentru bunurile simbolice. Prag-
matismul marcat de permanente câştiguri pecuniare, de
scădere a nivelului de educaţie civică, de sfidare a forme-
lor de coeziune naţională, apariţia drastică a formelor de
kitsch generalizat prin abandonul arhitecturalului  auten-
tic în favoarea stupidelor Case cu turnuleţe ale unor gura-
livi minoritari. Se produce astfel o manelizare progresivă
a autenticului şi identităţii frumosului arhitectural, cu
consecinţe greu de anticipat. Mai mult decât atât, maneli-
zarea toxică a spaţiului public domină excesiv prin
absurd, impunând reguli imposibil de acceptat în spaţiul
public. Se mizează, cred, pe lipsa de reacţie a majorita-
rilor, cei care se închid în propria lor carapace. Majorita-
rii reacţionează rar, sau deloc. Alienarea socială ne dă
târcoale... Angajarea reală, dincolo de iluziile unor politi-
cieni, trebuie să devină un imperativ social ce nu trebuie
amânat... Trebuie revenit rapid la valorile arhitecturale
autentice, la tradiţiile ce se nuanţează continuu, la
monumentele ce definesc un areal  propriu, specific unei
culturi seculare sau moderne... Trecutul şi prezentul
oferă suficiente sugestii pentru a redescoperi drumul ce
duce la autenticitate şi valoare. Regretatul Horia Bernea,
ne-a lăsat prin ceea ce a visat şi realizat la Muzeul
Ţăranului Român, un testament privind valorificarea
potenţialului creativ românesc în toate planurile.

Ceea ce mă intrigă şi nu sunt singurul, derivă şi din
lipsa unei  reale coeziuni naţionale, a politicienilor
interesaţi cu adevărat  doar de spolierea banului public,

iar nu de agonisirea şi investirea lor în proiecte de
succes. Puţina agoniseală a unui stat care face eforturi
spre a nu eşua în ireversibile căderi trebuie protejat prin
reacţia şi contribuţia celor lucizi...

Există, cum ştim, forme de kitsch, nu doar  în sfera
de referinţă a artelor, a dimensiunii estetice. În zilele
noastre şi în politica lor, moralitatea se tranzacţionează,
fie în Parlament, fie direct la bodegile iluziilor bahice, în
lenea de a gândi nu doar la perimetrul casei sau vilelor
supraetajate de la mare sau de la munte, ci cu
sentimentul că avuţia unui popor a fost strânsă pentru
desfătarea unor pensionari tineri pe coastele meditera-
neene sau ale  altor staţiuni exotice.

Nevoia unui ideal se resimte mai mult decât îşi
imaginează conducătorii noştri. Este drept că unii sunt
doar conducători cu dedicaţie personală, ceilalţi fiind
doar o banală masă de manevră,  interesată prioritar ca
la cele câteva alegeri, mai mult sau mai puţin fraudate,
mai mult sau mai puţin anchetate de lacheii de serviciu
încremeniţi la uşa  capitonată a vreunui impostor
irevocabil. Soluţia revenirii la normalitate pare simplă.
De aceea este aproape imposibilă.  Gândul mă duce
acum la atât de profundul Mit al Meşterului Manole.
Noroc că în vremurile de astăzi nu mai construim nimic
şi, astfel, am rezolvat dilematica problemă a zborului
terminat tragic...

Am, deseori, sentimentul deznădejdei, al  haosului
interior, încât nici cuvintele nu se mai supun gândului,
deoarece şi ele îşi caută loc de exil în universul tăcerii.
Nu o pot face  însă din pricina faptului că a fi este o
minune pe care n-a cenzurat-o încă controversatul domn
Blejnar şi, nici Clovnul irepresibilelor noastre tristeţi...
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Elleny PENDEFUNDA

Personaje pe simeze

u aveam încă nouă ani
când am întâlnit-o pe
profesora mea de pictură.

Am devenit Elena şi Elleny – am
convenit s-o strig pe nume, iar ea m-
a învăţat să aşez culorile aşa cum le
vedeam în mintea mea, fără să copii
căsuţele, copacii, şi hornurile cu fum
pe care le desenau colegii mei sub
îndrumarea institutoarei. Se deschi-
sese o lume nouă pentru mine. Mai
târziu am aflat că eu eram pentru
Elena o altă lume, viziunile pe care
le aveam şi pe care le realizam sub
ochii şi cu ajutorul ei o încântau.
Astfel am devenit prietene. Stăteam
alături şi lucram ore întregi pe

săptămână, mult mai mult decât îi
prevedea contractual cu şcoala
Junior unde primise să deschidă un
cerc de pictură după orele de
program.

Între Fundaţie1 şi Galeriile
Cupola2 se deschisese acum un
drum special. La galeriile de artă
vedeam lucrări ale multor pictori şi
mi se explica felul în care fuseseră
ele pictate. Cumpăram din ce în ce

1 Fundaţia Regelui Ferdinand din actuala
Piaţă Mihai Eminescu
2 Situate în Piaţa Unirii la parterul blocului
Braunstein (N.R.)

mai multe materiale, tuburi acrilice,
pensoane, pânze, cuţite şi duceam
acasă tablourile gata făcute la şcoală,
cele care trezeau déjà mirarea, invi-
dia sau admiraţia colegilor şi a per-
sonalului şcolii. Când mi-a expediat
lucrările pentru concursul interna-
ţional "N.N.Tonitza" nu eram nici
conştientă de ce urma să se întâm-
ple, nici nu ştiam ce mult îmi va
modifica viaţa. Când am primit
marele premiu, ea m-a motivat să
public, să arăt ceea ce am pictat şi
altora. Groapa cu lei îmi era
pregătită.

N
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- Dar, lucrările tale unde
sunt ?, am întrebat-o într-o zi. Tu ce
pictezi ? Mi-a arătat câteva, dar mi
se păreau mai puţine decât aveam
eu. Atunci, după ce am deschis o
expoziţie personală de pictură şi ea a
vorbit despre mine şi despre lucrări
şi mai ales despre prietenia dintre
noi, i-am promis că voi vorbi şi eu la
vernisajul expoziţiei sale.

- Floarea mea de piersic, aşa
mi-a spus, mă voi pregăti să fiu
elevei mele pe plac. Şi s-a ţinut de
cuvânt. Iată acum lucrările unei
expoziţii în care profesoara demon-
strează elevilor că mânuirea culori-
lor pentru plăcerea gândurilor este
unul dintre motivele pentru care
merită să te dedici artei.

Elena Cristina Potop a ştiut că
ceea ce ea crează trebuie să fie cu
totul altceva decât toate celelalte
tablouri din galeria de artă. Aşa
cum m-a învăţat pe mine să fac
altceva decât ceilalţi colegi ai mei,
să fiu solistă într-un cor, ea se
desprinde azi prin joc de umbre şi
lumini, culori şi forme ce ne
dăruiesc personaje distincte. Cei
care îi privesc lucrările simt trăirile
unei lumi care se deschide inimii,
dar în special minţii. Sunt pagini de
viaţă, se răsfoiesc cu greu, simezele
ascund personajele a căror caracte-
rizare o încearcă fiecare cititor. Un
întreg roman, plin de caractere
puternice se desfăşoară de jur
împrejur şi impresionează prin ceea
ce transmit: frământările unei
artiste a cărei valoare este incon-
testabilă, o profesoară în a cărei
grădină plină de har am crescut şi
în care cred.
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Elena Cristina Potop
S-a născut pe 15. 03. 1984
Adresa : Splai Bahlui nr. 27, Bl. B6, etj. 10. Ap. 42. Iaşi
Telefon . 0768788294
E-Mail: coritzi_ela@yahoo.com
Experienţă: din 2007 ca profesor pictură/cercul de pictură/Şcoala Junior/Iaşi
Studii:
2007-2009 – Master Arte Aplicate/Universitatea de Arte  "G. Enescu" Iaşi / Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi
Design
2003-2007 - Universitatea de Arte  "G. Enescu" Iaşi / Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design /Secţia
Pedagogia Artei
1999 2003 – Liceul de muzică şi arte plastice“Gheorghe Tăttarăscu”, Focşani

Membru UAP Iaşi din 2007
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Expoziţii personale:
2010 – Expoziţie “Univers”, Galeria “Tonitza”, Iaşi
2009 – Expoziţie “Potop de idei”, Galeria “Tonitza”, Iaşi
2008 – Expoziţie “Save The Queen” Exhibition, Galeria “Cupola”, Iaşi
2012 – Expoziţie “Who…What… When…How…” Exhibition, Galeria “Cupola”, Iaşi
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Expoziţii de grup:

2012 – Salonul de toamnă, Galeria Hotel Europa, Iaşi
2009 – “Saloanele Moldovei”, editia a-XIX-a
2009 – Salonul de toamna, Galeria Hotel Europa, Iaşi
2009 – Atelier 35 - (Premiu Atelier 35), Galeria Hotel

Europa, Iaşi
2009 – Performance “Hallelujah, It’s a conversation!”,

Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design, Iaşi
2009 – Bienala“Lascăr Vorel” editia a- VII-a, Piatra Neamţ
2008 – Performance “n+1” , International Festival of

Happening & Performance, editia a-II-a, Ateneul Tataraşi,
Iaşi
2007 – Bienala “Lascăr Vorel” editia a- VI-a, Piatra Neamţ
2007 – Salonul de toamna, Galeria Hotel Europa, Iaşi
2007 – “Metamorfoze” Galeria Hotel Europa, Iaşi
2007 – Atelier  35, Galeria Tonitza, Iaşi
2006 – Salonul de toamnă, Galeria Hotel Europa, Iaşi
2006 – Expozitie de grafica si pictura – “DIALOG”,

Ateneul Tataraşi, Iaşi
2006 – Salonul national al studentilor, Muzeul de artă

Tulcea, editia a-VIII-a, Tulcea
2006 – Expoziţie de fotografie - Grupul Z.E.L.D. , Casa de

Cultură ,,Leopoldina Balanuţă, Focşani
2006 – Performance  “Virus” Grupul. Z.E.L.D., Ateneul

Tatarasi, Iaşi
2006 – Expizitie de fotografie “Spatiu”,  Galeria A-Part,

Iaşi
2006 – Expozitie de pictura “Nud”, Ateneul Tatarasi, Iaşi
2006 – Expozitie de pictura - Grupul Z.E.L.D. , Casa de

Cultură ,,Leopoldina Balanuţă, Focşani
2005 – Salonul naţional al studenţilor, Muzeul de arta

Tulcea, editia a-VII-a, Tulcea
2005 – Fine Arts Exhibition “Absolute”, The German

Cultural Center, Iaşi,
2005 – Expozitie ,,In Memoriam Ion Irimescu’’, Fălticeni
2005 – Expoziţie “ARTstuDIS”, editia a-II-a, “FEstudIS”

Students Festival, Casa de cultura a studentilor, Iaşi
2001 – Expoziţie de pictură ,,George Apostu,, Tabăra

naţională de creaţie, ediţia a-V-a, Valea Uzului, Bacău
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Liviu PENDEFUNDA

Carul
Mnemonic

INRI – Igne Natura Renovatur Integra

rca lui plutea ducând peste apele potopului toate
elementele necesare restaurării ciclice a vieţii.
Rene Guénon subliniază importanţa complemen-

tarităţii între arcă şi curcubeu care e un semn al
legământului. Două simboluri analoge dar inverse ca
polaritate, fiind apanajul apelor inferioare şi superioare,
se completează reciproc în unitatea ciclului. Sfântul
Martin scrie că această luntre pluteşte ca şi oul lumii,
purtător de informaţie, al Tradiţiei încă nedezvoltate. În
China carul este simbolul lumii, podeaua pătrată e
pământul şi baldachinul rotund e cerul. Între ele, stâlpul
central e axa lumii. Vizitiul e mediatorul între lumi, în
buddism el este Agni, Atma sau Buddhi – el este spiritul,
iar atelajul simţurile. Cea mai mare apropiere de arcul
reflex noetic este această concepţie, căreia însă versurile
mele nu'i sunt tributare. În India coşul carului cosmic e
intermediar între cer şi pământ, axa fiind reprezentată de
osie şi cele două roţi. Carul e asociat soarelui, lui Mithra,
Apollo, Attis din timpuri imemoriale. În Vechiul
Testament, Iosua, îl arde şi nimiceşte caii ce cinstesc
soarele dinaintea templului Domnului1. Asocierea
căruţei cu conducătorul ei este un simbol universal.
Există Merkaba, căruţa de foc a cabaliştilor care îl răpeşte
pe Ilie la cer, el este carul înaripat al sufletului. Uneori
zeii se manifestă într'un nor, constituind un fel de ceaţă
omogenă, conducătoare a influenţelor de sus în jos şi

