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„ Societatea românească este compusă, într-o
majoritate covîrşitoare, de indivizi care nu mai au
încredere în nimic din ce e românesc, nici în
gesturi, nici în promisiuni, nici în strategii, nici în
politici, nici în oameni. Nu mai au încredere nici
în ei înşişi, în posibilitatea evoluţiei, a împlinirii
personale. Încrederea a dispărut şi în ceea ce
priveşte cultura, posibilitatea integrării în
civilizaţia Europei şi a lumii, în educaţie.”

Să revenim la “valorile tribale” ale culturii
un editorial de Adrian Alui Gheorghe
Din cînd în cînd un popor trebuie să-şi reformuleze miturile. Să le
rescrie, să le reinterpreteze, să le aducă în prezent. E condiţia
supravieţuirii sale în rîndul celorlalte naţii. Ca să demonstrăm argumentat
aceste afirmaţii, recursul la C. G. Jung pare să fie obligatoriu: „Dacă
arhetipurile nu pot fi negate sau făcute cumva inofensive, fiecare treaptă
culturală a diferenţierii conştiinţei este confruntată cu sarcina de a găsi
o nouă interpretare, corespunzătoare treptei, pentru a lega viaţa trecută,
încă existentă în noi, cu viaţa prezentă care ameninţă să dispară. Dacă
aceasta nu se întâmplă, ia naştere o conştiinţă fără rădăcini, care nu mai
este orientată în trecut, care sucombă neajutorată tuturor sugestiilor,
adică, practic, devine predispusă epidemiilor psihice. (Opere Complete
vol.1, în Despre Psihologia Arhetipului Infans, Bucureşti, 2003).
Jung demonstrează că modernitatea culturală este cea care provoacă
un grad înalt de disociere şi confuzie psihică, atît la nivelul individului,
cît şi la nivelul societăţii. Cînd această disociere se produce la nivelul
societăţii ea degenerează (sau generează) într-o “epidemie psihică”. Prin
ce se caracterizează o “epidemie psihică” la nivelul unei naţii? Printr-o
stare de “negăsire”, de lipsă a reperelor, a idealurilor, de neîncredere în
prezent şi mai ales în viitor. Neîncrederea nu mai e individuală ci
colectivă, individul, la rîndul lui, nu mai are încredere în cel de alături. Şi
nici respect. Istoria, religia cu tot ce generează ele în societate nu mai sînt
înţelese, sînt despodobite de statutul social, de rolul de catalizatori ai
“tonusului social”. Cînd un individ pierde sensul vieţii, sensul existenţei
sau chiar al suferinţei sale, cazul său „se topeşte” în societate. Dar cînd
întreaga societate pierde sensul vieţii, al suferinţei sau al istoriei, atunci
lucrul este cu adevărat grav.
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Nu cred că sîntem acum, ca naţie, departe de această stare de
“negăsire”. Societatea românească este compusă, într-o majoritate
covîrşitoare, de indivizi care nu mai au încredere în nimic din ce e
românesc, nici în gesturi, nici în promisiuni, nici în strategii, nici în
politici, nici în oameni. Nu mai au încredere nici în ei înşişi, în
posibilitatea evoluţiei, a împlinirii personale. Încrederea a dispărut şi în
ceea ce priveşte cultura, posibilitatea integrării în civilizaţia Europei şi a
lumii, în educaţie.
Competiţiile sportive sînt cele care (mai) animă spiritul tribal la nivel
mondial. Dacă ne uităm în societatea românească, nici măcar acestea nu
mai generează bucuria, furia, energia aceea care emana forţă colectivă.
După opinia noastră recuperarea “valorilor tribale” în sînul naţiei
noastre a avut, de-a lungul istoriei, cîteva momente distincte: perioada
marilor clasici, perioada interbelică şi perioada anilor 60 – 70 din secolul
XX. Acest proces de recuperare, de reevaluare a fost tot un efect al unor
crize majore din societate, din istorie. Ceea ce e cunoscută drept perioada
“marilor clasici” a însemnat cristalizarea formelor europene de cultură
din zbuciumata noastră căutare de sine “poporală”. Perioada interbelică a
însoţit şi a urmat unirii “convulsive” într-o singură graniţă a provinciilor
româneşti. Pe cînd perioada anilor 60 – 70 din cultura noastră a însemnat
o recuperare haotică a miturilor şi a valorilor tribale, în spiritul unor teorii
care însemnau “protocronismul”, “dacismul”, patriotismul cu nuanţă
ideologică pregnantă.
Care sînt “valorile tribale” ale unei naţii? Miturile, poveştile, valorile
culturale consacrate prin “vot popular”, de la o generaţie la alta, tradiţia
culinară, religia, poveştile istorice, apartenenţa la o “structură istorică”
unică, mîndria naţională etc. Cît ne mai raportăm la ele acum, la nivel
individual şi la nivel social? S-ar părea că foarte puţin. Valorilor culturale
consacrate “prin vot popular” precum Eminescu, Enescu, Grigorescu ş.a.
le-am găsit înlocuitori mult mai vizibili, mai atractivi, impuşi de massmedia, de tendinţele de înnoire forţată a lumii în care trăim. Globalizarea
ne face cetăţeni impersonali universali, dar ne trage preşul naţional de
sub picioare! Voievozilor şi eroilor şi domnitorilor care populau
imaginaţia noastră patriotică le-am găsit eroi europeni, eventual le
opunem o atitudine de desacralizare a panteonului naţional. Atitudinea
generală înclină să susţină că deşteptăciune nu e să ştii bine ce ai în
curtea patriei, ci să ştii ceva aproximativ de aiurea, fapt care îţi conferă
(şi) statut de … spirit expansiv, european, universal. Artistul dacă nu se
naşte gata geniu universal, degeaba se mai naşte şovăitor într-o cultură
periferică. Că “intrarea în universal se face prin naţional”, cum susţinea
Călinescu, este contrazisă de o nouă atitudine, de un imperialism cultural
de toată lumea agreat şi consimţit, impusă de o piaţă agresivă, nealeasă la
nivelul valorilor, dar spectaculoasă la nivelul adjectivizării şi risipei de
publicitate comercială. Cititorul care se informează şi se autoeducă, de
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exemplu, e “public ţintă”, e “consumator cultural” etc. Ce ne trebuie
nouă, românilor, proza unor Radu Aldulescu sau Alexandru Vlad sau
Nicolae Breban sau Constantin Stan sau Ion Groşan sau Augustin
Doman, cînd avem romanele traduse încă de la apariţie în treizeci de
limbi, ale unor francezi sau ale unor suedezi sau ale unor americani care
îţi conferă statut de “consumator cultural globalizat”?
Cîteva secole ne-am pus în acord cu propria istorie, cu propria limbă,
cu propria tradiţie, cu propria cultură. Sîntem pe punctul de “a denunţa”
acest acord. Şi e atît de simplu de realizat acest lucru…! E de ajuns ca
unei generaţii de şcolari să îi inoculezi din şcoală, de la o vîrstă fragedă,
că ei aparţin universalităţii şi nu unei naţii, că au în faţă o cultură
universală din care vor alege la maturitate ce le convine, ca ruptura să se
producă ireversibil. Ce vor alege la maturitate? Cultura fast food,
probabil! Cui foloseşte? Cui comandă şi cui plăteşte, s-ar zice în limbaj
de comersant.
La cît de dinamică e societatea mondială, e dificil de făcut previziuni
pentru ziua de mîine sau de poimîine a societăţii noastre şi a societăţii
umane în general. Războaiele clasice dădeau măsura puterii, a dăruirii, a
inteligenţei organizatorice, a sacrificiului de care erau capabile
popoarele. Regretabile, criminale, destructive, aceste “reglări istorice de
conturi” puneau, într-un final, fiecare naţie în acord cu propriile valori,
cu propriile certitudini, cu propria evoluţie. Popoarele evaluau reperele
pe care le aveau de apărat. Războaiele nevăzute, care se duc în vremurile
noastre, pe fronturi media sau pe fronturi financiare, în statistici şi în
politică, dau iluzia tuturor participanţilor că sunt (că vor fi în final)
învingători. Toţi luptăm împotriva terorismului universal, toţi luptăm
împotriva devierilor ideologice de stînga sau de dreapta, toţi luptăm
pentru cauze musai universale…! Războiul este “al tuturor”. Unde se
înregistrează victoriile? În statistici. Sau în vizionări procentuale la
televizor…! Pe acest fond, Karel Capek nota undeva: “În lupta pentru
pace s-a înregistrat un nou succes: nu a mai rămas piatră peste piatră”. Şi
“valorile triburilor” sînt pe cale să se pulverizeze, tendinţa fiind
universalizarea individului. Unde e “tribul românilor”, cu valorile lui
consacrate sau pe cale de producere în acest marasm? Tot în statistici.
Sau într-o destructurare culturală voioasă, în spiritul internaţionalismului,
a globalismului victorios din continent în continent. Şi parcă suportăm
această destructurare şi o facem cu mai mult zel decît toate “triburile” din
jur, lepădînd peste bord, fără nici o precauţie, exact lucruile care ne-au
consacrat.
Am căutat în folclorul nostru un citat, o replică moralizatoare cu care
să închei această încercare de evaluare a unei situaţii care încă mai are
nevoie de exemplificări, de analize lucide, pentru o concluzie corectă.
Dar nu am găsit ceva care să mă mulţumească, aşa că am apelat la vorba
dervişului dintr-un basm arab: “Nu alegeţi drumurile care spun că duc,
5

fără ocolişuri, pînă departe pentru că sînt mincinoase. Drumurile care duc
din aproape în aproape, cu popasuri pentru tras sufletul, duc cu adevărat
pînă departe…”. Lucru care, pentru rigoare, ar trebui (încă) demonstrat.

6

Groapă în aerul altei gropi
un poem de Ion Mureșan

Mai precis: o groapă în aerul altei gropi.
Mâna lui e o cârtiţă care îşi face loc printre cârtiţele
înghesuite deasupra hârtiei, mâna lui e un vierme care îşi face loc între
viermii înghesuiţi deasupra hârtiei.
Mai precis: o groapă în aerul altei gropi.

Visul meu era în capul meu o groapă uscată.
Eu în groapă l-am visat: înnoda şi deznoda funii şi sârme.
Albă râia melancoliei, alb pojarul tristeţii se vor aşterne peste noi.
Peste el întrucât înnoadă şi deznoadă
funii şi sârme şi întrucât sângele îi strânge oasele
ca o capcană de aramă.
Peste mine întrucât înnod şi deznod funii şi sârme
şi întrucât sângele îmi strânge oasele
ca o capcană de aramă.
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Dumitru Augustin Doman
în dialog cu
Adrian Alui Gheorghe

„Mi-ar fi plăcut să fiu bucătar într-un restaurant
pescăresc, să mi se ducă vestea pentru saramura
supranumită Doman, pentru plachia cu acelaşi
nume...”
„Mergeam la biblioteca sătească aşa, ca la pomul lăudat,
cu sacul, băgam în el 15-20 de cărţi, şi pe câmp, cu oile, le
devoram...”
– Dragă Dumitru Augustin Doman, te rog să transformi parcursul
tău pe lumea asta, ca om şi ca scriitor, într-o poveste care să-i facă pe
(eventualii) cititori să ciulească urechile... (Sau să plîngă? Sau să rîdă?)
Cam care ar fi povestea vieţii tale? Te-ai născut cu o carte de povestiri
de Cehov legată de mînă? Mama ta a primit un mesaj de la Borges la
naşterea ta? Cum te-ai decis „să te faci” scriitor? Sau cine te-a
convins...?
- Dragă Adrian Alui Gheorghe, mă tem că-i voi dezamăgi pe cititorii
revistei “Conta”, în sensul că nu-i voi face nici să râdă, nici să plângă, şiapoi nici n-am să încerc, mă îndoiesc că voi găsi tocmai la revista ta
asemenea lectori slabi de înger. Dacă m-aş fi născut cu o carte de Cehov
în casă, acum chiar că aş fi un mare prozator, aş fi ars multe etape, n-ar fi
trebuit să citesc tone de literatură de-o anume calitate până l-am întâlnit
pe Cehov. Din păcate, în casa mea nu se afla decât Biblia şi până pe la 10
ani nimeni nu mă lăsa să pun mâna pe ea, că… “nu e pentru copii”. Poate
că de la interdicţia asta mi se trage citirea a şapte-opt pagini din Biblie în
fiecare dimineaţă la ora 5,00, şi asta de zeci de ani. Deşi aş fi făcut faţă,
având în vedere că la cinci ani ştiam binişor să citesc şi să scriu. Bunica
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mea, analfabetă, dar mai înţeleaptă decât mulţi doctoranzi, cu atât mai
mult decât unii doctori în filosofie, a intrat prin 1958-59 într-un program
de alfabetizare pompieristică. O dată, de două ori pe săptămână, partidul
trimitea un învăţător tânăr s-o înveţe pe bunica Ana are mere. Bunica navea mere, dar avea totdeauna o bucată de slănină afumată, o ceapă, o
bucată de turtă de mălai şi o sticlă de ţuică, pe care le punea pe măsuţa de
lemn cu trei picioare din mijlocul curţii, în faţa învăţătorului. Mai luând o
bucată de slănină, mai ridicând păhăruţul, învăţătorul o tot pisa pe bunica
să înveţe buchea. Dar bunica îl privea cu superioritate pe tov., a pus mâna
pe creion doar de câteva ori până a reuşit să caligrafieze (hm!) Polina O
(de la Oprişan) şi cu asta basta. Dar, cum eu nu aveam complexe de
superioritate faţă de învăţătorul acela altfel bonom şi vessel de la un
anumit păhăruţ în sus, am profitat de şcoala gratuită şi am învăţat, pe
lângă băutul ţuicii, să scriu şi să citesc. Ei, eram scriitor? Ba bine că nu!
Mai urma să devin cititor. Aici a fost mai dureros, dar asta e. Eram trimis
la cooperativă să cumpăr produse de bază, cum le zice acum: petrol
lampant, ulei, zahăr, orez. Iar acolo se cumpăra trei sferturi pe bani şi un
sfert pe ouă; în plus la o cumpărătură de 15 lei, îţi dădea musai şi o carte
de doi-trei lei sau o …jumătate de carte. Iar când erai obligat la doi lei,
vânzătorul rupea o carte de patru lei în două. La şapte ani, citeam eu deja
câte o jumătate de carte, mai greu era când citeam o “partea a doua”, că
nu prea înţelegeam nimic, era un fel de postmodernism proletcultist.
Făceam economii la un moment dat şi-l rugam pe vânzător (era unul
bigam, cu o nevastă legitimă şi una ţiitoare, trăind amândouă paşnic sub
acelaşi acoperiş şi în acelaşi pat cu stăpânul) să nu mai rupă cărţile,
cumpărând cu gaz lampant şi orez câte o carte întreagă, de Nina Cassian,
de Victor Tulbure, dar şi câte una de Maxim Gorki. Era luxul suprem din
Plaiul Cloşani, să cumperi o carte întreagă...
– Cît a fost destin şi cît a fost întîmplare în alegerea „căii
literaturii” în ceea ce te priveşte? Are întîmplarea vreun rol în evoluţia
unui scriitor?
- Întâmplarea? Dar în ce n-are ea, drăguţa, rolul primordial?
Întâmplarea a făcut să fiu un copil în general singur, cum mai sunt şi
acum copiii prin satele din Munţii Apuseni, din Munţii Neamţului, din
Munţii Făgăraş şi din alţi binecuvântaţi munţi din România. Aşa erau
copiii şi din satul meu din Plaiul Cloşani. După ce am depăşit nivelul de
cititor de la cooperativa de consum, de prin clasa a cincea, am devenit
prieten al cărţii, cu carnet şi insignă. Un prieten şi vecin, doctor în
psihologie acum, fost comandant de poliţie judeţeană în anii ’80-90, mai
mare cu patru ani decât mine, m-a îmbolnăvit de-a binelea de citit.
Mergeam la biblioteca sătească aşa, ca la pomul lăudat, cu sacul; serios,
la propriu. Cum pe atunci nu existau pungi de plastic, mergeam cu un sac
9

de iută şi băgam în el 15-20 de cărţi, şi pe câmp, cu oile, le devoram.
Apoi, treceam la examen. Prietenul meu mă întreba ce-am înţeles, şi de
aici discuţii lungi, recitirea unor pagini, dacă nu a întregii cărţi. Aşa am
devenit un fel de Don Quijote, de mi se stricaseră creierii de atâta citit,
noroc că nu mă lăsa prietenul meu Mihai Dobrescu să citesc romane cu
cavaleria rătăcitoare, că n-ar fi rămas armată de oi, capre şi vaci
nenimicită de mine cu suliţa din arac de fasole. Sigur că visam noaptea,
dar şi ziua, cum că unele din paginile alea nemuritoare le-aş fi scris eu
sau că voi scrie, păcatele mele, unele şi mai şi…