1 Vechiul Testament, 4Regi, 23:11

invers, întâlnit în panteonul elen, la Dumnezeul lui
Moise, la Cristos al apostolilor, la dragonul cu peştele
cosmic şi pasărea Hac2 şi nu în cele din urmă privind
calul înaripat. Drumul carului lui Mithra ca şi al lui Attis
are un rol demiurgic. Ursa Mare şi Ursa Mică sunt două
constelaţii fixe şi determină prin mişcare cele patru
anotimpuri. În tradiţia creştină, la fel cu chivotul cu al
cărui nume arca se confundă, carul este simbolul
lăcaşului apărat de Dumnezeu, deschis tuturor întru
mântuirea lumii. Arca, căruţa plină de Logos, de
informaţie, duce memoria Spiritului universal sub sau
peste podul curcubeu. Marele Arhitect a dat
dimensiunile arcei lui Noe, al chivotului lui Moise, al
templului lui Solomon. Arca avea trei etaje, simbol
ascensional. Căruţa pendefundiană reprezintă inima
omului, la fel ca la Hugues de Saint-Victor3, o corabie
având interpretare morală, literală şi mistică. Aici e locul
cel mai secret din templu, unde se înfăptuieşte jertfa,
adeseori încărcată de oameni prea inteligenţi, aleşi ai
soartei, nebuni în ochii profanilor. Carul mnemonic are
un caracter misterios, în el e Sfânta Sfintelor care
reprezintă centrul lumii. Arca simbolizează cele şase
vârste ale lumii, o cetate a lui Dumnezeu, după cum o
închipuia Sfântul Augustin.

2 Furtuna ridică aburii apelor pe cer prin care pasărea Hac se coboară şiprinde în gheare peştele. Pasărea împrumută aripile ei peştelui, peşteleîmprumută păsării corpul lui solzos şi în mijlocul fulgerelor şi tunetelor, almugetelor apelor apare dragonul pe spatele căruia pasărea scrietrigramele sacre din cartea transmutaţiilor a împăratului Pho Hi.
3 Hugues de Saint-Victor, De arca mystica

A



232 vol. 23, 103-104-105| ianuarie-februarie-martie, 2013

Dimitrie Gavrilean, Carul cu proşti

Dacă e să interpretăm prin prisma lui Jung, aici
descoperim sânul matern, marea în care se scufundă şi
din care renaşte soarele, Helios, Apollo. Căruţa e taina
iubirii4 şi vasul alchimiştilor, deci şi Graalul. Tema
inimii, chivotul, vasul, arca, carul este un simbol
constant. Inima omului este locul unde se petrece
transmutanţa omenescului în divin, conservarea şi
renaşterea fiinţei, trandafirul din centrul crucii, soarele
suprapus pe Crucea Sudului, Cristos. Marele Arhitect al
Universului coboară în car pe podul curcubeu, asemenea
mitologiei sudaneze.

Carul tras de cei patru armăsari din mithraism se
învârtesc perpetuu în cerc, primul purtând pe pielea sa
strălucitoare semnele planetelor şi ale constelaţiilor, este
foarte iute şi puternic, al doilea are un veşmânt sobru
luminat doar dintr'o parte de soare, mai puţin agil şi
viguros, al treilea şi mai slab iar al patrulea este static,
întunecat şi parcă aşteaptă ca primul să se răstoarne
peste el şi să'i aprindă coama5. Transformarea este
miraculoasă, în timp schimbându'şi rolurile între ei ca

4 Sfântul Paul, Ef 3:18
5 Franz Cumont, Misteriile lui Mithra, Herald 2007

după o luptă divină, cel mai puternic preluând rolul de
conducător, de vizitiu, asemănător cu cel din căruţa cu
nebuni6. Caii sunt de fapt reprezentarea focului, aerului,
apei şi pământului.

Roata e simbolul lui Apollo, a lui Magus Rotarum al
druizilor, al lui Vishnu. Cele patru spiţe primordiale,
şase ale lui Cristos, opt indiene sau chaldeene, se învârt
denotând reînnoirea. Din ea se naşte spaţiul şi toate
diviziunile timpului. Rota Mundi rosicruciană are
butucul fix, centrul, Buddha, omul universal care o face
să se învârtească. În mersul carului prin clopot ea emană
un foc întreţinut continuu şi egal, numit foc de roată,
realizând plutirea dar şi căldura care să lase urme ale
iniţierii şi să ducă la lichefierea pietrei filosofale. Ea se
învârteşte datorită celui de-al doilea foc, agent numit foc
secret sau filosofal, rezultat din întâlnirea profanului cu
divinul. Simbolismul roţii trece adeseori în cel al
trandafirului despre care s'ar putea scrie o bibliotecă.

Ca şi Homer, Hesiod denumeşte muzele fiice ale
Mnemosinei traductibil prin înţelepciunea memoriei,
reprezentând în realitate memoria universală a naturii,
lumina astrală eterul în care plutesc imagini ale

6 Liviu Pendefunda, Contact int'l 1992
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trecutului. Dar şi ale prezentului şi ale viitorului,
adăugăm noi. Soliile inteligente ale acestei lumini sunt
muzele lui Hesiod. Mnemoclastele sunt analiza în
detaliu a fragmentelor de memorie în subconştientul
uman şi mnemoclastia relevată de noi e metoda
hermeneutică de cercetare şi sinteză într'un nou context a
elementelor analizate de creierul uman, frecvent fără
intervenţa conştientă a acestuia. Pitagora, illuminatul
primordial al antichităţii, îşi cerceta cugetul ca în predica
cristică de pe munte, în pregătirea sa spre purificare. O a
treia etapă era iluminarea şi asemenea lui Enoh realiza
din carul său viziunea din înalt asupra lumii. Isus însuşi,
cu toate că era de esenţă divină, a trebuit să traverseze
etapele iniţierii7. Omul de rând nu poate să aibă viziunea
lumii astrale, cel care îl împiedecă fiind acelaşi etern
gardian al pragului prezent şi la Dante şi la Rudolf Steiner
şi în toate misterele antice şi de azi. Gardianul pragului
poate fi şi vizitiul căruţei astrale, dragonul coborât în
sfera materiei, dând posibilitatea călătorului să
dobândească o conştiinţă de sine. El este o condensare
astrală a încarnărilor precedente, adeseori având forme
înspăimântătoare care ne obstruează calea spre limina
spirituală şi participă la încercările iniţierii. Numit
Satana8, Ahriman, prinţ al întunericului, gardianul ne
spune: Priveşte cu atenţie, monstrul ăsta eşti chiar tu !
Osiris, Zarathustra, Dionysos trăiesc cele trei grade de
iniţiere spre corpul eteric. Din miezul acerstei taine
ţâşnesc toate fenomenele mistice ale viziunii şi extazului.
Din experienţele trecerii în spirală a călătorilor astrali
emană doctrina religioasă, legând destinele umane de
viaţa cosmică. Carul simbolizează inconştientul. El
împreună cu cel aflat înăuntru sunt una, e vehiculul unui
suflet ce trăieşte o experienţă. El poartă acest suflet pe
perioada unei încarnări. În cea de-a şaptea arcană majoră
a Tarotului, Carul, îl întâlnim pe îndrăgostitul din cea de
a şasea lamă. Este îmbătrânit şi este încoronat cu aur prin
rezovarea conflictelor. Pe umeri are două jumătăţi de
chip, dovada depăşirii problemelor, în mână ţine un
sceptru şi se află sub un baldachin sprijinit pe patru
coloane, două albastre şi două roşii. Are o fustă sau şorţ
roşu despărţit printr'o centură galbenă de o platoşă
albastră cu o mânecă galbenă şi una roşie pe care se
găseşte un triplu echer, simbol al muncii de construcţie
în lumile naturală, umană şi divină. S şi M (sulf şi
mercur) despart cei doi cai, unul roşu şi celălalt albastru,
totul corespunzând casei a şaptea horoscopice. Aşa încât,
aici, carul mnemonic este un mijloc de transport în
universul ocult al nemuririi, având o evoluţie frecvent
ascendentă, în spirală prin clopot.

7 proba simţurilor (prin înfometare), a spaimei (arătându-i abisul) şi aputerii absolute (dăruindu'i toate împărăţiile lumii) - evanghelia dupăMatei. În urma experienţelor, Isus spune: Fericiţi cei ce cerşesc duhul, că alor este împărăţia cerurilor, fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia,fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura,fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
8 Lucifer este însă cel care ne ajută să vedem adevărul, precum şarpele dinEden şi de aceea participă la illuminare.

Dacă horele sunt un dans al focului, cercul şi spirala
sunt însemnele religiozităţii în protoistoria pelasgilor,
crucea ieşind în evidenţă doar ca un derivat al cercului –
roata, iar troiţa este un simbol antropaic al soarelui. Şi
paligenezia horală înseamnă de fapt o eternă revenire.
Spirala în care se iniţiază poetul este eterna lui revenire
prin ritual, repetat de milioane de ani şi pentru restul
milioanelor de ani umani, sau cine ştie ai cărei unităţi de
măsurare a timpului. Spirala decorativă în ceramica
românească reprezintă calea zeilor, făgaşul cunoaşterii
depline prin revenirea necontenită la esenţa lucrurilor.
Perspectiva adâncirii cunoaşterii a fost din cele mai vechi
timpuri simbolizată prin spirală şi cerc.

Un mare pictor contemporan şi care de curând a
pornit în marea trecere, Dimitrie Gavrilean, de a cărei
operă ne vom ocupa începând cu acest număr al revistei
a înfăţişat într'o serie de lucrări simbolismul ocult al
căruţei, al arcei cosmice, cea care conduce înţelepciunea
divină şi prostia omenească în calea spiralată a vieţii din
clopot. Influenţat într-o oarecare măsură şi de discuţiile
purtate cu mine timp de mai mult de cincisprezexe ani în
atelierul unde scriam versuri şi Mitu picta…

Căruţa cu erori e-un vis:
Scântei de fulgere topind

zori de fantasme plutitoare
Şi eu cel mai iubit,
Ţinând
În frâu şapte nebuni.
Abur răzbate printre fulgi
Din nări de bidivii

şi guri cuprinse’n cântec şi sudălmi;
E drumul plin de pene strânse în fuioare,
De sunet rătăcit
Şi de argint.

Şi iată’l pe el, primul nebun, descoperindu’şi gândul:

Par un nimeni
Şi totuşi
Ce cuget, suflet sau trup
În toamne fără vis
Nu mă’nţelege ?
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Tâmplarul cântă’n timp
Rotirile’i de lemn,
Fierarul udă’n focuri
Sclipirile’i de cer;
Dar eu
Pierzând sub gene frunze
Scufund în ireal planete,
Cuvântul
Decantat în eprubete
E pentru oarecine
Un nimic.

Şi totuşi
Ce cuget, suflet sau trup
Nu m’ar înţelege ?

Căruţa se clatină trecând de troieni şi-un altul pare-a
spune:

Un ou era pe-atunci gândirea
Al cui era ?
Al nimănui; sau poate-al meu.

Oglinzi erau în juru’i cioburi
Şi aurul prelins din el
Aiurea.

Fulgi curgeau din stele
Şi m’am ascuns - vis adormit
Să mă trezesc acum,

Când cerul a născut ţărână,
Când pot să fiu un nor
Şi pentru oameni mit.

Sunt împăratul lumii şi ghioc
În aşternut de frunze
Şi haine de pământ,
Când printre raze de furtună
Sunt magnet de foc
Ouă se mai sparg de vânt.