„Citeam prozele scurte ale consacraţilor şi le demontam
cuvânt cu cuvânt, silabă cu silabă, încercând să aflu ce
mecanisme complicate au făcut ca ele să fi fost publicate”
– Cît de important e debutul pentru un scriitor? Cum ai debutat tu?
Cum ai fi vrut să debutezi? Dacă ai fi azi în faţa debutului, cum ai
proceda? Ce sfaturi ai da unui tînăr care stă să debuteze acum? Cum ai
putea să descurajezi un tînăr care vrea să intre în teritoriul literaturii?
- Debutul este foarte important pentru orice scriitor. Eu eram un
visător incurabil. De pe la 15 ani, vai de capul meu!, mă consideram
scriitor în toată regula, înainte de a scrie ceva. Atunci m-am mutat la
Turnu Severin şi mergeam zilnic la Biblioteca Judeţeană, unde-i citeam
pe contemporani, poeţi şi prozatori, ba şi pe critici. O citeam, de pildă, pe
Maria Luiza Cristescu. Acolo am început să-i citesc pe şaizecişti, pe D.
R. Popescu, pe Fănuş, pe Velea, pe Breban… Şi atunci am început să
scriu. Vorbeai de întâmplarea şi rolul ei în destinul unui scriitor? Ei,
întâmplarea face să fi trimis prima povestire la revista „Argeş” unde nici
nu visam că voi ajunge vreodată redactor-şef, o povestire în care nu se
întâmpla nimic, în care erau descrise doar impresiile personajului din
urma sicriului dirigintei mele moarte cu o săptămână în urmă. Mi-a
răspuns sec tocmai Maria Luiza Cristescu: „Mai trimiteţi!” I-am mai
trimis eu, dar ea nu mai răspundea la poşta redacţiei, îi luase locul
Alexandru Monciu Sudinski care mi-a răspuns mai pe larg, citându-mi
chiar nişte fraze. Ce fericit eram! Dar, de debutat am debutat la 19 ani în
„Orizont” la Timişoara, publicat încă de câteva ori mai apoi de Ion
Arieşanu, pe care l-am întâlnit doar pentru un sfert de oră mult mai
târziu. Din lunga perioadă a debutului, am rămas cu amintirea adâncă,
obsedantă a aşteptărilor febrile la chioşcul de ziare până soseau revistele
literare (măcar atunci soseau!), a grabei cu care le cumpăram şi le
răsfoiam cu fundul pe prima bordură, nerăbdând să ajung cu ele acasă, a
tuşului care-mi înnegrea mâinile, chestie pe care o intuiam deja ca pe un
sacrificiu pe care ţi-l cere literatura. Citeam prozele scurte ale
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consacraţilor şi le demontam cuvânt cu cuvânt, silabă cu silabă,
încercând să aflu ce mecanisme complicate au făcut ca ele să fi fost
publicate. Şi mă chinuiam de mama focului să cred că nu e nicio legătură
între realitate şi ficţiune, fiind sigur că o proză trebuie să fie sută la sută
ficţiune, mult mai târziu lămurindu-mă eu că nici cea mai diabolică
imaginaţie de romancier nu poate egala, necum întrece, realitatea mult
mai spectaculoasă decât orice fantastic. Cred că am debutat norocos, în
sensul că prea brodam ca un artizan la textura unor povestiri în care nu
existau personaje, nici întâmplări, ci doar nişte fantasme vagi. Acum nu
se mai debutează. Ştiu o fetiţă din Băile Herculane care în clasa a cincea
are vreo şase-şapte cărţi publicate, nu le mai ţine şirul. Nici un tânăr
aspirant la gloria deşartă a literaturii nu mai aşteaptă înfrigurat o gazetă
pe tarabe, el scriindu-şi poeziile direct pe saituri şi publicându-şi cărţile
când i se năzare, de cele mai multe ori neinteresându-l deloc, dar deloc,
părerea vreunui critic. Văd tineri scriitori aducând dosare de înscriere în
USR cu un geamantan de cărţi şi fără nicio recenzie despre ele. Mă
întrebi ipotetic cum aş putea descuraja un tânăr să intre în literatură.
Chiar am făcut-o. I-am descurajat pe proprii mei copii. Sigur că s-au lăsat
imediat de înşirat cuvinte pe aţă, convingându-i că n-au vocaţie de
scriitori, dacă nu sunt cititori înverşunaţi. Au rămas – din păcate – artişti
în firea lor, chestie care mă îngrijorează uitându-mă la societatea-junglă
în care trăim, firile de artist fiind devorate ca un nimic.
– Dacă nu ai fi devenit scriitor, ce altă profesie ţi-ar fi plăcut să ai?
Ce altceva ţi-ar fi plăcut să faci pe lumea asta?
- Eu chiar am făcut o groază de profesii, de meserii, să le zicem mai
bine, dar toate mi s-au părut constrângătoare mijloace de supravieţuire.
Dar ceva-ceva mi-ar fi plăcut să fac şi tot ca pe o artă. Mi-ar fi plăcut să
fiu bucătar într-un restaurant pescăresc, poate la Antalya sau la Nisipurile
de Aur sau la Varna sau poate pe un vas de croazieră, să imaginez tot
felul de reţete, întâi să le prepar şi să bucur papilele gustative a sute de
clienţi, apoi să le şi structurez în cărţi, ca Radu Anton Roman, pentru mii
de cititori. Sunt sigur că mi s-ar fi dus vestea pentru saramura
supranumită Doman, plachia cu acelaşi nume etc.
– Vorbeşte-mi despre maeştrii tăi. Cît de importanţi sînt maeştrii în
evoluţia unui scriitor? Au fost maeştri care te-au dezamăgit în timp?
- După sacii de cărţi citiţi în copilărie şi în adolescenţă, la un moment
dat s-au cernut şi s-au cernut şi-n site şi mai dese până au rămas mai ales
marii prozatori ruşi şi urmaşii lor prozatorii americani. Dar ruşii, în
primul rând, de ce nu şi sovieticii (că n-aveam prejudecăţi!) Valentin
Rasputin, Viktor Astafiev, Vasili Sukşin, ruşii - ziceam - mă terminau,
mă leşinau, mă trimiteau cu capu-n nori sau cu picioarele pe tavan, mă
întorceam la ei ca-n satul natal. Odată, ca să recitesc Fraţii Karamazov,
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am lipsit trei zile de la serviciu şi s-a propus desfacerea contractului meu
de muncă… Dar, un scriitor cu adevărat de suflet nu aveam. S-a rezolvat
însă. Prin 1975-76, străbăteam la deal şi la vale Strada Lăpuşneanu din
Iaşi cu Nichita Danilov, sau urcam Copoul, sau coboram Râpa Galbenă,
disecând pe Dostoievski, pe Tolstoi, pe Cehov, desigur. Dar, Nichita tot
încerca să-mi vorbească de unul Bunin şi eu tot nu voiam să aud de el,
deşi nu ştiam nimic, reticent parcă dintr-un fel de gelozie faţă de cei trei
de mai sus, plus Goncearov şi Bulgakov. Aproape în fiecare seară, la ora
17,00, la five o’clock, monşer, aşteptam un sfert de oră până se deschidea
cu marfă „nouă” un anticariat de pe Lăpuşneanu, de unde Brumaru (pe
care-l cunoşteam cu tot respectul, de la distanţă) pleca fericit spre casă cu
câte un braţ mare de volume. Ei bine, într-o astfel de seară, Nichita mi-a
pus în braţe două volume, tipărite mărunt ca nişte tapiserii chinezeşti, de
nuvele şi povestiri de Ivan Bunin, majoritatea stilizate de Doinaş. Fericită
seară! Era scriitorul meu de suflet pe care-l căutasem fără să-mi dau
seama. Încă-l recitesc fascinat. Nu e săptămână de la Dumnezeu să nu-l
recitesc şi să nu-l găsesc la fel de proaspăt ca la prima citire. Să mă
dezamăgească pe mine Bunin?! Mi-aş dori eu să trăiesc atât până mă va
dezamăgi el. Aş ajunge un Matusalem şi-aş îngropa senin zece generaţii
de politicieni.

„Îmi aduc aminte cum prin 1976, a venit să citească la Iaşi
Liviu Ioan Stoiciu. Noi (...) am sărit ca arşi: asta nu e
poezie!”
- Eşti citit la nivelul aşteptărilor? Uite, eu am căutat o carte de
Doman la librăriile din Piatra Neamţ şi nu am găsit. Nu am văzut nici la
Iaşi, la Casa Cărţii, deşi e un mare oraş universitar... Cum poţi să te faci
cunoscut azi ca scriitor dacă nu îţi circulă cărţile? Sau despre ce fel de
recunoaştere a scriitorilor români de azi vorbim?
- Întrebările astea ale tale sunt obsesive pentru scriitorii zilelor
noastre. Eu am să-ţi răspund că sunt receptat la nivelul aşteptărilor mele,
acest nivel fiind fixat după posibilităţi, coane Fănică! Reţeta e simplă,
alta mai bună n-am. Risipesc vreo 50 de exemplare dintr-o carte prin
biblioteci, duc vreo 30 la librăria Muzeului Literaturii din Bucureşti,
organizez nişte lansări. Trimit apoi prietenilor, colegilor, scriitorilor şi
criticilor vreo 120 de exemplare. Se scriu 20-30 de recenzii şi cronici
despre ea. Mai bune, mai rele, mai rău-voitoare şi de acolo îmi fac o
medie a receptării şi mereu sunt nemulţumit că nu sunt desfiinţat, că
poate atunci aş învinge definitiv boala asta de a scrie totuşi. Mă resemnez
cu faptul că asta e realitatea culturală de la noi, cu faptul că mari
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prozatori şaizecişti care vindeau ca pe nimic 100 000 de exemplare în
anii ’80, acum nu vând nici morţi 1000.
- Te rog să faci un portret robot al cititorului tău. Ca să-l dăm în
urmărire generală...! Cum arată, ce face, spre ce aspiră...? E periculos
că e în libertate?
- Cititorul meu este un la fel de înfrigurat ca mine, e tot un scriitor
care nu are cui se vinde, dăruindu-se deci, e prietenul meu cu care mă
întâlnesc seara la o bere şi prietenul prietenului meu cu care se întâlneşte
seara la o bere, iar mai nou, mai mulţi devoratori de bloguri care mă
citesc în format electronic şi mă critică imediat în cinci fraze. Uneori îmi
spun că poate aceştia vor fi adevăraţii mei cititori de acum încolo. E o
cale...
– Unde şi cum te-ai întîlnit cu critica literară? Ce a ieşit din această
întîlnire? Tu l-ai recunoscut pe critic? El l-a recunoscut pe prozator?
- Primii critici i-am întâlnit în cenacluri. Puţine cenacluri am
frecventat, dar acolo am găsit câţiva critici buni, nu doar critici de
cenaclu, aceştia fiind de obicei scriitori adevăraţi în devenire, dar critici
veleitari. Prin 1975, la Casa Studenţilor din Iaşi, conducea un cenaclu
stufos Virgil Cuţitaru, redactor-şef la Editura Junimea. Ca redactor de
editură era un funcţionar pe linie care-i aburea pe tinerii scriitori şi-i
publica la Sfântul Aşteaptă, dar ca şef de cenaclu mi se părea strălucitor.
E adevărat că era un bun critic oral, fiind spontan, speculativ, spumos,
autor ad-hoc de istorie anecdotică a literaturii române. După numai un an,
m-am trezit întrucâtva şi am înţeles că adevăratul critic – nu doar de
cenaclu – e altul, adică Daniel Dimitriu, mentorul noii Junimi de la Casa
Pogor, Titu Maiorescu al anilor ’70-80, care selecta textele cu o lună
înainte de a fi citite, lucra cu autorul pe ele, îi lăsa pe toţi să vorbească, să
critice în legea lor, apoi îi aducea la ordine, cu tact, cu metodă, înţelegând
noi, mânjii nărăvaşi, că nostimada asta de critică e o ştiinţă, înainte de a fi
vreo artă. Îmi aduc aminte cum prin 1976, a venit să citească la Iaşi Liviu
Ioan Stoiciu. Noi, autorii a vreun snop de poezii sau a vreunui catalog de
povestiri, şi astea în majoritate nepublicate/nepublicabile, am sărit ca
arşi: asta nu e poezie! Cam acesta a fost tonul cu care l-am întâmpinat
junii critici de ocazie pe junele poet. Unii, mai decent şi la modul urban,
cum era de obicei Lucian Vasiliu, dar alţii mai din topor, că acum ne
ruşinăm. La concluzii, Daniel Dimitriu ne-a lămurit că LIS e un
deschizător de drum în poezie, că poezia nu e doar de un singur fel, că
trebuie să fim atenţi la nuanţe şi la fenomenul poetic în plină
desfăşurare… Ne-a muştruluit blând şi-mi aduc bine aminte că am plecat
acasă cu un sentiment amestecat, de vină că sunt apucat şi nu stau să
rumeg înainte de a da sentinţe şi de împăcare, că poezia românească este
în plină schimbare.
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– Scrii, adesea, despre cărţi de poezie. De ce nu te-ai făcut poet?
Unde se despart, în literatura de azi, poetul şi prozatorul? E poezia
secretul din buzunarul de la piept?
- Scriu despre cărţi de poezie pentru că sunt cititor pătimaş al cărţilor
bune de poezie şi pentru că am mai mulţi prieteni poeţi decât prozatori.
Regula jocului acum, dragă Adrian, este aceea că tu pui întrebările, iar eu
trebuie să răspund. Dar aici tu ştii răspunsul mult mai bine decât mine.
Astăzi, hotarul dintre poezie şi proză este mai subţire decât pânza de
păianjen. Este adevărat că prozatorul trece mai greu la poezie, iar dacă o
face rezultatele sunt pernicioase. În schimb, poeţii de azi rup corsetul liric
cu nonşalanţă şi produc nuvele şi romane remarcabile. Tu eşti un bun
exemplu. Dar şi Nichita Danilov prozatorul care e pe punctul de a pune
în pericol poetul cu acelaşi nume.

„Există la Curtea de Argeş la fel de multe oportunităţi de a
te afirma şi de a te rata ca şi la Bucureşti”
– De ce ai rămas la Curtea de Argeş – Piteşti şi nu te-ai dus în
capitală? Soarele răsare mai devreme la Bucureşti, sînt mai multe
oportunităţi de afirmare şi de ratare...!
- Ei, aici trebuie să lămurim puţin lucrurile. La tinereţea cea mai
fragedă, am căutat şi eu, fără a mă gândi la confortul de fiecare zi,
centrele culturale. Am stat patru ani la Iaşi şi m-am simţit minunat. M-am
retras patru ani la Turnu Severin unde am avut un post de paznic de
noapte al unui depozit de cărţi vechi bisericeşti şi unde citeam un roman
de seara până dimineaţa şi beam o sticlă de votcă Wiborowa. Apoi,
sastisit de atât bine într-un colţ de ţară,- „cum pe Dunăre nu curgea
vin/am plecat din Severin!”-, am plecat la Bucureşti, unde am stat alţi
patru ani (legislaturi, ce mai!) şi unde am fost boem. M-am însurat şi miam însoţit trei ani consoarta la post în secuime, la Baraolt, iar după 1989
m-am stabilit în (prima) capitală, la Curtea de Argeş. Cum să pleci din
Curtea de Argeş? Prima capitală românească este o comună cu statut de
municipiu, municipiu cu un singur bulevard pe o singură bandă şi cu sens
unic; dacă moare motorul unei maşini se blochează ditamai municipiul.
Dacă vreun cal rupe garofiţa de care e priponit în zori, iese nonşalant în
faimosul bulevard şi jumătate de oraş întârzie la serviciu. Strada mea nu e
asfaltată şi nu e canalizată, fiind pietruită probabil pe vremea lui Neagoe
Basarab cel Sfânt. De aceea i-am şi propus primarului s-o declare
monument istoric, chestie cu care în principiu a fost de acord, pentru că
nu necesită niciun fel de fonduri. Ei bine, pe strada asta am făcut eu cele
trei lucruri cică obligatorii: am făcut o casă; am făcut nu un copil, ci doi;
am plantat nu un pom, ci o întreagă livadă plus o boltă de viţă. Şi nu mai
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plec de aici, dragă Adrian, pentru că am descoperit că există la Curtea de
Argeş la fel de multe oportunităţi de a te afirma şi de a te rata ca şi la
Bucureşti.
– Ce carte din literatura lumii ai fi vrut să scrii...? Ce ai fi făcut
după scrierea ei?
- Desigur, Iscusitul Don Quijote de la Mancha. După aia m-aş fi
retras la Curtea de Argeş să mor în comă alcoolică, să mor de beţia
elogiilor celor din jur şi celor din lumea largă.
– Cu ce scriitor din lume ai fi vrut să fi băut un şpriţ? Cam ce aţi fi
discutat la acel şpriţ, băut undeva la o terasă dintr-o margine de lume...?
- Cu Hemingway, pe-o terasă la marginea Havanei. Mă rog, nu un
şpriţ, ci mai curând rom Havana Club cu suc natural de lămâi. Să vorbim
de toate alea, să adormim cu capul pe masă şi să visăm lei.
– Spunea Baudelaire: „Îmbătaţi-vă: cu vin, cu poezie sau cu virtute.
Numai îmbătaţi-vă!”. Cu ce se îmbată Augustin Doman? Ce este
alcoolul? Are vreun rol beţia („cu vin, cu poezie sau cu virtute”) în
configurarea universurilor paralele în care pătrunde scriitorul?
- Cu toate cele trei mă îmbăt nu chiar arareori. Iubesc însă beţiile
line, fără căderi bruşte, fără scufundări în tenebre, fără agresivitate,
beţiile în care să pluteşti nu deplin lucid, dar nici dus cu totul pe alte
tărâmuri, beţiile până la nivelul la care inspiraţia ajunge la apogeu, nu
însă mai departe, când inspiraţia devine delir şi mai rău decât dicteu
automat.
– Eşti un „înverşunat” membru şi apărător al generaţiei 80 pe care
ai conturat-o în cărţi de interviuri, în texte teoretice, în provocarea unei
întîlniri naţionale la Piteşti...! Cît de ataşat eşti de această generaţie? O
resimţi ca pe o direcţie literară majoră, sau ca pe o cale afectivă,
relaţionînd cu „congenerii”...? Ce înseamnă generaţia 80 în istoria
literaturii române?
- E bine că ai pus înverşunat în ghilimele. Nu sunt atât de înverşunat
cât să-mi pierd uzul raţiunii. Generaţia ’80 are, totuşi, rolul ei cu adevărat
important în istoria literaturii române. Dacă generaţia ’60 a venit să
reînnoade, peste obsedantul deceniu proletcultist, mai timid sau mai
nonşalant, firul cu literatura interbelică, generaţia ’80 a desăvârşit acest
lucru şi se află la apogeu după treizeci de ani, când douămiismul se naşte
în mari dureri. Le place sau nu unora sau altora, optzeciştii conduc acum
literatura română, dar şi administraţia culturală, dar şi universităţile, chiar
politicienii actuali, buni-răi, sunt în majoritate…optzecişti; măcar ca
vârstă, dacă nu în spirit.
– Ce lipseşte generaţiei 80 să fie recunoscută la adevărata valoare?
Nu cumva cantitatea de poezie atîrnă prea greu în balanţă? Cioran

15

spunea că literatura română este minoră pentru că mizează prea mult pe
poezie... Cam cum stăm cu proporţiile, din punctul tău de vedere?
- Ei, nu-mi prea dau seama ce-i lipseşte. Prea multă poezie, zici? Nu
cred. Putem face liste pe două coloane (poet-prozator, dar şi critic chiar),
subiective, e adevărat, dar putem. Aş propune câteva, dacă nu mi-ar fi
teamă de atragerea unor aversiuni. Am putea începe cu Ion Mureşan –
Radu Aldulescu – Al. Cistelecan. Dar, să lăsăm doar un cap de listă…
Sau am putea face liste paralele în cadrul aceleiaşi personalităţi: Mircea
Cărtărescu: poet – prozator - eseist, Nichita Danilov – aşişderea, Adrian
Alui Gheorghe…