Şi surprind al treilea pasager murmurând:

Ce’i noaptea, ce’i ziua ?
De ce lumina naşte întuneric

şi culorile lumini ?
Acum e zi sau noapte ?
Eu spun că’i beznă, tu că nu’i

dar cine ştie adevărul ?
Zvâcnim în întrebări
Şi dacă ne răspundem,

cine ’nţelege şi care e nebun ?

Al patrulea’mi pare pierdut în priviri, cu ochii schimo-
nosiţi de idei:

Eram un vânător vestit
Dar zeii
Din palmă mi-au luat
Cu bună voie leii.

Pas loin de Nôtre-Dame
Onor
Zăbrele şi ciment,
În mâini să’mi aşezaţi
Lumini sortite’n astre,
De’n ape ruginite
E pană de curent
Şi nu mai ştiu să fiu,
Nu sunt savant,
Nici cerşetor...
Ci doar un vânător
Lipsit de gloanţe.

Retras, parcă plecat din trupu’i mutilat de gând, al cin-
cilea delirează:

Strălucire’mi sunt ochii
şi crengile răsunet

Clopotelor albe, sfori nevăzute
prelinse la fiecare pas

De nicăieri.
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George Gavrilean, Căruţa cu nebuni

Şi muzica aceea
din picături neştiute

Răsfrângerea florilor de gheaţă
tremură în timpane de ceas

Şoaptele lor.

Înconjuraţi vom fi de soare
şi orbi vom desprinde

Bătaia verde a clopotelor
a zării ce înalţă

Începutul de zi.

Râdeţi, nu’i mai târziu ca ieri
şi lacrimi să răsară aievea

Din puterea luminii
din lemn de sălcii sau de meri,

Ochi de copii.

Al şaselea nebun încearcă cu mintea să tulbure văzdu-
hul:

Dintre noi, el e
Nebunul
Adăpostind hăitaşii;
Eu, doar
Poate, din amurg
Un cântec
Sunt.

Şi dintre toţi ocnaşii
El, vâslitorul
Peste cer,
El, cel ce trage
Cortina peste noi,
În neant
Să nu ne pierdem,
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Medicu’i9

Nebunul.

Romantic adăpost
De ninse trupuri,
Ne-au adunat
Într’o căruţă
Ultimii nebuni.

E ultimul; se reazămă’ntr’un cot cu hainele’ngheţate
printre paie, al şaptelea, abia zărit în coşul cosmic al
căruţei:

O vrajbă’mbrăţişează cerul
în iarna unei lumi

Ceaţa mi’e vederea
şi zgomotele fum.

Cădem halucinante zaruri,
plutim peste tăciuni,

Întoarcere de nori
pe un pământ imun.

Astfel doar să’nţeleg
uitat în rugăciuni

De ce pătrund în vis
căutători de lumi.

*          *

Acesta’i zborul de minciuni,
Un vis ce n’a fost vis

- plutirea trist’ a unui univers,
Înconjurare de genuni.

Şi rătăciţi ne vom găsi,
Am fost şi sigur vom mai fi

căruţa cu nebuni.

9 Conform convingerii lui Paracelsus medicii trebuie să cunoască artele
magice şi spre binele bolnavilor să nu se ferească de aplicarea
mijloacelor vrăjitoreşti. Magul, vrăjitorul nu are nimic de-a face cu
sensul medieval demonic.

Ca o tradiţie, ca un ritual cosmic, a început să curgă
pe pânze minunata căruţă românească, trasă de cai sau
de boi, cu un vizitiu nebun, prost sau prea întreg la
minte, înger călăuzind către neant iniţierea sufletului
omenesc. Din momentul când lucrurile petrecute aievea
şi reţinute de memoria noastră sau a celor cu care
interferăm mental se adună, se cristalizează şi devin
cuvânt scris, e de la sine înţeles că acesta simte nevoia
confruntării, a reîntoarcerii către oameni. Manuscrisul
nu’mi mai aparţine. Nici pictura nu mai are stăpân în
ideatica artistului.

Memoria afectivă, reală, călătoria în sine, în frămân-
tările medicului pe care eu îl întruchipam şi ale cărui
clipe sunt dăruite în totalitate vieţii, se interferau atunci.,
în atelier cu planul cunoaşterii exterioare, cel decantat în
sufletul prin care noi ne realizam profesional, dar şi în
spaţiul drag al locurilor mai apropiate sau nu de
localitatea în care el se născuse şi studiase tradiţiile,
asociind comuna Filosofi unde fusesem medic cinci ani,
devenită pentru mine centrul unei întregi lumi. Poate
aceste lumi erau una şi aceeaşi, cea a bunicilor, indiferent
unde în nordul sau sudul Europei. Şi aceasta pentru că
indiferent de sensul depărtării reîntoarcerea intervine ca
un motiv etern, drumurile ducând chiar şi pe căi ocolite
la acelaşi spaţiu. Iar spaţiul ancestral, de la ţară, era şi
pare şi acum a fi mereu o proiecţie subiectivă. Cu timpul
asperităţile s’au rotunjit, s’au schimbat ierarhiile, eu am
rămas acelaşi visător dornic să fac ceva şi să atrag alături
de mine pe cei care înţeleg să pătrundă în marea
călătorie a viitorului, cu adepţi ai gândirii, ai preceptelor
metafizice, dar pe unul din primii mei discipoli, frate
întru spirit, culoare şi Cuvânt, nu’l pot uita. Dimitrie
Gavrilean rămâne unul dintre primii ce au redat
structural pe înţelesul tuturor o parte din gândurile
mele, idei ale căror miez nu’l digeram nici noi îndeajuns
pe atunci. Poate de aceea şi reflectarea artistică necesita o
exprimare prin elemente tradiţionale precum era căruţa,
fie ea mai mult sau mai puţin mnemonică. Seria
lucrărilor reprezentând căruţele devin astfel, pentru
eternitate o destăinuire şi un dialog, uneori încurcând
timpul şi promovând un joc structural în schimbare cu
posibilitatea temelor de a fi mereu privite altfel, dar cu
siguranţă aşa cum trebuie de către un iniţiat.
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Octavian LAURENŢIU

The dark Satanic
Mills

Hiar şi la începuturile Jocurilor Olimpice din vara
trecută un simbol primordial a determinat
asistenţa să urmărească Glastonbury Tor. Spirala

mitică a dealului recomandă o vedere pastorală asupra
Angliei, a Albionului, departe geografic dar nu şi
spiritual de celebra Arcadie. Deasupra străjuieşte un
stejar uriaş, un copac considerat sacru de către druizii
celţi şi reprezentant al Divinităţii Supreme.

Glastonbury Tor este unul dintre cele mai vechi
locuri sacre din Anglia. El se află la intersecţia unor linii
de forţă magnetică puternică, de acesta fiind legate multe
poveşti şi legende mistice. De exemplu, acesta este
considerat a fi chiar Avalon din legenda regelui Arthur şi
a celor doisprezece cavaleri ai Mesei Rotunde, o poveste
care este asociată ezoteric cu soarele şi cele douăsprezece
semne ale zodiacului. O altă legendă susţine că Iosif din
Arimateea, ar fi adus aici potirul folosit de Isus în timpul
Cinei cele de Taină (numit şi Sfântul Graal), cea care ar
avea uriaşe puteri magice. Arheologii au descoperit, de
asemenea, că construcţia abaţiei Gastonbury are, precum
multe construcţii templiere, implicată geometria sacră,
cunoscută de către constructorii de piramide egiptene, şi
care a trecut apoi, la societăţile de pietrari (iniţiatori ai
Masoneriei moderne). Dealul este loc de pelerinaje
creştine şi ritualuri sezoniere practicate de magicieni,

vrăjitoare, ocultişti păgâni, şi de diverse festivaluri
spirituale. Prezenţa acestuia pe stadionul olimpic a oferit
o nuanţă mistică şi ezoterică ceremoniilor de deschidere.
În timp ce ţăranii lucrau pământul şi alergau în jurul
piramidei circulare în spirală asemănătoare Samarei (cu
o semnificaţie ocultă de loc întâmplătoare, cosmică şi
falică), un băiat din mulţime s-a ridicat şi a cântat un
clasic imn, Ierusalim de William Blake. William Blake este
adesea descris ca un vizionar, ale cărui lucrări artistice
au fost puternic inspirate de druidism, gnosticism şi
francmasonerie. În timp ce unele dintre creaţiile sale au
avut conotaţii creştine, altele au fost influenţate de
gnosticism şi ezoterism. Ierusalimul se referă la povestea
apocrifă a lui Isus descriind vizita sa pe pe pajiştea verde
şi plină de lumină de la Glastonbury, împreună cu Iosif
din Arimateea.

And did those feet in ancient time
Walk upon England’s mountains green?
And was the holy Lamb of God
On England’s pleasant pastures seen?
And did the Countenance Divine
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here
Among these dark Satanic Mills?

Poemul întreabă dacă Isus a mers în Anglia şi a
fondat Noul Ierusalim (după cum este descris în
Apocalips), printre aceste "mori întunecate ale Satanei".
Enigmaticele alegorii care au urmat, demonstrează
insinuarea răului în sufletele oamenilor şi dificultatea
asanării spirituale întru credinţă pentru a ne apropia de
dezideratul cristic.

Sursa imaginilor: internet

C
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Petre ŞIŢĂ

Rampa de Jazz
şi Poezie

ampa de Jazz şi Poezie un proiect în cadrul celei de-a doua ediţii a
celui mai mare festival cultural în aer liber al Bucureştiului, STRADA
DE C'ARTE, organizat de Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" și

Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România – APLER, s-a
desfăşurat între 21-29 septembrie 2012, pe esplanada BCU din strada Dem I.
Dobrescu, fiind un spaţiu de lecturi publice şi de promovare a cărţii de
poezie, blues şi jazz, cu următoarele puncte de interes:
 Pavilionul de Carte de Poezie, Blues şi Jazz, cu vânzare şi lansări cărţi, CD-
uri, audiobook-uri de poezie, blues şi jazz. Editurile participante: Tracus Arte,
Brumar, Humanitas Fiction, Humanitas Multimedia, Aius, Editura Casa
Radio, FNSA, Vinea, CDPL, Contact International (Iaşi), Mirador (Arad),
Timpul (Iaşi), Cartea Românească, Polirom. Reviste participante: Observator
Cultural, România literară, Cultura, Contact International, Luceafărul de
dimineaţă, Viaţa Românească, Arca, Mozaicul, Drama, Poezia, Convorbiri
literare, Manuscriptum, Cafeneaua literară.
 Rampa de Poezie, Blues şi Jazz, o scenă special amenajată în rampa BCU, a
fost spaţiul dedicat recitalurilor, lecturilor publice, spectacolelor, dezbaterilor
şi lansărilor de poezie, blues şi jazz.

Poezia, blues-ul şi jazz-ul sunt genuri de nişă, care nu au prea multe
spaţii generoase de exprimare şi promovare publică. Publicul acestor genuri
de nişă este rezonant şi complementar. Pentru prima dată, timp de 10 zile,
poezia, blues-ul şi jazz-ul au un spaţiu public pentru a se exprima şi
promova, într-o zonă centrală a Bucureştiului! Totul într-o formulă
interactivă, de agora! Să nu uităm că Bucureştiul are doar un singur festival
de literatură, Târgul Naţional al Cărţii de Poezie, în timp ce alte capitale
europene au numeroase evenimente literare, cu lecturi publice. Acest proiect
îşi propune să creeze o aşteptare şi o obişnuinţă culturală pentru lecturile
publice, folosind un format spectacular, care să atragă cât mai mult public
bucureştean. Oferim o scenă de afirmare debutanţilor în aceste genuri de nişă
şi, de asemenea, vrem ca publicul să-i cunoască şi pe profesioniştii acestor
genuri de nişă (Dan Mircea Cipariu).

A fost astfel recitată poezie la prima vedere - poeme din cărţi în
pregătire sau în curs de apariţie – de către Ioan Matiuţ, Ioana Greceanu, Ioana
Diaconescu, Amelia Stănescu, Simona Grazia-Dima, Marius Ghilezan,
Cornelia Maria Savu, Adrian Suciu și Andrei Novac. Au fost ascultate
așteptatele recitaluri "Cele mai frumoase poezii" susținute de Gabriel Chifu,
Nicolae Prelipceanu, Liviu Pendefunda,  Simona Popescu,  Horia Gârbea,
Octavian Soviany, Ioan Es Pop, Riri Manor, Denisa Comănescu şi Constantin
Abăluţă. Din poezia noului val au fost auziți: Cătălina Bălan, Laura Dan,
Radu Ianovi, Radu Niţescu, Silvia T, Raluca Ciochină, Sorin Despot, Flaviu
Predescu, Simona Simionescu şi Emilia Zăinel. De un mare interes s-a bucurat
Show-ul de poezie, blues şi jazz în care au fost prezenţi Dan Mircea Cipariu &
Mike Godoroja & Blue Spirit cu lansarea oficială a volumului "singurătata
vine pe facebook" de Dan Mircea Cipariu, cu 12 desene de Mihai Zgondoiu
(Editura Tracus Arte), Ioana Crăciunescu & Maria Răducanu & Dragoş
Andriana,  Florin Iaru & Mihai Iordache & Sorin Romanescu, Miruna Vlada &
Berti Barbera & Nicu Patoi, Bogdan O. Popescu & Marcian Petrescu & Trenul
de noapte, Traian T. Coşovei & Capriel & Garbis Dedeian Dedeian cu
lansarea oficială a volumului "Jurnalul morilor de vânt" de Traian T. Coşovei
(Editura Tracus Arte) şi Ion Mureşan & Eugen Suciu & Mircea Tiberian &
Ionuţ Bogdan Ştefănescu.

La aceste manifestări coordonatorul secţiunii poezie a fost Dan Mircea
Cipariu, preşedintele APLER, coordonatorul secţiunilor blues şi jazz - Mike
Godoroja şi Andra Rotaru, coordonator PR&Comunicare.

R
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Geo GALETARU

Un roman

xistă o forţă ineluctabilă a
imaginaţiei în romanul ,,Sub
ochii occidentului’’ de Joseph

Conrad. Această forţă declanşează
magma de neoprit a evenimentelor,
ce se precipită şi alunecă pe albia
naraţiunii, în concordanţă cu geogra-
fia învolburată a mişcărilor sufle-
teşti. Altfel spus, eroii romanului
trăiesc hrănindu-se dintr-o realitate
haotică, pe care n-o pot controla, dar
care îşi pune amprenta pe destinul
lor, supus permanent derivelor unui
timp ostil şi unei istorii seismice.Aşa
cum au constatat numeroşii comenta-
tori ai operei sale, imaginaţia nu este
Conrad acea calitate uşor abstractă,
care să-i conducă inspiraţia şi suflul
epic spre realizarea unor performan-
ţe literare facile. Ea este, mai degrabă
(şi mai evident) însuşi motorul
creaţiei sale, care pune în funcţiune
mecanismele complicate şi anevo-
ioase ale travaliului literar, în care
ambiţia de a construi se înalţă pe
suportul unei tenacităţi adesea
epuizante.

Apărut în condiţii grafice
excelente (cu o copertă superbă) la
Editura Nemira şi beneficiind de o
postfaţă profesionistă şi consistentă
de Alexandru Vlad, romanul ,,Sub
ochii occidentului’’ intrigă şi fasci-
nează în egală măsură. S-a spus
despre această carte că ar fi o replică,
din perspectivă occidentală, la
,,Crimă şi pedeapsă’’, prin universul
faptic pus în pagină şi, mai ales, prin
acuitatea unei problematici morale
de incontestabilă actualitate: legiti-
marea conspiratorilor, care nu ezită

să apeleze la mijloace extreme în
lupta lor disperată cu o autocraţie
impenetrabilă şi necruţătoare, con-
vulsiile morale care însoţesc actul
blamabil al trădării, singurătatea
incurabilă a celui angajat pe panta
acţiunii (şi a delaţiunii), cu consecin-
ţele cunoscute şi tratate în manieră

dostoievskiană: remuş-
carea, căinţa, compasiu-
nea, iubirea şi, în final,
iertarea. Toate structu-
rate în jurul unui filon

dramatic, cu multiple şi dense
reverberaţii etice: vinovăţia unui om
care a trădat şi care nu-şi mai poate
suporta povara vinovăţiei, găsindu-şi
liniştea tragică doar în forţa tera-
peutică a mărturisirii. Şi, dacă unele
dintre personajele romanelor sale
anterioare ,,nu sunt deosebit de
pregnante’’, fiind ,,mai degrabă stări
şi sentimente personificate, senzaţii
neclare şi amintiri ce se acumulează
neîncetat’’ (Alexandru Vlad), perso-
najele din romanul ,,Sub ochii
occidentului’’ au o consistenţă
aproape halucinantă, o pregnanţă
caracterială ce-şi instituie tiranic
primatul asupra acţiunilor şi faptelor
lor.Problematica morală care se de-
gajă din nucleul evenimenţial poate
fi corelată, într-adevăr, cu obsesia lui
Dostoievski pentru ,,abisul sufletului
rus’’, dar atitudinea scriitorului
occidental este una din antipatie şi
sarcasm faţă de o societate cu legi şi
mecanisme impenetrabile, supusă
stigmatului unei autocraţii inflexibile
în obscurantismul ei coercitiv. Dar
acolada intenţiei polemice a lui
Conrad nu înglobează doar ecuaţia
vinovăţie-expiaţiune, ci îşi circum-
scrie şi propensiunea spre descifrarea
unor asperităţi sufleteşti insonda-
bile, proprii, de altfel, şi marelui
prozator  rus cu care a fost comparat.
Personajele lui Joseph Conrad sunt
departe de a fi nişte fiinţe lineare,
fixate într-un imobilism care le-ar
obtura fervoarea tragică a unor trăiri
autentice. Kirilo Sidorovici Razumov,
dar şi Natalia Victorovna Haldin,
Peter Ivanovici, Sofia Antonovna
sunt personaje profund dilematice,
de o complexitate remarcabilă, care

evoluează pe partituri sufleteşti
ample şi discordante în raport cu
percepţia comună. Merită Razumov
să fie iertat, el, cel care l-a trădat pe
fratele fetei de care se simte irezistibil
atras şi căreia i se confeseză , în final,
punând capăt unor tribulaţii sufle-
teşti devenite insuportabile? Câtă
legitimare morală au complotiştii
ruşi, în ţara lor sau în exil la Geneva,
angajaţi într-o epuizantă luptă împo-
triva unei tiranii acerbe şi nemiloase?
Sunt întrebări-cheie pentru contem-
poraneitate occidentală a autorului,
contemporaneitate parţial insensibilă
sau doar opacă la dramele insur-
montabile ale ,,marelui urs’’ de la
Răsărit. Deşi substratul polemic al
romanului ,,Sub ochii occidentului’’
nu poate fi pus la îndoială, autorul îl
disimulează în faldurile unei
aparente imparţialităţi: consemnarea
fidelă a evenimentelor de către prie-
tenul englez mai vârstnic al tinerei şi
înflăcăratei Natalia, apelarea la o
prestinsă cronică a lui Razumov, în
care acesta menţionase fapte,
întâmplări şi reacţii. Sunt artificii
literare fertile şi credibile, care îşi
găsesc locul în arhitectura fastuoasă a
cărţii.

Romanul are un ritm trepidant,
care coagulează un mozaic faptic de
o varietate şi specificitate impresio-
nante. Stilul auctorial este simplu şi
vizibil elaborat, cu volute frazeolo-
gice şi tapiserii metaforice sclipitoare,
cu supraetajări de evenimente şi
reveniri spectaculoase, cu intrigi
palpitante şi introspecţii dureroase,
totul probând o mână sigură şi un
orgoliu al creaţiei impunător.
Romanul ,,Sub ochii occidentului’’
este o carte care captivează de la
început până la sfârşit, atât prin
problematica sensibilă şi actuală
pusă în discuţie, cât şi prin modul de
abordare şi tratare a acestei
problematici. Cred că nu greşesc
dacă afirm că romanul lui Joseph
Conrad este o capodoperă.
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Susan
Sontag
o mare scriitoare
americană

n 2007, în colecţia Cotidianul a
apărut o carte de succes, „În
America”, tradusă după origina-

lul apărut în 2000 în SUA. Deşi
traducerea nu este la nivelul origina-
lului, am citit cu mare interes despre
mentalităţile americane în secolul
XIX, care s-au perpetuat, evident în
secolul următor. Despre autoare se
ştiu o serie de date din cărţile apă-
rute în România, „Boala ca metaforă” –
Ed. Dacia- 1995 (traducerea Aurel
Sassu), „Împotriva interpretării” – Ed.
Univers- 2000 (traducerea Mircea
Ivănescu), primul fiind roman, al
doilea un volum de eseuri, prin care
autoarea se detaşează de propria
boală (cancer), extinzând aria reflecţi-
ilor asupra altor boli grave, cum ar fi
SIDA, etc. S-au mai publicat la noi
două romane de dragoste. Născută la
New York , la 16 ianuarie 1933, a
căpătat numele Sontag de la al doilea
soţ al mamei, în 1954-1955 obţine
licenţa la Harvard University, în
engleză şi filosofie.În 1958 se află la
Paris pentru studii, în 1963 publică
primul roman „ Benefactor”, apoi
obţine o bursă Rockefeller , de studii,
publică în continuare romane, eseuri,
în 1968 se află în Vietnam, scrie
reportaje, critică politica militară a
SUA, este autoarea a mai multor
scenarii de film, este invitată în jurii
de prestigiu, la festivalurile interna-
ţionale de film. În 1974 realizează
documentarul „ Promised Land”,
despre Israel. Primeşte în 1977
National Book Critics Award. Moare
în 2005, la New York.

Creaţia Susanei Sontag este cu
totul remarcabilă prin îmbinarea
unui modernism care include

absurdul, a şi pus în scenă o piesă a
lui Beckett, ”Aşteptându-l pe
Godot”,respectul pentru tradiţiile
democratice, a criticat vehement
politica propriei ţări în Asia, în
Balcani, ca şi o înţelepciune care s-a
concretizat în eseuri pline de miez ,
în romane de înaltă calitate artistică.

Romanul „În America” începe cu
propoziţie pe cât de simplă, pe atât
de sugestivă – „şovăind, nu,
tremurând, mă strecurasem la o
petrecere care a avut loc în salonul de
mese privat, al unui hotel”. Urmează
o descriere amănunţită a interiorului,
farmecul naraţiunii se insinuează
treptat, personajele discută dezinvolt,
în stil american. „Orice idee nobilă e
o nebunie”, spune cineva..

•
Minciuna este un mijloc elementar de
autoapărare.
Perversitatea este muza literaturii
moderne.
Sănătatea psihică e o minciună
confortabilă.
Nu există nimic mai murdar potenţial
decât un război ascuns.
Singurele răspunsuri interesante sunt
acelea care distrug întrebările.
Nu vroiam ca visele mele să-mi
interpreteze viaţa, ci ca viaţa mea să-mi
interpreteze visele.
SIDA îi face pe oameni să se gândească
la sex ca având, probabil, cea mai
îngrozitoare consecinţă - sinuciderea.
Sau crima.
Cel mai frumos lucru într-un bărbat viril
este un element feminin; cel mai frumos
lucru într-o femeie feminină, este un
element masculin.
Aparatul de fotografiat ne transformă pe
fiecare dintre noi intr-un turist în
realităţile altor oameni, şi poate chiar şi
în propria noastră realitate.
Trecutul în sine, în vreme ce schimbările
istorice sunt tot mai alerte, a devenit
unul dintre subiectele cele mai
suprarealiste- aceea de a crea
posibilitatea de a vedea o nouă frumuseţe
în ceva ce dispare.
_________________________________
Cărţi din literatura universală:
Privind la suferinta celuilalt (Susan Sontag)
Lady Hamilton (Susan Sontag)

Livia IACOB

Antinomicul
în filosofia
lui Lucian
Blaga

ste actualmente de domeniul
evidenţei faptul că opera filo-
sofică blagiană a suscitat,
decenii la rând, imaginaţia

hermeneu-ţilor, speculaţiile filologilor,
dar şi dorinţa multora de reconstrucţie
şi redefinire a unui spaţiu filosofic
naţional pornind de la un model
unanim acceptat şi apreciat. Astfel
încât nu ne mai miră să constatăm că şi
în contemporaneitate interesul pentru
acest tip de problematizare a rămas la
fel de viu, ba chiar şi-a adăugat princi-
pii metodologice noi, linii ordonatoare
şi trasee interpretative din cele mai
felurit nuanţate. Căci o asemenea
încercare este şi volumul Antinomicul
în filosofia lui Lucian Blaga, care
porneşte, după mărturisirea autorului
din Introducere, de la ideea că există, în
opera de largă respiraţie metafizică a
scriitorului român, o amplă tematizare
a antinomicului. Motivul respectiv este
gândit în cercetarea de faţă drept un
principiu organizatoric, un fel de
element structural în jurul căruia s-a
cristalizat, de fapt, întreaga serie a
studiilor pe care filosoful de la
Lancrăm le va grupa în componenţa
Trilogiilor, dezvoltând teoria cunoaş-
terii luciferice, metafizica censurii
transcendentale, sau, ulterior, în teo-
riile privitoare la stilul cultural, la
metaforă sau în cosmologia "diferen-
ţialelor divine".