„Ţin neapărat să le arăt tuturor prietenilor, dar mai ales
duşmanilor, că sunt un impostor, că proza scurtă a fost
viaţa mea ratată...”
- Lucrezi la „digestia” literaturii române, făcînd o revistă, cred că o
faci uneori cu ciudă, alteori cu dragoste. Numeşte, rogu-te, cîteva
mijloace prin care se ratează scriitorul român. "Vocaţia începuturilor",
cu care se laudă cultura noastră, ne face să ne şampanizăm în faţa
debuturilor şi să uităm pe drum ce au promis debutanţii să facă în
literatură… Ratarea face parte din destin sau e o forţare a destinului?
- Ai intuit bine: cu ciudă, cu dragoste, uneori o fac obligat să merg cu
130 de kilometri pe oră cu frâna trasă… Apar în piaţa asta literară din
România peste 120 de reviste literare. Ca şef de revistă trebuie să ai un
proiect al tău, unic, altfel n-are rost să sacrifici pădurile ţării; v. Balada
lui Verestoy Attila, apud Gellu Dorian: „ - Codrule codruţule/ce mai faci,
drăguţule?/ - Ia, eu fac ce mai făcuşi/Cherestea şi rumeguş!” Ca redactorşef de revistă, cherestea şi rumeguş faci dacă nu ai un proiect al tău, şi
încă unul viabil. Scriitorul român ratează deopotrivă în opera propriu-zisă
şi în revistă sau doar în una dintre ele. Exemple? Alexandru Andriţoiu
cred că a ratat ca poet, dar a reuşit în proiectul „Familia”. Am o teorie
despre ratare. Doar mari scriitori au ratat, au ratat rotunjirea operei, din
cauza alcoolului, femeilor, aburilor tari ai succesului, morţii sosite
intempestiv. Dacă aş avea timp aş scrie o carte despre cel mai mare ratat
din istoria literaturii universale: Balzac. Ce proiect măreţ a avut şi cum la realizat el doar pe sfert! Mă rog, sfertul ăsta face cât proza unei nu ştiu
cărei literaturi de două sute de ani, dar tot de o ratare vorbim...
- De ce crezi că se practică atît de mult tămîierile în "segmentul
critic" românesc? Să fie vorba de o influenţă venită din ortodoxia
românească, acea a tămîierii viilor şi morţilor, nediferenţiat, fără o
minimă evaluare…?
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- Din păcate, foarte puţini scriitori au tăria de a accepta că ei au şi
coborâşuri în operă, dacă nu între coperţile aceleiaşi cărţi. Cu câte
autorele e mai mic, cu atât orgoliul e mai mare, că e o lege a echilibrului
universal, n’aşa!, o lege a compensaţiei. Pe pigmei îi înţeleg, nu trebuie
atinşi nici cu o floare, d’apăi cu o mică rezervă. Dar, observi că şi marii
scriitori au o atitudine cam la fel. Să ne amintim de regretatul Cezar
Ivănescu, Dumnezeu să-l odihnească în colţul cel mai frumos al Raiului.
Era un mare poet, dincolo de orice conjunctură şi dincolo de orice
discuţie. Dar, nu suporta – ştii bine – nicio rezervă faţă de ce scria el.
Atunci, şi criticii îşi creează nişte reflexe aşa, de siguranţă, dintr-un fel de
instinct de conservare. Eu nu fac critică propriu-zisă. Dar, primind la
redacţie în medie o carte pe zi, încerc să citesc cât mai mult din ce
primesc. Acum, ştii şi tu cum e. Cartea unui veleitar o miroşi de la
primele zece versuri. Ai putea-o desfiinţa, cu argumente, cu tot ce
trebuie. Dar, care ar fi rezultatul? Ţi-l faci duşman pe autor şi, mai rău, el
nu învaţă nimic de aci, nu se îndreaptă (ăla care mai poate!), te ignoră şi
publică încă o sută de plachete. Atunci, de ce să-ţi mai pierzi timpul şi
pacea cu asemenea producţii şi producători de rumeguş?! Citeşti ce-ţi
place şi eventual lauzi sau poate că nu scrii deloc, dar ai citit pentru
sufletul tău. Există şi excepţii. Recent am scris o cronică despre romanul
unui prozator pe care întâmplător l-am citit integral (adică toate cărţile),
profesionist adevărat, nu o dată m-a făcut fericit. Pe om l-am întâlnit o
singură dată. Am scris o cronichetă despre romanul lui recent şi mi-am
permis – pe lângă bolduirea reuşitelor strălucite - şi semnalarea unor
neîmpliniri, surprinzătoare pentru nivelul lui, pentru talentul
incontestabil, pentru ştiinţa construcţiilor romaneşti pe care o stăpâneşte
perfect. Pot exista scuze, nu mi-am bătut capul, poate l-a scris sub
presiunea timpului, sub insistenţele editorului etc. Ei bine, omul m-a
sunat şi mi-a mulţumit pentru cronică, am simţit (sau mi s-a părut!) o
undă de amărăciune în vocea lui, dar nu m-a certat pentru că nu i-aş fi
înţeles romanul şi altele. Eu însumi sunt din categoria mâzgălitorilor de
hârtie care consideră că cititorii şi criticii au totdeauna dreptate, chiar şi
când n-au dreptate sau sunt de rea credinţă. În concluzie, mă gândesc eu
că ăsta ar fi un motiv al tămâierii, că domnii critici nu-şi mai bat capul cu
cărţile proaste, citindu-le doar pe alea bune, lăudându-le, desigur, şi
lăsând citirea şi critica celor proaste în seama lui Alex Ştefănescu,
colecţionar masochist de duşmani literari /veleitari.
- Postmodernismul românesc a devenit, pare-se, o marotă care în
ultimile decenii a generat un "postmodernism original"… În spatele
acestui "postmodernism balcanic" s-a ascuns o seamă de scriitori care
au pus toate neputinţele şi toate ratările pe seama slabei percepţii a
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publicului care a rămas doar… modern. Unde se întîlnesc "omul nou"
dîmboviţean şi "omul postmodern" de sorginte incertă?
- Acuma, eu recunosc cu toată jena că nu prea ştiu ce este
postmodernismul românesc. Am încercat să aflu din cărţile regretatului
Gheorghe Crăciun, ale lui Cărtărescu, ale lui Daniel Corbu şi n-am prea
reuşit. E şi greu. Cum citesc o chestie aşa, mai…originală, întind mâna şi
iau din raft Măgarul de aur, cică primul roman din literatura lumii, şi
recitesc nişte pagini însemnate de mine la alte lecturi şi mă întreb care e
deosebirea dintre postmodernul X al României zilelor noastre şi
Apuleius. Dar, un basm de Creangă, megieşul tău, de ce nu este
postmodernist, că are absolut toate ingredientele postmodernismului
românesc ? Dar Povestea poveştilor de ce n-ar fi postmodernă ? De ce
Povestea poveştilor a anilor’80 a lui Mircea Nedelciu este şi a lui
Creangă – ba ?
– Cît ajută şi cît stînjeneşte evoluţia literaturii noastre această
globalizare de care se face atîta caz ? Ar putea duce globalizarea la
dispariţia literaturii române, într-un viitor îndepărtat ?
- Să fim serioşi ! Să scriem noi literatură mare cu marca Made in
Romania şi totul va fi în regulă. Nu dispare o literatură datorită
globalizării. Enclavele literare se vor crea spontan, că nu produc efecte
juridice. Ismail Kadare a făcut carieră la Paris scriind modern, mă rog,
dacă vrei, postmodern, dar aducând în proza lui o lume cu miturile ei
balcanice, cu « exotismul » ei, tocmai asta făcând-o viabilă pe malurile
Senei. Globalizarea trebuie exploatată ca un vector care să trimită
instantaneu lumea literaturii noastre în lumea largă. Globalizarea poate
duce la dispariţia, să zicem, a vinului de struguri din podgoriile de la
Cotnari şi a brânzei din lapte şi a pâinii din grâu. Dar literatura cu
amprentă proprie va dăinui şi dincolo de noi.
- Am mai mulţi prieteni (cred) în Europa, trăitori în limbile de
circulaţie importante… Oricîte eforturi au făcut să cunoască literatura
română din bibliotecile lor publice, a fost imposibil… Ce crezi că
lipseşte literaturii române actuale să depăşească bariera de receptare
europeană?
- Păi, în ignoranţa mea, eu cred că ştiinţa promovării lipseşte. Să
observăm că după 1989, am importat în România tot ce se poate în
materie de instituţie, şi mai ales modelele care se potrivesc la noi ca
nuca-n perete. Dar în 22 de ani ne încăpăţânăm să nu adoptăm şi
instituţia agentului literar. Cam asta lipseşte literaturii române de astăzi.
Codul lui Da Vinci este o carte subţirică de tot din toate punctele de
vedere şi s-a vândut în multe milioane de exemplare (e adevărat că la noi
în doar câteva zeci de mii). Eu zic că, de pildă, Proorocii Ierusalimului,
romanul lui Radu Aldulescu, mult mai gros din toate punctele de vedere,
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ar produce un benefic scandal pe malurile Senei, unde se şi petrece
acţiunea şi unde, printre altele, un nepot de-al lui Toulouse Lautrec e
dedulcit la băieţei din cuibul unor proxeneţi români. E nevoie de un agent
literar iscusit care să-i ceară comision bietului Aldulescu după ce vinde
romanul, nu înainte, că Radu n-are de unde-i da. Romanul ar fi ecranizat
în câteva luni şi ar umple săli. Dar, romanul lui Aldulescu a fost citit de
câţiva scriitori români care se entuziasmează prosteşte ca mine şi…atât!
– Dacă Dumnezeu, drăguţul, ţi-ar zice: Augustine, lasă-te complet
de literatură şi fă-te om de afaceri, că îţi voi da în cont miliarde de bani,
cum l-ai convinge să te lase să mai scrii o carte...? Cam care ar fi acea
carte? Te rog să o schiţezi, în premieră pentru freneticii cititori ai
revistei Conta....!
- Eu abia aştept. De altfel, îmi spun mereu că nu mai vreau să public
cărţi şi nu-mi reuşeşte. De pildă, în 2010 îmi propusesem să nu mai
public nimic şi mi-au apărut două volume. Acum am iar două scrise şi nu
mă grăbesc deloc să le public. Dar anul acesta cred că am să public o
antologie de proză scurtă la TIPO MOLDOVA, la propunerea prietenilor
noştri Aurel Ştefanachi şi Valeriu Stancu. Ţin neapărat să le arăt tuturor
prietenilor, dar mai ales duşmanilor, că sunt un impostor, că proza scurtă
a fost viaţa mea ratată. Aşadar, după publicarea acestei antologii, aştept
propunerea mult milostivului Dumnezeu; dar nu să mă facă om de
afaceri, că asta e stresant, ci să mă facă sinecurist miliardar. Cred că e
singura meserie care mă mai aranjează întrucâtva.

Piatra Neamţ – Curtea de Argeş, 4 – 6 septembrie 2012
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Proză de
Dumitru Augustin Doman