Lucrarea beneficiază şi de o
prefaţă semnată de academicianul
Teodor Dima, un reputat specialist şi
exeget al filosofiei blagiene, care se
apleacă atent asupra demersului
exigent întocmit de autorul în cauză,
subliniind faptul că, în perimetrul

Î
E



Iarna 2013 | Contact international 241

contribuţiilor ştiinţifice relevante care
fac vorbire despre opera filosofică a lui
Lucian Blaga, cercetarea de faţă s-a
fructificat sub forma unei cărţi bine
concepute, structurată elaborat, bine
argumentată şi bazată pe o bibliografie
convingătoare. Volumul  este astfel
structurat încât să devină cu uşurinţă
vizibilă cititorului prezenţa antinomi-
cului în multiplele niveluri ale con-
strucţiei filosofice blagiene, "fie ca
aplicaţie a metodei antinomiei transfi-
gurate, fie în afara orizontului acesteia,
în structura anumitor teze, teorii sau
concepte". Introducerea, subdivizată în
trei capitole, ne lămureşte, de altfel,
suficient în privinţa intenţiilor
cercetării. Capitolul întâi, Tematizarea
blagiană a antinomicului, dezvoltă ceea
ce am putea numi, fără rezerve, efortul
de semnificare şi teoretizare propriu
autorului acestui studiu: căci, pornind
de la ideea antinomiei transfigurate,
acesta ajunge să-şi configureze metoda
necesară investigaţiei propuse aici, şi
anume metoda antinomiei transfigu-
rate, pe care o leagă, pentru început, de
cosmologia blagiană, pentru a se referi
apoi la antinomiile cunoaşterii lucife-
rice şi, printre altele, la sensul
paradoxal al culturii şi antinomia ideii
de stil sau la structura antinomică a
metaforei. După cum se poate lesne
observa, se încearcă şi o abordare
interdisciplinară; cercetătorul nu utili-
zează însă până la capăt multe din
porţile pe care o asemenea întreprin-
dere le-ar putea deschide.

În construcţia cărţii se pot distinge
şi alte etape ale drumului propriu
parcurs de cercetătorul ieşean: Lucian
Blaga şi tematizările antinomicului în
istoria filosofiei; Despre sursele predilecţiei
blagiene pentru antinomic; Lucian Blaga şi
predilecţia pentru antinomic în filosofia
românească; Tematizarea blagiană a anti-
nomicului în contextul gândirii
contemporane. Lăudabilă ni se pare mai
ales intenţia de prezenta, într-o
paralelă implicită, filosofia blagiană în
contextul tematizărilor antinomicului
prezente în istoria filosofiei de până în
secolul XX şi în contextul filosofiei
româneşti. De aici se cuvin a fi reţinute
cel puţin două idei percutante nu
neapărat prin noutatea lor, cât prin
importanţa cu care ele devin, ca să
folosim un termen blagian, revelatoare
pentru înţelegerea spiritualităţii acestui

spaţiu şi deci pentru a fi încadrate într-
un model epistemologic cu reverberaţii
în zona studiilor culturale. În primul
rând, autorul pozitivează, pe linia
deschisă de Blaga însuşi, antinomicul,
considerând că încercarea acestuia de
a-l privi favorabil trebuie înţeleasă
drept semnul unei gândiri alternative.
În al doilea rând, însăşi prezenţa atât
de insistentă a antinomicului în spaţiul
românesc este privită drept o cheie de
înţelegere a propriei noastre spiritua-
lităţi. Nu în ultimul rând, trebuie
remarcat şi efortul stilistic pe care îl
face autorul cercetării, răspunzând
astfel unui subiect delicat de abordat şi
reuşeşte, credem, să-şi depăşească
propriile temeri iniţiale. Trebuie remar-
cat şi salutat, în încheiere, faptul  că,
pentru o justă funcţionalitate a demer-
sului său şi pentru eventuala lărgire a
sferei utilitare a acestuia, Valică
Mihuleac alege să folosească în grad
sporit calea investigaţiei interdiscipli-
nare sau, de ce nu, chiar transdisci-
plinare, cu atât mai mult cu cât şi
structura complexă a omului de cultură
care a fost Lucian Blaga, şi multipla
stratificare a operei sale în ansamblu
permit, dacă nu cumva chiar implică
fundamental o astfel de apropiere.

Boris MARIAN

Un maestru
al
aforismelor –
Stanislav Lec

tanislav Jerzy Lec s-a născut
la 6 martie 1909, la Lvov
(Lemberg) . Tatăl său era  un

nobil austriac de origine evreiască,
Benon de Tusch- Letz, care a murit
când fiul  era încă un copil, astfel că
educaţia sa a datorat-o mamei, Adela

Safrin, o bună cunoscătoare a culturii
poloneze şi evreieşti. Primii ani de
şcoală i-a parcurs la Viena, iar
universitatea a urmat-o la Lvov, pe
atunci  oraş polonez. În 1931 începe
să publice versuri în reviste care sunt
interzise ulterior de poliţie. În 1933,
apare primul său volum  de versuri,
în poloneză, „Barwy” (Flori).
Sensibilitatea poetului este intens
afectată de ororile Primului Război
Mondial, de tensiunile sociale. Iulian
Tuwim, un prestigios poet polonez
de origine evreiască, remarcă umorul
amar al autorului şi reproduce câteva
poeme într-o antologie apărută în
1937. Între anii 1941-1943 este
internat cu familia în lagărul de la
Ternopol. Reuşeşte să fugă la
Varşovia înainte ca majoritatea celor
internaţi să fie executaţi de nazişti.
Este jurnalist, participant la mişcarea
de rezistenţă poloneză. Arestat de o
patrulă,  este adus în faţa plutonului
de execuţie, dar  printr-un miracol
scapă, lovind pe unul dintre soldaţi
cu lopata pregătită  spre a-şi săpa
propriul mormânt. Revine în cadrul
mişcării de rezistenţă, se înrolează în
noua armată poloneză, la finalul
războiului având gradul de maior şi
două distincţii militare.  Se stabileşte
în 1945 la Lodz, unde fondează o
revistă umoristică.  Publică un nou
volum de poezie, este numit ataşat
cultural la Viena. Are numeroşi
prieteni în rândul scriitorilor
polonezi, în special pe Czeslaw
Milosz.  Publică un volum de succes,
„Viaţa este o frază”, urmat de un
altul,  în 1950. În acelaşi an
emigrează în Israel. Publică un nou
volum, „Manuscrisul de la
Ierusalim”, iar în 1952 revine în
Polonia. I se interzice publicarea
propriilor manuscrise şi se ocupă de
traduceri din germană, rusă,
ucraineană, limbi pe care le cunoştea
bine. Este unul dintre cei care critică
regimul dictatorial al lui Bierut, fiind,
în 1957 recunoscut ca iniţiator al unei
mişcări de reformare politică, după
moartea dictatorului. Îşi continuă
activitatea literară,  republică o parte
din volumnele anterioare, dar la 7
mai 1966, la o vârstă  relativ tânără
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părăseşte această lume, fiind
înmormântat în cimitirul militar din
Varşovia.  Ceea ce l-a făcut celebru
nu numai în propria patrie, dar şi în
lume sunt aforismele din care cităm –
„Ridică mai sus capul, răcneşte
călăul”, „Ştiu de unde se trage
povestea cu evreii mereu bogaţi – ei
plătesc mereu pentru toate”, „Fii
atent, nu nimeri sub roata destinului
altuia”, „Toţi îţi vor binele, dar nu-l
ceda”, „Anecdotele despre nebuni
trezesc nelinişte, sunt prea raţionale”,
„ Este o artă să întârzii când trebuie”,
„De dragul unei femei fără minte
trebuie să cheltuieşti mulţi bani”, „O,
de am putea să mai şi mulgem ţapul
ispăşitor”, „Cocoşul cântă şi în
dimineaţa  când urmează să fie tăiat
pentru supă”, „Pantalonii se uzează
şi pe cel mai înalt scaun”, „Să
spunem că treci cu capul prin zid,
dar ce vei face în camera vecină?”,
„Laşii au nevoie de putere pentru a-
şi ascunde frica”, „Evreii sunt de
vină pentru toate, că doar Dumne-
zeul lor ne-a făcut pe noi”.

Henri Wald,
homo loquens-
10 ani de la
ultimul cuvânt

n pleiada filosofilor români, care
s-au impus în secolele XIX-XX
se înscrie şi numele lui Henri

Wald. Născut la 31 octombrie 1920, la
Bucureşti, pe strada Olteni, în
apropiere de Teatrul Baraşeum, el s-a
stins din viaţă la 14 iulie 2002, după o
viaţă de trudă, succese  şi  blamări
peceriste de tot felul. „Un ireduc-
tibil”, spunea Mihai Şora despre
prietenul său, iar Liiceanu,  Nicolae
Manolescu îl considerau  un model şi
un maestru, chiar dacă Wald nu s-a
dezis niciodată de marxism. În
tinereţe l-a avut dascăl pe fiul lui
Bogdan Duică, a studiat cu  pasiune

scrierile lui Bergson, dar şi Marx,
Karl Kautsky, Franz Mehring.  A  fost
un dialectician, un marxist ne-
leninist (nu este o contradicţie),
puţin agreat de regimul comunist,
dar iubitor al limbii române, căreia,
spunea, îi datora formarea sa, al ţării
de origine pe care nu s-a gândit
niciodată să o părăsească. Să ne
amintim că Fundoianu, Lucien
Goldman, Roudinesco,  Cioran, Radu
Enescu, alţi gânditori au ales
Occidentul. Alţii au ajuns în închisori
după 1944. Wald şi-a scris opera.-
„Rolul gândirii în formarea ideilor”-
Ed. Academiei 1957, „Introducere în
logica dialectică” – Ed. Academiei 1959
, „Structura logică a gândirii”-Ed.
Ştiinţifică 1962,  „Realitate şi limbaj”-
Ed. Ed. Academiei 1968, „Homo
significans” – Ed. Enciclopedică  1970,
„Tensiunea gândirii” – Ed. Cartea
Românească  1991, „Înţelesuri iudaice”
–Ed. Hasefer 1995, „Homo loquens”
Ed. Hasefer  2001, multe altele, circa
20  de volume, sute de articole de
nivel academic. Nu a fost membru al
Academiei, ca şi  criticul  literar Zigu
Ornea, dar a lăsat o moştenire. La
aserţiunea lui Blaga- „ În domeniul
menifestărilor creatoare nu există vid
stilistic”, Wald a răspuns cu „Energia
creatoare a stilului”, un studiu  origi-
nal şi argumentat, fiind totodată o
continuare a  ziceri lui Buffon, „stilul
este omul însuşi”. La împlinirea
vârstei de 80 de ani a apărut un
volum omagial, în care şi-ai pus
semnăturile Alexandru Surdu,  Sorin
Vieru, Mihail Şora, Valentin
Potopopescu, Marin Diaconu, Lucia
Wald (nu era rudă cu filosoful),
ş.a.Nu se  ştie exact cine a introdus,
printr-un joc ingenios de cuvinte,
termenul de „Waldanschuung”, de la
Weltanschauung, adică viziune asu-
pra lumii. Definiţiiile lui Wald merită
atenţie – „Definitive sunt numai
adevărurile relative”... ”Absolutul e
asimptotic şi nu are plural”. ”Ab-
stracţia este cea mai mare victorie a
omului împotriva vremelniciei”...
„După milenii în care şi-au lienat
munca, oamenii sunt siliţi astăzi să-şi
alieneze şi răgazul”... Antidogmatis-
mul poate ajunge dogmatism anti-

ideologic, antiumanist” ... „Omul
este singura fiinţă care a reuşit să
folosească audibilul şi vizibilul
pentru a comunica semenilor săi
idei”...”Mitul androginului exprimă
nostalgia după vremea indistincţiei
dintre bine şi rău... Între bine şi rău
există o unitate contradictorie care nu
trebuie evitată, ci asumată”... „Crea-
ţia este un act de răvrătire. Omul,
nemulţumit de natură, îi adaugă
cultura” ... „Fără a fi liniştită, natura
e tăcută. Grăitoare nu este decât
cultura. Istoria culturii este  creşterea
distanţei dintre sensibilitate şi
raţiune”... ”Omul sporeşte diferenţie-
rile, se opune uniformizării”...
„Fantezia presupune  spirit critic,
originalitate, îndrăzneală”.” Filosofia
luptă mereu pentru reîntregirea
omului”... „Oboseala de a gândi
devine  tot mai alarmantă”...” Zeii
devin vedete, viitorul se reduce la
week-end, esenţa este înlocuită cu
structura,  explicaţia cu descripţia” ...
”A gândi înseamnă a găsi adevăruri
noi, a trece de la general la mai puţin
general” ... „Fără idoli pot trăi doar
înţelepţii. Omenirea devine periodic
iconoclastă” ... „ Nu mărul care  cade
într-un cap, ci capul în care cade
mărul duce la descoperirea legii
gravitaţiei” ... ”Viitorul este cea mai
umană dimensiune a timpului” ...
„Omul trăieşte tot mai mult în afara
lui” ... „Libertatea este puterea
spirituală care creşte între real şi
proiectarea idealului” ... „Lumea
începe să semene tot mai mult cu un
film şi tot mai puţin cu o carte” ...
„Râsul este o reacţie la tot ceea ce
frânează mersul înainte... El nu se
opune seriozităţii, sobrietăţii, nici
chiar tristeţii. Râsul se opune
plânsului ... Ce este remediabil nu
provoacă nici râs, nici plâns”.

Am putea da pagini şi pagini cu
citate, din „Confesiuni” (1998)., din
multe volume ale lui Henri  Wald, el
este şi va fi mult timp inepuizabil, iar
această  afirmaţie se bazează pe  o
simplă observaţie a oricărui cititor-
filosoful ştia să privească în viitor.
Un dar, un har.
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Emanuela ILIE

Maria
Olteanu:
poezia ca
O linişte
albă

u mai bine de doi ani în
urmă, într-o cronică la
volumul Speranţe sub

ghilotină, observam că autoarea lui,
Maria Olteanu, este adepta lirismului
modernist şi a tematicii consacrate,
pe care o toarnă în structuri
poematice ce ascultă de o logică
metaforizantă. Parcurgând cel mai
recent op semnat de poeta
bistriţeancă, Infinitul singurătăţii
(Colecţia Opera omnia, Tipo
Moldova, Iaşi, 2011), am constatat că
şi în întregul ei, creaţia Mariei
Olteanu se nutreşte dintr-o apăsată
nostalgie faţă de vârsta de aur a
poeziei europene, pe care încearcă o
armonizeze cu tentaţia reflecţiei
amare pe marginea unui prezent „ca
o apă tulbure/ ce o ia năvalnic la
vale” (Se clatină ziua). Antologia
Infinitul singurătăţii dă oricum seama
de coerenţa unui întreg articulat pe
câteva mari teme: poezia şi logosul,
singurătatea şi erosul, în sfârşit,
sacralitatea universului şi nevoia de
iluminare a fiinţei. Adesea, autoarea
încearcă să le aglutineze, într-o
textură de sorginte modernistă: „Voi
deschide fereastra/ Îngerului din
copilărie,// Voi alunga tristeţea/ Şi
voi lăsa vântul/ Să-nvârtă roata
stelelor,// Voi răsfira/ Ramurile

cuvântului,/ Poezia va alina
suspinul/ Şi-o linişte albă/ Va
năvăli-n odaie” (O linişte albă).

În orice caz, majoritatea textelor
din volum seamănă cu această linişte
albă a meditaţiei Mariei Olteanu: ele
se hrănesc dintr-o deplină încredere
în semnificaţia esenţială a epifaniilor
(fie ele doar propriu-zis poetice!)
într-o lume ce şi-a pierdut de mult
fiorul religios. A se citi, din această
perspectivă, poeziile de o mai scurtă
respiraţie, precum Mă-ntreb, Un zeu
se plimbă, Poezia I, Poezie II,
Singurătate II, Poetul, Timpul şcl. În
majoritatea lor, poeta se mărturiseşte
arsă de timp („Timpul mă arde/ Mi-
au rămas doar nopţile/ În care
privesc luna/ Cum măsoară
distanţa/ Dintre răsărit şi apus.//
Orele pustii/ În care-mi sap
mormântul/ În adâncul cuvintelor” –
Timpul mă arde) şi mai ales de
tragismul existenţei diurne. O serie
de trimiteri aluzive încorporate în
artele poetice, mai multe pasteluri
întunecate de nelinişte sau câteva
eboşe de portret clarifică suficient
sursele amărăciunii care o determină
pe Maria Olteanu să scrie şi cu
cerneala disperării: „realitatea cruntă/
În care ne dorim liniştea/ Mai mult
decât pâinea”; „Durerea bântuie ca o
molimă/ Şi fluturii mor pe genunchii
lui Dumnezeu”; „La noi, livezile
mor,/ Soarele-i ostenit,/ Păsările de-
abia mai ţin cerul,/ Ochii împletesc
funii de lacrimi”; „oameni/ cu inimi
de plastic”; „Copilul cu chipul
murdar/ Îşi poartă tristeţea pe
străzi,/ Grădina copilăriei/ I-au fost
gunoaiele de pe maidane,/ Cămaşa i-
au spălat-o râuri de lacrimi”; „În
curtea Azilului/ Bătrâni părăsiţi îşi
plimbă durerea.// A venit
primăvara, dar de-atâta tristeţe/ Nici
pomii din curte n-au înmugurit,/
Sevele lor s-au transformat în
pietre.// Cu trupuri albe/ Stau
răstigniţi în aşteptare” etc. etc.

Şi totuşi,  poeta nu se lasă cu
totul copleşită de angoase. Sau, în
propriii termeni, „îmbrăcată în
hainele disperării”, aşa cum are

intenţia să se portretizeze, spre
exemplu, în Am călcat peste fulgere.
Foarfecele cu care le taie întotdeauna
ritos este ascuţit de încrederea în cele
două mari şanse ale umanului de a
supravieţui. Poezia şi religia, iată
certitudinile care o fac pe Maria
Olteanu să comprime până şi
dezastrul ontologic în construcţii
stilistice acordate mistic. Procedeul
taumaturgic este vizibil, bunăoară, în
Tristeţea expresionistă: „Tristeţea/ Îşi
întinde aripa peste oraş.// În zori/ O
fată s-a sinucis/ Aruncându-se de la
etajul 10./ La autopsie/ În uterul ei
au găsit un înger/ Ce strângea între
dinţi un fir de iarbă./ Sub piele avea
tatuate poveşti triste/ Şi-n pieptul ei
o pasăre ţipa”.

Hotărât lucru, poeta se obsti-
nează a descoperi, chiar şi în solfe-
giul singurătăţii pure, acea linişte albă
pe care i-o dă nota transcendentă,
mântuitoare...

Octavian
LAURENŢIU

Poeme
ilustrate

umina - Poesis, redă într-o
ipostază bilingvă versuri ale
poeţilor cu ecou în lume,

până în prezent în circa 20 de limbi
de pe Terra. Ilustratele determină
cititorul să se aplece asupra
originalelor dar în acelaşi timp şi
asupra strădaniei traducătorilor. În
ediţia recentă opt autori, Nicu
Ciobanu, Ioan Baba, Cătălin
Bordeianu, Slavco Almăjan, Ion
Deaconescu, Valentin Mic, Aurel
Mioc şi Eugenia Bălteanu  împărtă-
şesc din gândurile lor cititorilor lumii
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Julieta Carmen
PENDEFUNDA

Măsura
frumuseţii
din
universul
timpului

Precum ploaia s-a retras/ în spatele
cerului/ pândeşte să te înfăşoare/ să te
lustruiască/ să te umple de tâlc (Picturi
neconvenţionale), aşa şi poezia
Dianei Trandafir1 se află-n zbor fre-
netic, neîncorsetată de nicio normă a
canonicului. Versurile, strecurate
prin simţurile trupului aşează între
gânduri descifrarea unor frământări
perpetue. Dezinvolt, ea adoptă
această sintagmă, creând un univers
propriu, ca un maestru descins prin
sferele poeticului, sensibilizând
tocmai prin naturaleţea şi firescul
expozeului său. O invitaţie, sinceră,
firească, nedisimulată, din dorinţa de
a deveni cocreatoare. O infuzie de
imaginar care înfloreşte, expansiv,
jubilând. Cu toate că poeta se simte
parte din acest univers, conştienti-
zând rosturile şi limitele existenţei, o
simt că-şi doreşte să fie în centrul
acestuia, ca o întredeschidere, cu
posibilitatea creaţiei: dacă te-aş fi
născut eu/ te-aş fi închipuit ca pe un
abur/ trecut prin polen şi prin smirnă, şi
învelit în foiţă subţire/ de portocală (Dar
eu). Cuvintele sale devin torţă, mag-

1 Diana Trandafir, Poeme cu ceasuri şi flori,
Editura Premier 2012

netizând cuceritoare, într-un vers
liber, de largă respiraţie psihologică.

Curgere este un poem cu o
vizualizare de o stranietate afectiv-
ideativă. De fapt prin el începe
periplul poetei în spaţiul creat într-o
ceainărie, un turn de fildeş persona-
lizat în minunata lume a senzaţiilor şi
atunci sufletul acoperă totul/ şi începe
să împrăştie/ un miros de mosc şi de
lămâie.// Duhul acesta micşorează/
cruzimea ceasului/ cu mecanism
demodat/ atent la vedeniile din somn/
până trec podul Sunt tentată a mă-
ntreba cine este el, timpul, poetul sau
duhul?. Un nepământean? O fantas-
mă pe care o revedem frecvent în
poeme, balansând în abis, într-un
spaţiu sau, mai degrabă, într-un timp
anume? Ceea ce domină fiinţa,
personaj central al cărţii şi-a injectat
sub piele atâta fericire încât dimineaţa
arde la foc neclintit printre fluturii
galbeni (Blues), vocalizare de o
senzualizare cuceritoare a unui zbor
spre infinit cu reverberaţii sacrale.
Dimineaţa, focul devenise neclintit,
iar seara, într-o armonie a minunilor,
poeta brodează, câte un poem/ tivit cu
fir de mătase albastră:/ numai aşa se
poate îmblânzi clipa (Poem). Iată
secretul genezei unei lumi în care
fiinţa şi nefiinţa, concretul şi
abstractul, cele două faţete ale sinelui
se află faţă în faţă, se întrepătrund, ca
un joc liber al ideilor cu fantezia.
Sigur, textul poemelor poate fi citit în
mod simplist, ca mici alegorii ale
unui suflet ales, dar versurile creează
la Diana Trandafir un ingenios
palimpsest care, lecturat ca un puzzle
bine alcătuit, deconspiră marea taină
a sinelui înveşmântat în faldurile
dedublării sufletului.