Zodia magnoliei
Stau pe pat, pe patul naşterii şi al vieţii, dar şi pe patul de moarte,
acelaşi, şi întind mâna într-o parte sau alta. Iar mâna mea deja e în ţara
morţii celei veşnice, mâna mea deja e în neant.
*
Sintagmă cioraniană: „marea purificare din viziunea morţii”.
*
Ce sunt eu? Nu sunt decât un text care începe cu trei puncte şi se
înşiră, mai ţesut sau mai răsfirat, mai mărunt sau mai lăbărţat, cu
arabescuri, cu majuscule, rune, cuneiforme, litere mari şi caligrafice,
italice şi aldine, cu litere cât puricii jucăuşi alteori, un text lizibil sau de
tot confuz, un text în care curg de la stânga la dreapta şi de sus în jos
neînţelegerile mărunte spre întrebările esenţiale şi întrebările de toată
mâna spre răspunsurile bâlbâite, un text curgând volens-nolens în ritmul
curgerii sângelui în inimă, un text scurgându-se din inimă , din această
clepsidră cu lichidul arzând mocnit, în spume, arzând liniştit ca un jar
neîntors, arzând agonic precum o cenuşă încă înflorită, un text sunt,
ziceam, un text începând cu puncte de suspensie şi cu literă mică, un text
crescând, suind, coborând, un text zvâcnind, zăcând, curgând, un text
meditând, tăcând, vorbind şi, în sfârşit, un text murind în trei puncte,
murind în speranţa punctelor de suspensie...
*
Vorbesc continuu de moarte din auzite. Iar sufletul meu doreşte
bezmetic să vorbească despre moarte din văzute, din pipăite.
*
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O gaură neagră în mijlocul vieţii. Gaura neagră se doreşte a fi un
tunel cu lungime variabilă. O gaură de vierme prin care se scurge viaţa
din oameni încet şi continuu, dinspre moarte – via viaţă (ce cacofonie!) spre moarte.
*
De o mie de ani încerc să-mi imaginez o lume cu un spaţiu infinit
şi fără timp. Am găsit-o astăzi, miercuri. E Moartea.
*
Limitele morţii sunt precum limitele durerii: se încheie într-un
colţ de octogon şi încep în altul.
*
Dialog din povestirea Sat indian de Hemingway:
„Tată, e greu să mori?”
„Nu, cred că e de ajuns de uşor, Nick. Depinde”.
*
În miez de iarnă şi-n miez de noapte, moartea se plimba la
marginea oraşului; era neagră-neagră şi călărea un cal negru. Să fi fost
moartea pata uriaşă de negru pe-o pată neagră de forma unui cal? Să fi
fost ea cea veşnic stăpână? Sau calul negru căra în spinare noaptea lumii
pe malul râului negru de la marginea oraşului negru de la poalele
muntelui şi mai negru?
*
Problema existenţialiştilor: are sau nu viaţa sens? De ce nu se
întreabă dacă moartea are sens? Nu se întreabă pentru că răspunsul nu
poate fi decât unul: Da!
*
Frica de moarte a majorităţii rezidă în ideea că moartea înseamnă
singurătate.
Or, moartea înseamnă o comunitate/comuniune fără
precedent, o viermuială pe care viaţa nu o poate închipui.
*
Moartea nu e o baltă fierbinte, nici una călduţă, nici măcar una
rece; moartea e un lac îngheţat, cu apă cristalină. „Ei, aş! zice înţeleptul,
moartea nu e un lac îngheţat, voi convoca sfatul înţelepţilor şi vom hotărî
că moartea nu e un lac îngheţat”. „Bine, cedez eu, poate că nu e. Dar
atunci ce e moartea? Hm!”
*
Moartea? zice prietenul meu, sfidător şi sigur pe sine. E pe ducă!
Sutele ei de milenii îi sunt numărate!
*
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Cu cât e prezentată cu mai multe tabuuri, cu atât moartea e mai
atrăgătoare, mai misterioasă, mai ispititoare. Exact ca o femeie care nu-ţi
dezvăluie mai nimic, dar care îţi sugerează aproape totul.
*
O viaţă întreagă cauţi moartea, zice Teofil, şi o viaţă întreagă
găseşti doar căutători obsedaţi de moarte.
*
Emil Brumaru, cel salvat de lucrurile mărunte din sufragerie, din
dormitor, din bibliotecă, din carte, din rândurile din carte, din cămară, de
lucrurile mărunte peste care el pune mereu o lupă uriaşă: „...cafeaua
mereu înnoită, fierbinte, una prea tare, doar cât să te ţină, din sorbitură
amară în sorbitură şi mai amară, într-o continuă poftă de a povesti, de a
explica, de-a amănunţi amintiri de viaţă, de lectură...” Dar ce legătură are
acest fragment cu moartea, tema obsedantă a acestei cărţi? mă veţi
întreba. Păi, tocmai băutul cafelei cu o anume disperare de-a rămâne
treaz să poţi povesti şi, deci, să amâni moartea la infinit, precum
Şeherezada...
*
Înmormântare cu substitut. În Bucovina secolului XIX, când un
bărbat/băiat murea accidental şi trupul său nu era găsit, familia îi
substituia un trunchi de brad cam de înălţimea decedatului, trunchi care
era pus în sicriu, bocit şi înhumat. În capul trunchiului se aşeza o căciulă
albă ca simbol al purităţii, iar pe ramurile laterale se introduceau
mânecile unei cămăşi înflorate şi pe deasupra ale unei bundiţe. Pe trunchi
se îmbrăcau iţari albi, încinşi cu brâu roşu. Iar peste trunchiul astfel
îmbrăcat se aşeza o icoană a lui Iisus. (Sursă: Romulus Vulcănescu –
Mitologie română).
*
Candoare, excitaţie, imagini, cuvinte, iluzii, cărţi, filme, cântece,
drame, ode, minciuni, adevăruri, adevăruri?, feţe, tenuri... Restul e
moarte!
*
Ce e moartea? întreabă retoric prietenul meu Teofil. Moartea?
Exact ce zicea Eminescu:„lumea cu pustiurile...”
*
Albert stătea în ultima vreme numai la cafenea, cu prietenii la
vodcă şi ceai.„Aici, îşi zicea el, nu mă va găsi moartea sau nu va avea
indecenţa de a mă lua din mijlocul prietenilor şi cu vodca rămasă în
pahar!”
Dar, joi la prânz, cu cafeneaua plină de oameni, Victor îl întreba
retoric pe amicul său cu paharul plin pe jumătate cu vodcă sau golit pe
jumătate de vodcă: „Ce fel de om eşti tu, Albert?”
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Rezemat cu capul său pleşuv de spătarul înalt al scaunului – un
fel de tron pentru regele beţivilor – Albert era un om mort. Sosită pe
neaşteptate din lumina strălucitoare a soarelui, moartea fusese atât de
indecentă... Paharul rămăsese pe jumătate plin, pe jumătate gol...
Iar prietenul său de la aceeaşi masă: „Ce fel de om eşti tu
Albert?”
*
Desigur, moartea este infinită, dacă un poet arab din secolul XI
găseşte că „dragostea e un strop sorbit din oceanele morţii, o înghiţitură
fugar băută din hăul trecerii celei mari”.
*
De jur împrejurul meu nu văd decât construcţii infinite spre cer.
Dar eu continui să cred că ele sunt doar fantomatice.
*
În valea atât de aşezată a Morţii, suflă atât de fin vântul că nu
mişcă măcar un fir de praf de pe cărţi, de pe morţi, de pe casele
pietrificate...
*
Toate religiile fac apologia morţii ca o poveste frumoasă. Şi de ce
n-ar crede-o oamenii vii? Dacă ei nu pot fi amăgiţi cu viaţa ca o poveste
încântătoare, prea fiindu-le mereu la îndemână contrariul, de ce n-ar fi
cuceriţi de frumuseţea morţii, ca de o ultimă speranţă?
*
Bucovina revenise în 1918 la România dimpreună cu unicele(!)
obiceiuri despre morţi. Astfel, în sicriu, de-a dreapta şi de-a stânga
capului celui trecut în lumea drepţilor, se tăiau mici ferestre pentru a
respira, zice-se, şi pentru a vedea cortegiul cernit care-l conducea la
cimitir, cu feţele îndurerate, cu cele fals îndurerate, cu cele de tot
indiferente şi chiar cu cele uşor vesele şi ironice...
*
În centrul Podişului Mehedinţi, în zorii zilei înmormântării, la
capul mortului, trei bocitoare „profesioniste” din sat cântă: „Te-ai dus,
omule, dus/pe un drum nesupus,/un drum fără suflare/ce-ntoarcere nare./Dintr-o ţară-n altă ţară/din ast ţară-n altă ţară/te-ai dus , omule,
dus/cu capul spre Apus/pe-un drum blestemat/în pustiu fără hat...” Asta-i:
pustiu fără hat!
*
Să ai stil şi eleganţă în disperarea ultimă, în disperarea cea mare!
Iată ce preocupări meschine aveau stoicii! Omenesc ar fi ca în faţa morţii
să ai o reacţie violentă. Pe urmă, ai tot timpul din lume, munţi şi podişuri
şi câmpii şi oceane de timp să fii stăpânit, rece, elegant. Hm!
*
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Poate că totdeauna omul a visat a comunicarea – într-un sens şi-n
celălalt – dintre vii şi morţi. Hugo zice: „Vorbeşte iarba vie cu morţii
adormiţi”. Şi tot Hugo, în acelaşi Amurg vede cum „visând, heruvul serii
prin vânturi fumurii,/Amestecând, înalţă pe-aripile-i obscure/Cu
rugăciunea morţii, sufletul celor vii”.
*
Moartea unui om poate fi considerată dovada iubirii lui Dumnezeu
faţă de el, în sensul că-l scapă de datorii, angoase, boli. Sau, aşa cum se
alintă atâţia, în sensul că-i e atât de drag Creatorului, că nu mai poate sta
fără el nici o clipă. Sfârşitul lumii , însă, Apocalipsa, nu poate fi explicată
decât prin plictiseala lui Dumnezeu alături de jucăriile pe care le-a creat
la ceas de singurătate liniştită şi care nu s-au ridicat niciodată la nivelul
aşteptărilor lui.
*
Citesc de cincizeci de ani poezie şi numai pentru a afla ceva despre
zodia magnoliei. Dar nu aflu nimic,absolut nimic. În ziua în care voi
împlini o sută de ani, în capul mesei celei sărbătoreşti voi bea absint cu
cana de porţelan albastru şi voi începe să scriu poezie, poezie despre
zodia magnoliei.