Poeta ştie mai bine decât oricine
că procesul de automodelare este, în
fapt, o reoglindire răvăşită de între-
bări şi răspunsuri. Plăcerea de a se
regăsi, de a pulsa în şi din interiorul
universului său pare firesc. Multă
culoare, verde şi galben,doreşte să se-
nalţe spre lumină: răsăritul nu e⁄ decât
o încleştare de galben. Întunericul este
un hău al singurătăţii, o lacrimă
sângerând pe altarul suferinţei,
vuietele sunt exacerbarea sunetelor

obişnuite, iar mirosul e de grâu⁄
amestecat cu pulberi de oase (Desen).
Am reţinut că versurile poetei
frapează, depăşind îndrăzneţ bariera
lirică, este originală tocmai prin
firescul nemetamorfozat al verbului
său strunit spre a transmite o stare de
firesc. Aş vrea să remarc primele
două secţiuni ale cărţii, cele în care
metaforele, comparaţiile reuşesc să se
impună cu adevărat. Deşi ea afirmă
că n-am gustat niciodată⁄ adevăratul
sărut al iluziilor⁄ albastre (Despre
ingenuitate) în Primăvara încărcătu-
ră mistică subiacentă: gustam
eternitatea⁄ din stropi de lumină.

O cerebralitate care se hrăneşte
din tensiunile purificate ale sinelui, o
cizelare a imaginii care articulează
schiţa unor scenarii aproape onirice,
un verb a cărui forţă stă în fragi-
litatea cumva ermetică a eului, iată
semnele unei conştiinţe poetice care
nu cunoaşte pericolul spectaculozită-
ţii, nici pe acela al recunoaşterii
publice, subjugate unei mode. Ori-
cum, fiecare poem este o construcţie
fără nimic gratuit, volumul însuşi are
tensiunea unei întinse coarde de arc.

După cum am mai spus, Unelte şi
inorogi, primul ciclu al volumului,
radiografiază metaforic disputa din-
tre speranţă şi neputinţă, într-o
încercare de a trece de încorsetarea
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timpului. Aici, în acest joc al constru-
irii sinelui prin extrapolarea la un
personaj cosmic, divin şi real
totodată, se plasează miezul poeziei
Dianei Trandafir. Cel de-al doilea
ciclu al cărţii, Sentimentale. Surâsul
Maddalenei, e alcătuit din poeme
vizionare, cu un imaginar suprarea-
list susţinut de fervoare metaforică,
cu un echilibru al tensiunii născut
din ardenţa trăirii, care condensează
experienţe fundamentale. Cartea se
încheie cu un al treilea ciclu, Miresme
amare, o veritabilă varia, ce iese din
tematica primelor două, dar păs-
trează tonalitatea şi realismul ce
denotă expresia unei viziuni tragice,
o denominare plină de deznădejde,
textul poemului final fiind subiect de
tăinuire şi spaimă, chiar dacă ar trbui
purtat⁄ pe aripi de înger (Acord final).
Şi atunci să reţinem faptul că aezii
privesc spaţiul⁄ până devine concav, în
absenţa adevărului, în prezenţa
însăşi, a precarităţii sociale, iar sufle-
tul, spiritul, căutându-şi destinul îşi
pierde identitatea.

Veşnicia
Hazardului

Cum e văzută lumea prin lacrima
unui copil ? se întreabă Muşata
Matei,2 faţă în faţă cu realitatea, cu
poezia, cu Dumnezeu sau cu moar-
tea. Pe poetă o întâlnim în volumul în
care vocea i se construieşte ca o
identitate aflată în criză, căreia nu-i
rămâne decât disperarea şi revolta.
Ascult zile la rând noutăţile şocante şi
bizare⁄ ale modernităţii monotone şi
triste⁄ în toată nebunia-i⁄ văd cum
semenii vorbesc tot mai des cu ei înşişi⁄
ca s+-şi alunge nevrozele şi disperarea
(O altă lume). Căci, îndreptat

2 Muşata Matei, Hazardul unui nou mileniu, The
Hazard of a New Millennium, Princeps Edit,
2011

împotriva tuturor, discursul este
tăios, auster, fără artificii. Versurile
dau seamă despre precaritatea lumii,
pentru a spune că totul se îmbracă
într-o maladie fără leac, că poezia e
străină seninătăţii abisale, fundamen-
tată de obicei pe un umanism al
restaurării sensului de către om şi că
omul concret îşi trăieşte, fără voie dar
ca un blestem fizic, spaimele. Tema
nu e exorcizată, omul nu este salvat
şi totul curge ca o fatalitate. Ca niţte
vulturi prăbuşindu-se peste creştet⁄
depărtările se hrănesc hulpav cu
aşteptările mele,⁄ mă izbesc în tâmple cu
clanţurile de piatră⁄ ale munţilor de
netrecut⁄ să-mi risipească speranţele;⁄
aruncă neantul câmpiilor,⁄ blestemul
pădurilor şi-nvolburarea apelor,⁄ peste
privirile-mi obosite... (Depărtările).
Scrisul nu se instituie pe sine decât ca
prezenţă, într-o singurătate care
înseamnă precaritate şi ironism
tragic, izolarea sau autoizolarea
apelând prin lirică la domeniul
social. Criza lumii se reflectă
pregnant în versurile poetei.

Arhitectura cărţii se desfăşoară
după un plan ce dezvăluie
singurătatea ce zvâcneşte ca un izvor
înlănţuit⁄ şi se agaţă de priviri... ⁄de parcă
ar fi păsări migratoare⁄ sau îngeri...
(Paşi în noapte). Există o tendinţă de
a pătrunde în lumea mioritică a lui
Blaga, dar pacea aceleia dispare aici,
unde, cu siguranţă, deja e altă lume.
Atunci când spaima, disperarea,
neputinţa se obiectivează printr-o
voce stranie poeta recunoaşte
trecerea prin imperiul fricii, unde
frica oraşului se-nmormântează-n
troiene, unde timpul se zbate
contradictoriu, devenind el însuşi un
cadavru care îşi strigă deşertăciunea.

Hazardul unui nou mileniu,
poem bilingv, în care analizând
traducerea în engleză realizăm o
tonalitate mai apropiată temei în
această limbă, e un spaţiu al
coabitării în rău, în care izolarea nu
mai poate proteja: sunt ca o statuie
bătută de vânt⁄ în imperiul frigului,⁄ un
prizonier al gheţurilor⁄ cu ochii cuprinşi
de orbire⁄ şi buzele fără cuvânt (Frig), iar
revolta ia forma refugiului, a
dezgustului, poeta îndoindu-se de

posibilitatea recuperării unei identi-
tăţi care s-o salveze pe ea, fragilă şi
rebelă în lumea efemeră: putea-voi
vreodată să străbat⁄ cu aripile gândurile
mele ? (Cogito).

Anotimpurile se succed, nepu-
tincioase în această lume căzută,
hipertrofiată, în care versurile nu fac
altceva decât să accentueze o criză a
identităţii. E la mijloc o angajare
socială a poetei, care se salvează prin
consemnarea căderii cotidiene, pe
urmele developate ale lucrurilor⁄ ca pe un
teren viran⁄ admirând din neştiinţă⁄
luminile clipei (Urmele lucrurilor).

Dar poezia Muşatei Matei se
articulează, esenţial, pe formele pe
care le capătă această criză în faţa
neantului social, devenind
problematica centrală a poemelor
acestui volum. Veche dilemă: să fii, să
nu fii∕ într-o lume în care nătărăul te-
ntrece∕∕ chiar de-ai fi... înfiat de soare,∕
urcat în azur pe aripi de îngeri,∕ fiindcă
eşti viu şi iubeşti, şi te doare,∕ pentru că
te bucuri şi sângeri, iată shakespea-
riana întrebare de la care porneşte
poeta să construiască alerta
generatoare de discurs şi substanţa
lirismului său eufemistic. Să fie
aceasta consecinţa asumării răului şi
suferinţei? A convingerii că, într-un
fel sau altul, lumea se poate salva?
Tot în acest poem, Amurg, poate
amurgul lumii, citim: N-aş vrea
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văpăile zării să se stingă în noapte...şi
adaugă: la pragul unde fericirea nu se
destramă în şoapte. Oricum, realizez
un veritabil program de denunţare a
cotidianului agresiv, imoral şi corupt.
Chiar afirmă că a fi vesel într-o lume
tristă... e aproape o realitate... unde şi
timpul şi depărtarea∕ sunt sărace în
conţinut şi ilare. Consecinţa unei
angajări care îşi asociază, dincolo de
orice compromis, fervoarea verbului,
poezia se hrăneşte din revoltă şi
disperare. Lumea care se zbate în
schimbare, surprinzător în poemul
dincolo de limite, justificată poate, în
logica volumului, depăşirea aparte-
nenţei la o astfel de lume în derivă.
De la realitatea imediată până la
realitatea poeziei nu este nicio distan-
ţă, energia denunţării se resoarbe în
ironie amară, poate chiar sceptică.
Singurătatea a putrezit în propria otravă
scrie autoarea în Amintire şi se
întreabă unde sunt în această nemăr-
ginire a beznei ? (Cosmogonie). Poe-
mele volumului se construiesc, în
fond, pe acest echilibru între propria
criză şi criza lumii. Să fie, astfel,
poezia tocmai locul mărturisirii
sincerităţi în care verbul distruge
totul, fără reţineri sociale? În faţa
unui peisaj apocaliptic, în care cerul
se goleşte de stele, iar aripile
păsărilor ard în lumina zorilor, florile
se usucă, şoaptele iubirii se sting,
poeta apelează la o rugăciune: mă
grăbesc mereu, frenetic, să trăiesc,∕ să mă
bucur de zorii ce incendiază noaptea,∕ de
azurul ce-şi face temelie în dimineaţa
caldă∕∕ nu sunt dintre vânătorii vieţii∕ ce
se pierd, la primul aisberg întâlnit în
larg,∕ în chiote de disperare∕∕ admir
luminişurile codrilor şi luminile firii∕∕
care înving la capătul unei lupte grele şi
îndelungate,∕ înălţând apoi∕. o rugă întru
iertarea tuturor disperaţilor.(Rugă) Cu
o identitate cu atât mai puternică, cu
cât îşi simte şi îşi strigă disperarea,
poeta trece de la cinism la
dezabuzare sau la grotesc, la
înfăţişarea unei lumi mai bune, chiar
dacă nu paradisiace. Poeziile ei nu
sunt revendicative, din moment ce
fac dovada asumării propriei
neputinţe. Trecerea pragului într-un
nou mileniu reprezintă înţelegerea

simulării unei bucurii, a ascunderii
stării reale în care lumea se află. În
ultimul poem ce dă şi numele
volumului, Hazardul unui nou
mileniu, Muşata Matei dezvăluie cu
nedisimulată francheţe întâmplarea
de a fi reuşit să ajungă dincoace,
unde undeva în umbră, prudentă în
exprimare poeta ne atenţionează: stă
ascuns ca fructul în miezul seminţei,∕ ca
fulgerul în marginea norilor,∕ nestăvilit
şi inevitabil – hazardul tău,∕ mileniu al
trecerii. E poate punctul pe i al cărţii
ce subliniază o magistrală exprimare
lirică, poate cea mai minunată a
tinerei poete.

Realismul
magic

La editura Polirom, a apărut al
doilea roman al unui important
scriitor nouăzecist, Vasile Baghiu,
intitulat Planuri de viaţă. Poet prin
excelenţă, proza sa este şi ea cuprinsă
de o efervescentă originalitate. Ome-
neşte, autorul este un supus
temporal, construindu-şi acţiunea pe
baza mărturiilor părintelui său din
prizonieratul siberian. Ceea ce a fost
este şi azi în realitatea perspectivelor.
Dar timpul povestirii nu curge pe
orizontală, ci pe verticală, personajele
sale având sentimentul că sunt cu
toţii prinşi în acest fluid care circulă
cu mai multe lifturi în sus şi în jos.
Ceea ce se poate remarca la acest nou
volum este accesibilitatea diferitelor
categorii de cititori în planurile sale
suprapuse după capacitatea herme-
neutică a fiecăruia. Într-un anotimp
fără margini, care îmbină trecutul cu
viitorul, pornind dela studiul despre
influenţa stării psihice a oamenilor
asupra plantelor, efectuat de Vili
Barna, personajul principal, a cărui
experienţă din Germania îl conduce
la formarea sa complexă, acţiunea se

desfăşoară pe multiple planuri
ideatice. Realismul lumii înfăţişate
prin cugetul autorului este cel al
lumii contemporane, fascinant, plin
de idealuri şi deziluzii, comparativ
între diversele zone geografice în
care civilizaţia se manifestă în mod
diferenţiat, lumea analizată prin
criteriile formative ale personajului şi
opiniile de viaţă ale membrilor fami-
liei sale, o mişcare semantică
introvertită a unui scriitor cu mari
abilităţi psihologice. Viaţa în toată
complexitatea ei poate trece ca o
naraţiune a unui roman autobiogra-
fic, simulând frământarea virtualului
în realitate, proiectând un viitor ideal
dar plin de variante greu de
prognozat. Liftul urcă şi coboară,
bicicleta şi avionul fiind depăşite de
internet, planurile fiind atât visuri
spaţiale cât şi temporale. Amalgamul
realizărilor şi eşecurilor, paralelismul
destinelor în viaţa contemporană cu
experienţele trecutului şi perspectiva
unor variante ale viitorului, sunt
frământările ce ne încearcă pe
parcursul alert al naraţiunii.