Nenorocit de un milion de dolari
Claudiu Nan e un tânăr şi şarmant şomer. El trăieşte singur întro casă, cum se spune, nici prea-prea, nici foarte-foarte, la marginea
municipiului. Şapte încăperi, o curte cu gazon veşnic verde, un hectar de
grădină plină vara de roşii, ardei, caişi, vişini, piersici, sfeclă roşie, apoi o
faună de o sută şi ceva de iepuri albi cu ochii roşii, un ciobănesc german
cu ochii roşii, un motan birmanez cu ochii roşietici - cam aceasta era
gospodăria tânărului şomer Claudiu N. Iar el îşi trăia discret şi liniştit
fericirea tihnită a condiţiei de şomer. Când se trezea pe la orele zece,
până fierbea cafeaua, avea timp să privească soarele roşu de deasupra
curţii şi să care câteva braţe de lucernă verde urecheaţilor. Apoi, îşi făcea
tartinele cu icre roşii, cele negre părându-i-se scandalos de greţoase, şi
bea o ceaşcă de palincă de pere veche de şapte ani. Până spre seară, când
urma să iasă în oraş, la un whisky, un poker şi o fetiţă dulce, îşi satisfăcea
tabieturile de poet plictisit: se plimba prin grădină, admira florile plăcut
mirositoare, mesteca fascinat o tulpină de usturoi verde, mirosea o
rămurică de cimbru, gusta mărarul, privea soarele roşu de pe cer...
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Şi viaţa de tânăr şomer la douăzeci şi nouă de ani şi următorii ar
fi curs la infinit, dacă pe capul lui Claudiu Nan n-ar fi căzut nenorocirea.
Ce nenorocire, o adevărată catastrofă!
Într-o dimineaţă, municipiul a fost trăsnit de un zvon. Iar în după-amiaza
aceleiaşi zile de august, în curtea gazonată a lui Claudiu N. au apărut
vreo douăzeci dintre prietenii şi amicii lui. Care cu o sticlă de whisky,
care cu una de vermut italian, care cu o şampanie, unii cu sticle de vin
roşu, roşu, roşu, ba unul a adus chiar un butoiaş cu palincă de pere. Dar
Claudiu suferea şi gemea ca un muribund. Tolănit într-un şezlong, se uita
pe cer la soarele roşu, roşu, roşu şi ofta neconsolat, profund, incurabil
nefericit, refuzând toate licorile cu care-l copleşeau amicii lui. Într-un
sfârşit, a acceptat un păhărel de palincă. Se uita în înaltul cerului, sorbea
o gură de tărie şi se văicărea, stârnindu-ţi plânsul: "M-am nenorocit,
zicea, dracu m-a luat, asta-mi trebuia mie acum? E limpede, m-am
nenorocit!" "Mon frere Claudiu, cum s-a întâmplat?" l-a întrebat
prietenul său Puiu Theodorescu. "Cât se poate de simplu. Ştii că eu, încă
din copilărie, am o neîmpăcată aversiune faţă de ordine, de program, de
condică de prezenţă, de muncă. În concluzie, mi-am zis că n-am nici un
fel de aptitudini de japonez care-şi caută fericirea în muncă. Dimpotrivă,
totdeauna am crezut că fericirea nu poate fi aflată decât în contemplaţie.
Or, pentru contemplaţie îţi trebuie cel puţin douăzeci şi patru de ore pe zi.
Iar eu cum, de mic copil, am fost sclavul ideii de fericire şi cum am
căutat mereu - ca să mă exprim modest - această categorie filosofică, mam ferit de orice activitate ca dracu de tămâie. Crezi că n-am visat şi eu
să lucrez în trei schimburi, şase-paisprezece, paisprezece - douăzeci şi
două, douăzeci şi două- şase dimineaţa? Ba bine că nu! Dar m-am ţinut
tare şi m-am ferit să mă încadrez în câmpul muncii. Până duminica
trecută am fost cu adevărat fericit. Ştii tu ce plăcut e să fii şomer, cu sau
fără îndemnizaţie?" "Nu", i-a răspuns Puiu cu toată sinceritatea. "E
grozav, îţi spun eu. Te trezeşti dimineaţa oarecum frustrat că n-ai bani,
dar bei whisky de la verişori şi de la amici cu un sentiment de linişte
sufletească incomparabil, după-amiază te plimbi prin centrul oraşului cu
o nepăsare superioară, iar spre miezul nopţii joci poker pe datorie cu
conştiinţa împăcată... Dar acum, toate s-au dus dracului..." "Ei, dar cum
te-a lovit nenorocirea?" "Păi, din cauza aceleiaşi idei de fericire. Că doar
Ecleziastul spunea că, citez din memorie, nu este fericire decât să te
bucuri şi să trăieşti în timpul vieţii tale. Ei, dar cum să trăieşti în timpul
vieţii tale fără bani, eventual mulţi? De aceea, cu cinci ani în urmă am
început să joc la loterie. Dar am jucat logic, aplicat, nu ca orice amator..."
"Şi care era tehnica ta?" îl întreba Puiu Theodorescu ca un adevărat
reporter. "Am luat gazeta Loteriei şi am căutat pagina cu statistica
frecvenţei numerelor ieşite câştigătoare în ultimii trei ani. Şi am ales cele
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mai rare şase numere. Erau numere care fuseseră extrase de o sută
nouăzeşi şi şapte de ori, de o sută şaptezeci şi trei, de nouăzeci şi cinci. Ei
bine, eu am ales numerele care ieşiseră în trei ani de treizeci şi nouă de
ori, de treizeci şi cinci, de nouăsprezece. Aceste numere le joc săptămână
de săptămână de cinci ani. Şi bineînţeles că nu ies niciodată sau, mă rog,
foarte rar şi atunci câte unul, răzleţ, iar eu sunt fericit, condiţia mea de
şomer tihnit nu era în nici un fel pusă în pericol de Loteria Naţională. Dar
asta până duminica trecută. Atunci, teoria mea, că numerele ghinioniste
se vor răzbuna, s-a confirmat. Atunci, nenorocirea a căzut pe capul meu.
Toate cele şase numere pe care le joc săptămânal de cinci ani, dar absolut
toate, au ieşit din urnă şi m-am trezit pe cap cu treizeci şi cinci de
miliarde de lei care înseamnă peste un milion de dolari. M-am dus
cuminte la sediul central al Loteriei, cu speranţa că e totuşi o greşeală, că
nu m-a lovit tocmai pe mine nenorocirea asta. Dar, ţi-ai găsit! Mi s-a
verificat biletul şi am constatat cu disperare că era valabil, singurul
valabil din categoria întâi din câteva milioane de bilete. Şi mi s-a înmânat
un cec. În acel moment am simţit cum cade cerul pe mine. Ce mă fac eu
acum cu peste un milion de dolari? Cum să am eu grijă de banii ăştia?
Cum să am grijă de mine? Ce se va întâmpla cu timpul meu de
contemplaţie, de reverie, ce se va alege de ideea mea de fericire? Ce să
fac eu cu o vilă de şaptesprezece camere şi cu o piscină? Ştii tu cât costă
întreţinerea unui Mercedes ultima generaţiei?" "Nu", răspunde candid
Puiu Theodorescu. "Enorm, prietene! E de nesuportat. Şi n-am cum să
nu-mi cumpăr Mercedes ultimul tip. Asta e, m-am nenorocit. Şi ştii ce
mai înseamnă să fii milionar în dolari?" "Habar n-am!" "Păi, asta
înseamnă să bei whisky de la mama lui, o adevărată bombă pentru ficatul
tău şi al prietenilor tăi pe care n-o să-i frustrezi de această nenorocire,
înseamnă trabucuri cubaneze care-ţi fac plămânii zdrenţe, şi ţie, şi
prietenilor tăi, înseamnă călătorii lungi în Tunisia şi Egipt, călătorii care
te expun terorismului internaţional... Ai vrea să fii tu milionar în dolari?"
mai întreabă retoric Claudiu Nan. "Da", răspunde sincer Puiu
Theodorescu. "Eşti un bou! Ce fel de prieten îmi eşti? Eu sufăr, gem şi
oftez, îmi pun sufletul pe masă, iar tu mă invidiezi. Eşti un ingrat. Să te ia
dracu! Marş afară din curtea mea de miliardar!"
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Muntele magic şi maiestuos
de pe malul Vâlsanului
Dimineaţă însorită. După ce cobori din hodorogitul autobuz leat
cu bunica ta care a murit în a treia zi de Paşti, traversezi podul peste
Vâlsan şi te opreşti în holul spitalului de recuperare, pustiu la această oră.
La treizeci şi trei de ani ai tăi, ai forma trufaşă de semn al întrebării din
cauza discopatiei. Apare să te întâmpine jovialul doctor bărbos Victor
Bunescu. Îţi oferă o cameră pe colţ cu vedere spre Vâlsan, spre podul
sumbru şi spre muntele dinspre Răsărit care e maiestuos.(24 iulie).
Pe holurile spitalului, între sala de băi cu sulf şi cea cu
împachetări cu parafină, te întâlneşti cu o femeie grasă cât barajul
Vidraru, cu una cocoşată, cu una în cârje, cu un bărbat pământiu şi tras la
faţă, cu unul nebărbierit şi cu unul trăgând încet un picior după el ca Isus
pe-un cerşetor din Capernaum. Dar versantul magic dinspre Răsărit e
maiestuos.(25 iulie).
Ion Caraion, în jurnalul său din Elveţia: "Ceea ce nu mai poate fi
exprimat prin cuvinte este exil". Muntele e maiestuos. (26 iulie).
Masă laolaltă cu o sută şi ceva de oameni pe care nu-i cunoşti.
Ciorbă subţire de orez cu trei cubuleţe de dovlecel. Restul, vorba lui
Shakespeare, e pătrunjel. Bătrânul de la masa ta, cu partea stângă
paralizată, zice că e mâncare de închisoare comunistă. "Da, îi răspunzi tu
moşului, dar uitaţi-vă pe fereastră la muntele ăla verde, împădurit, ce
maiestuos e!" (27 iulie).
În salonul de ionizări cu xilină, stând cu un şold alb învelit în
plăcuţe cu fire legate la un aparat, o femeie îl întreabă pe soţul ei: "Auzi,
ce e aia sic transit gloria mundi?" "Cum să-ţi zic, un fel de ce fălos era
Grigore şi cum l-a trăsnit ieri în mijlocul drumului!" Cina: trei cubuleţe
de slănină cu pilaf gălbui fluid, trei felii transparente de pâine şi trei
scobitori. (28 iulie).
Te cântăreşti. La cântarul de la uşa sălii de împachetări cu
parafină ai şaptezeci şi trei de kilograme, iar la cel de la sala de masaj ai
şaptezeci şi şapte. Stai lungit pe spate, cu genunchii înveliţi în fâşii
fierbinţi de parafină. Din patul de lângă tine, o voce răguşită: "Aş vrea să
fiu miliardar". "Hm!" îi răspunde prietenul său din celălalt pat din salon.
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"Atunci le-aş rezolva pe toate". "Hm!" îi răspunde vecinul său. "Cu
miliarde în cont se rezolvă toate de la sine". "Hm! Nu prea. Am cunoscut
un miliardar făcut de loterie. Era cu spatele după el mai rău ca noi."
"Hm!" mârâie vocea răguşită. "Şi mai avea acasă şi o nevastă tare pocită,
fudulă şi rea ca o căţea care abia a fătat". Vocea răguşită: "Hm!" "Avea şi
un băiat de liceu, repeta a treia oară clasa a unşpea. Şi-l bătea pe tac-su
de-l spărgea". "Hm! Şi zici că nu e mare scofală să fii miliardar!"