Prezentul devine continuu, tot
ce-a fost ori o să fie, în prezent le-
avem pe toate, deci planurile sunt
inutile. „Planuri de viaţă” fac
aproape toate personajele, chiar şi pe
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tatăl său, prizonier în Siberia,
supravieţuind în condiţii infernale, să
îşi conceapă „planuri de viaţă”!
Sintagma care dă titlu romanului se
întâlneşte frecvent, dar fiecare îşi
depăşeşte sau nu planurile ce par a se
desfăşura după un destin aparent
imuabil. Aceste planuri nu sunt o
sumă de eşecuri, sau ratări, ele doar
alcătuiesc o viaţă paralelă între
dramă şi comic, îl apropie pe scriitor
de stilul marilor scriitori ai secolului
trecut de aici şi de pretutindeni. Am
simţit lecturând acest volum atât
stilul lui Joice, al lui Dickens, Balzac
sau Dosotievski, Mann, Murdoch dar
şi sentimentele pe care ţi le induc
Slavici, Rebreanu, Sadoveanu sau
Preda. Dar aceste elemente sunt la
Vasile Baghiu chintesenţa realităţii
româneşti, o realitate plină de
speranţe şi zădărnicii greu de înţeles.
De fapt chiar autorul se prezintă prin
personajul său cu care se identifică,
un mare cititor, avid de a cunoaşte
înafara experienţei sale de viaţă, ale
familiei şi pe cele din lecturile care îl
însoţesc. El zboară şi citeşte. Trăieşte
şi citeşte, după cum recunoaşte în
mărturia sa, ca o încheiere a magiei
care îl domină. Realismul magic se
strecoară şi în mintea cititorului
acordându-i puterea de a trece într-
un prezent pe care îl sperăm altfel, în
veşnica întoarcere la spaţiul mitic,
paradisiac pe care îl contrazic
timpurile pe care le trăim. Planuri de
viaţă este un roman contemporan cu
mare valoare istorică de frescă a
societăţii româneşti de astăzi.

Ironia liricii
Calistrat Costin este o valoroasă

prezenţă discretă în peisajul literar
contemporan. Erudit, ezoteric, miste-
rios, existenţialist prin abordare,
scriitorul băcăuan aduce în faţa citito-
rilor săi, cu fiecare apariţie literară, o
nouă scriere eveniment.

Ultima sa carte - ca apariţie lite-
rară - sugestiv intitulată Ironia mode-
rată3 (Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2012)
este formată  din două părţi, Diverse
chestiuni şi Taifasuri cu…şi….

Cartea structurează un univers
liric tandru, romantic, un cadru în
care gândurile evadează în vibraţia
stărilor caracteristice esenţelor filoso-
fice pe care poetul le încearcă în faţa
Marelui Anonim sau Marelui Zadar-
nic aşa cum în vibrato-ul său liric, ca
un blestem ne conduce poesia: zilele
vieţii noastre, viaţa zilelor,∕ şi nopţile şi
anii şi veacurile,∕ viaţa vieţilor noastre∕ să
nu însemne nimic la scara∕ infinitului?
Sub masca sentimentelor poetice se
ascund adevăruri referenţiale, prin
care se probează vastitatea universu-
lui cultural al autorului şi profilul său
psihologic întru cunoaştere. Negarea
divinităţii se încadrează în matemati-
ciana erudiţie a negării negaţiei,
încercând să fure adevărurile, mai
degrabă din zona trecerii sufletelor în
lumea celor drepţi. Imaginile sugesti-
ve, cum ar fi bălăriile de la marginea
unui cimitir de ţară, limbajul hilar şi
adesea necontrolat al maidanului
literar, converg către aceeaşi creaţie
divină căreia i se cere corecţia defini-
torie a lumii create.

Dacă în prima parte, poetul tinde
cu toată fiinţa să se împotrivească
ordinii divine pe care oamenii au
reuşit să o întoarcă în haos, să încerce
a descoperi lumina acolo unde
spiritele contemporanilor se bălăcesc

3 Calistrat Costin, Ironia moderată, Ed.
TipoMoldova, Iaşi, 2012

în întuneric, eul poetic fiind încercat
de regretele târzii pentru înţelepciu-
nea folosită în slujba răului, în cea de-
a doua parte, poetul se descătuşează
încercând împăcarea cu Dumnezeu.
Apreciind o depopulare masivă a
raiului, poemele în proză ale acestei
părţi se reprezintă prin frământarea
scriitorului erudit, spirit viu, aplecat
cu osârdie asupra stărilor meditative,
amestecând în picături de timp liric,
umbre şi lumini, extaz şi întuneric,
compensând angoasa prin demers
amplificat până la durere în faţa
Marelui Arhitect al Universului.
Acest întreg existenţial face din micile
proze lirice o simfonie a erorilor şi
ororilor lumii contemporane. O apro-
piere de Poe, Lautrėamont, dar şi de
Cioran, Ionesco sau Confucius,
Causanus, Platon, Papini (numele lor
dau titluri acestor gânduri dominate
de ironia autorului) îndreaptă cugetul
autorului spre adevărurile şi minciu-
nile revelate de Umberto Eco sau
Borges. Misiunea poetului de a trans-
mite prin literatură nefericirea,
negând negaţia negării, ia sfârşit în
acest volum prin întrebarea dacă în
natură există o fiinţă necesară, veşnică şi
infinită ?! şi prin răspunsul timpurilor
dominate de incultură şi prostie, în
care Zarathustra ajutat de "florile
răului" afirmă că Dumnezeu este
singura fiinţă care pentru a domni nu are
neapărat nevoie să existe !

Poe şi corbul
Un demers existenţial întâlnim

prin clipele revărsate în eternitate
precum picăturile de apă în ocean, şi
totul cu voia corbului în ultimul
volum de versuri semnat de Marcel
Mureşeanu.4

Cât de puternic poate fi un poet
la vârsta senectuţii, ne-o demonstrea-

4 Marcel Mureşeanu, Cu voia corbului, Eikon,
Cluj-Napoca, 2012
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ză scrierile sale, în care a cules viaţă
din viaţă, momente banale cărora le-a
dăruit o anume semnificaţie, un sens
filozofic. Poemele care se numără
asemenea fărâmelor timpului se
înşiră începând cu capătul şi încheind
cu trecerea de ani când fluturele se
metamorfozează din larvă, nefiind
muntele, deşi autorul rămâne în
literatura noastră un adevărat munte.
Poate fluturele să fie versul său care îl
însoţeşte precum visul dintr-un colţ
de galaxie într-altul.

Lui Marcel Mureşeanu, predis-
pus spre meditaţie, urcând treptele
scărilor simple sau în spirală, cu o du-
blă semnificaţie a cunoaşterii, umane
şi divine, îi remarcăm rafinamentul
omului modest, înţelept, ce ştie cum
arată o fărâmă de vrednicie a factoru-
lui primordial a tot ce este benefic pe
pământ. De o deosebită profunzime
este poemul ce dă titlul cărţii: Un corb
se repezi asupra sprincenelor mele∕ şi mi-
o smulse∕ pe cea stângă∕ Rămas doar cu-o
sprânceană∕ îmi stătea foarte rău∕ şi
iubitele mele mă părăseau pe rând∕ numai
una rămase lângă mine∕ şi cât era ziua de
mare∕ se uita la locul acela gol∕ şi plângea.∕
După ce mi-a adus corbul sprânceana,∕
mă părăsi∕ ŞI ACEA IUBITĂ. Nu vreau
să insist asupra sensului metaforic şi
metafizic pe care îl acordă sprânceana
ocrotitoare a ochiului, dar, iată că
poetul ne dezvăluie singur că  în

geana mea se-ascunde Dumnezeu∕ la fel
de bine cum m-ascund şi eu∕ sub pietrele
din râul gurii sale, închipuindu-se un
peşte de argint cu solzii de petale. Marcel
Mureşeanu simte Demiurgul binecu-
vântându-l şi dăruind întregii materii
aflate în restrişte mişcarea în timp şi
spaţiu. Într-un spital de provincie, În
avanpost, După război sunt poeme
ce descriu acele momente ale vieţii
ale cărei amintire au marcat autorul.

Lecţii, omilii, pilde, acestea sunt
darurile unui mare poet care îmbracă
nordul românesc în comorile cuvân-
tului ce aduce lumina.

Manuscrisele
În cel de-al doilea volum al

memoriilor, Sterian Vicol5 se însoţeş-
te de săpătorii de gropi prin care
recâştigă drumul spre eternitatea
liricii. E o metaforă a timpurilor pe
care autorul o ridică la rang de
simbol: Poate fi şi groapă de cimitir∕
tăiată geometric adânc în pământ∕ peste
altă groapă că,uneori∕ gropile se ţin
lanţ;atunci groapa∕ cea nouă se află la
mijloc: deasupra∕ cerul oval pe care se
profilează∕ cei care plâng, chiar pe ei se
plâng,∕ dedesubt cei care au plecat∕ într-o
corabie bătută în cuie de lemn!
(Gropile). Această metaforă, atinsă
de paginile sacrei Biblii îi este
autorului izvor de introspecţie, de
călătorie în preajma prietenilor, a
celor care mai sunt, a celor care au
rămas să sape din nou la rădăcina cetăţii
pe care ei, odinioară, au cântat-o
coborând dealul Copou, sau trecând
Bahluiul. Dedicând un poem lui
Ioanid Romanescu, Sterian Vicol
adaugă versuri de o rară frumuseţe
dar şi de o adâncă şi remarcabilă
gândire: Carul mare cu umbrele lui
fluturând∕ trage în sus cetatea de pe cele
şapte coline∕ cu rădăcină cu tot, cu bălţile
îngheţate∕ atârnând deasupra Bahluiului,
egal cu sine,∕ rece până la Dumnezeu,

5 Sterian Vicol, Memoria lui Femios II,
Manuscrisele lui Terian, Editura Timpul, 2012

văzut de poeţi∕ ca o sfântă rugă prin care
Marele Pescar∕ lucrează către ziuă pânza
Corabiei∕ Care nu mai vine,∕ Pagină de
Biblie. O asemenea carte plină de
minunile pe care doar poezia ţi le
poate strecura în suflet , după zile şi
nopţi de lectură, când fânul şuiera prin
crăpăturile podului şi regina nopţilor ne-
ademenea către naosul dinafară al
bisericuţii din deal, poetul scrie pe
întuneric nume sfinte.

Bulversat de iminentul sfârşit al
frumuseţii lirice pe care arareori o mai
întânim la marii poeţi, Sterian Vicol
nu poate refuza sau nega finalitatea
fiinţei umane, dar nici nu o poate
accepta cu calm şi resemnare, chiar
dacă prevede în discursul său liric că
versurile sunt parte a cerului ce se va
lăsa peste cei care îl cântă, parte a
pământului care va acoperi cărăbiile
destinate marilor treceri peste apele
grădinilor încântate de flăcările
cuvântului. Sterian Vicol a fost
investit să ducă la bun sfârşit rolul său
de scrib al manuscrisului devenit un
jurnal spiritual, prin care exprimă
înalte aspiraţii, dinspre adevăr, spre
lumină, ca parcurs către nemurire.
Toate poemele acestui volum,
concentrează prin similitudini
stilistice, prin încifrarea sensurilor şi
apoi decodificarea lor o lume a liricii
adevărate, o geometrie divină.
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