"Depinde". "Hm!" Pe fereastră, vezi muntele magic şi maiestuos. Parcă
râde în soare. (29 iulie).
Toată ziua, obsedat de versul eminescian "turma visurilor mele
eu le pasc ca oi de aur". Probabil că a plouat sus, în munte, pentru că
Vâlsanul a crescut brusc, iar apa e tulbure, cafeniu-roşcată. Se limpezeşte
întrucâtva spre seară. În timp ce tu completezi cina cu cârnaţi şi muştar
pe-o terasă, vezi că muntele dinspre Răsărit e maiestuos. Asta observi tu
cu ochiul liber. (30 iulie).
Napoleon, om scund de geniu, spunea că "în politică, prostia nu
este un handicap". Ai noştri politicieni ştiu probabil acest lucru şi se
conduc după el. Dar, în România, prostia nu pare a fi un handicap nici în
afaceri şi nici în administraţia publică. Prostia este atotguvernatoare, iar
muntele de pe malul Vâlsanului, muntele ce maiestuos e! (31 iulie).
Ca de obicei, la opt dimineaţa începi "procedurile": ionizări,
afuziuni, băi, ultrasunete, masaj, împachetări cu parafină. Ca de obicei,
criza de sciatică nu-ţi trece. Ca de obicei, muntele din stânga Vâlsanului
e maiestuos. (Joi).
Un vers de Nichita Danilov: "De sete norii crapă pe cer". Nu e
cazul pe Valea Vâlsanului. În timp ce tu te recuperezi, vezi pe geam
muntele maiestuos sub torente de ploaie. (2 august).
Din cauza aglomeraţiei din spital, în fiecare zi pierzi o
procedură. Ieri, ai pierdut afuziunile, astăzi ultrasunetele. Dar stai pe
spate pe o scândură, legănat sonor de cursul egal al Vâlsanului ca un
ropot permanent de ploaie torenţială. Dar nu plouă, muntele maiestuos e
scăldat în soare şi e magic. (3 august).
Adesea, te surprinzi cuprins de orgoliul deznădejdii. Din cada
cu apă fierbinte puţind a sulf vezi geamul pătrat al băii ca un tablou
impresionist cu un detaliu verde din muntele maiestuos ce străjuieşte spre
Răsărit spitalul. (4 august).
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Nu te mai poţi ridica din pat. Îi dai telefon medicului, care apare
în trei minute. "Ce faceţi? te întreabă vesel. "Nu mă mai ţin picioarele, nu
mă mai ţine spatele, nu mai pot merge". "Nici o problemă, vă aducem
medicamentele şi mâncarea în cameră". "Dar ce fac eu, că mă simt din zi
în zi mai rău?" "Nu intraţi în panică, ia uitaţi-vă ce munte frumos e peste
drum!... (5 august).
"Dom doctor, zici tu, mi-e tot mai rău..." "Nu trebuie să vă faceţi
probleme. În medicină e ca şi în viaţă. Cum ne spune primul ministru, ca
să ne fie mai bine, la început trebuie să ne fie mai rău. Încercaţi să gândiţi
pozitiv. Încurajaţi-vă cu gândul că nimic nu poate fi rău când în preajma
noastră se află un asemenea munte maiestuos". (6 august).
Ţi-a trebuit un an - primul din viaţă - să înveţi a merge. Se pare
că de-acum nu-ţi va ajunge tot restul vieţii să înveţi a nu mai merge. O
asistentă tânără şi grasă îţi aduce medicamente cu indiferenţă, o
bucătăreasă grasă şi indiferentă îţi aduce tava cu mâncare şi ţi-o pune pe
noptieră, medicul bărbos Victor Bunescu te ascultă cu o indiferenţă
jovială şi te asigură cu voce indiferentă că totul va fi bine, muntele din
stânga Vâlsanului se înalţă maiestuos., magic şi indiferent. (7 august).
Te sună la telefon soţia ta cea legitimă. "Ce faci?" te întreabă ea.
"Ce nu fac, ar trebui să mă întrebi. Nu merg. În curând nici nu voi mai
mişca, nici nu voi mai gândi, nici nu voi mai vorbi. Dar ce munte
maiestuos e lângă spital. (8 august).
Ţi-ai adus aminte că astăzi trebuia să te externezi. Dar nu te poţi
mişca, iar medicul se pare că a uitat. (9 august).
Mănânci o ciorbă cu trei cubuleţe de cartofi, trei boabe de orez şi
trei bucăţele roşii de ardei. În timp ce mănânci, privirea îţi scapă pe
fereastră, la muntele verde ce străjuieşte magic spitalul. (10 august).
Dezlegi cuvinte încrucişate, încercând să uiţi de durerea de
spate. Definiţii: ÎNCORNORAT - Înşelat...ca dracul; URNĂ - Cutie din
care iese crema; MEDICAMENTE - Dau în boală. Se pare că nu şi în
boala ta. Doctorul îţi zice: "Gândiţi pozitiv, nu vă mai plângeţi!" "Nu mă
plâng", zici. "Păi, ar fi şi păcat să vă plângeţi când la doi paşi aveţi un
munte atât de maiestuos!" În rest, nu faci nimic; dar asta îţi cere multă
energie şi mult timp" (11 august).
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Nimic despre externare. Mândru şi arogant râul, la două sute de
metri în aval după ce a primit un afluent mult mai mare decât era el. Că e
vorba de o schiţă cu o întâmplare de tot banală sau de una plină de umor
sau de o povestire în care nu se întâmplă nimic, nimic, nimic, la Cehov
simţi sufletul rusesc plângând, vezi lacrimile curgând peste rândurile
naraţiunii. Ruşii or avea ei un munte la fel de magic şi de maiestuos
precum cel care străjuieşte spitalul de recuperare de pe malul Vâlsanului?
(12 august).
Un titlu, de proză, de poem, de ceva, de nimic: Parfum de metal.
Lumina caldă a soarelui îţi intră pe fereastră la orele 11 şi 17 minute. Este
ora la care soarele de vară târzie apare ca bolovanul incandescent al unui
Sisif învingător deasupra muntelui maiestuos. (13 august).
Nu tragi cu urechea, dar e linişte şi n-ai cum să n-auzi discuţia
dintre vecinii tăi de palier, aflaţi pe terasă: "Ai ajuns mai departe cu
iubita ta?" "Nţ, că e cam virgină". Alphonse Allais era de părere că
oraşele ar trebui construite la ţară, că e aerul mai curat. Ţi-e dor de oraşul
tău aflat la cincizeci de kilometri şi-ţi faci socoteala cum l-ai aşterne la
poalele muntelui maiestuos. Te vizitează medicul. E jovial. Nimic despre
externare. (14 august).
Toată noaptea a plouat. N-ai putut dormi din cauza durerilor de
spate şi-ai auzit materia plângând, curgând, gemând. Dar dimineaţa
descoperi uimit că muntele maiestuos e la locul lui, nu l-au dus puhoaiele
la vale. Medicul Victor Bunescu este vesel. Nimic despre externare.
(Sfânta Maria).
În zori, visezi, lucru care nu ţi s-a prea întâmplat în ultima vreme.
Un înger verde stătea pe-un taburet lângă patul tău de spital de
recuperare. "Vei merge în rai, zicea, am venit să-ţi spun locul exact. E o
alee, a treia pe dreapta cum intri, aleea fraierilor secolelor XX-XXI.
Locul tău e pe pajiştea 13, unde sunt bolnavii de discopatie. Stau ţintuiţi
toată eternitatea cu spatele pe scânduri şi privesc aerul albastru". În
preajma muntelui magic şi maiestuos miroase a toamnă, o timpurie
toamnă frumoasă, lină în care te scufunzi încet, pe nesimţite, ca-n somn,
ca-n vis, ca-n agonie. (august, septembrie...)
Prea trista poveste a nunţii Monei, damă blondă de companie, cu
japonezul Mikovashi, maestru al artei plastice extrem-orientale
Mona e tânără (douăzeci de ani, e-hei!), blondă, suplă şi e născută în
oraşul lui Urmuz cel trist. E atât de tânără, de suplă şi de blondă cu nuri
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că trece prima – chiar cu felicitări – selecţia firmei de impresariat… cum
să-i zic…artistic K&K pentru dame de companie din Yokohama –
Japonia. A plecat cu TAROM şi-a revenit exact peste un an cu o sută de
mii de dolari şi cu un japonez fără vârstă şi cu un cap şi ceva mai scund
decât ea. Îl cheamă Mikovashi şi e artist plastic milionar în dolari şi-n
yeni şi miliardar în lei.
Iar cei doi, blondă argeşeancă şi, respectiv, galben japonez, fac o
vacanţă de vară lunguiaţă în oraşul lui Urmuz, în blocul construit pe locul
fostei căsuţe a lui Demetrescu-Buzău. Mikovashi cel cu ochii oblici deja
nu mai poate concepe viaţa fără sărmăluţe în foi de viţă, de varză şi de
ştevie, fără mititei, fără ţuică, fără miel la grătar şi drob la cuptor. Seară
de seară, pe balcon fumegă grătarul şi răspândeşte asemenea mirosuri că
pisicile şi câinii din cartier miaună şi, respectiv, schelălăie într-o baltă de
salivă la poalele blocului.
La ultralunguiaţa cină, pe la miezul nopţii, când casetofonul cântă
a mia oară melodia „Se mărită Mona mea, nu ştiu, Doamne ce-i cu ea!”,
rugat de neamul numeros al argeşencei, japonezul Mikovashi exersează
arta plastică extrem-orientală pe pereţii apartamentului confort unu sporit
al familiei Ionaşcu. Desenează, deci, un şoricel şi, cât beau ei câte un
pahar de vin, şoricelul se face viu, alunecă somnoros de pe zid, se opreşte
pe măsuţa plină cu tăviţe şi ronţăie vesel resturi de pâine, de mititei, de
fursecuri… Iar neamul Ionaşcu aplaudă. Apoi, Mikovashi desenează pe
acelaşi perete o veveriţă. Şi până beau ei încă un pahar de vin, Mona cea
blondă merge până-n cămară şi aduce o farfurioară cu alune. Iar veveriţa
de pe perete sare voioasă, se opreşte deasupra farfurioarei de la piciorul
mesei şi sparge, vioaie, alunele, le mănâncă miezul şi înşiră cojile pe
podea sub forma unui mic castel, în aplauzele neamului Ionaşcu. Spre trei
dimineaţa, noaptea pe la cântători, cum ar veni, Mikovashi o desenează
pe peretele apartamentului pe însăşi pupila lui, blonda Mona. Şi până-şi
mai toarnă ei câte un pahar de vin, sora în două dimensiuni a Monei se
desprinde de pe albul peretelui, în bikinii subţiri ca o idee, se strecoară
printre neamurile ei cele entuziaste şi dansează la o bară imaginară, cu
picioarele în tavan şi cu pletele-i blonde ştergând parchetul
apartamentului, în aplauzele şi uralele clanului Ionaşcu.
Dar ultralunguiaţa vacanţă de vară trece totuşi, cu mititei,
sărmăluţe, miel la grătar, vin şi bere. Din teii de pe Bulevardul
Basarabilor pleacă în picaj câte o frunză galben-maronie. Iar într-o
sâmbătă frumoasă, cu soare ca de miere, în pronaosul Catedralei
Episcopale construită la 1521, Prea Sfinţitul locului îl botează pe
japonezul Mikovashi, maestru în plastica extrem-orientală, îl face creştin
dându-I numele Sfântului Arhanghel Mihail. Mihail cel cu ochii oblici îşi
scutură părul smolit, părul plin de apă, deasupra cristelniţei, apoi îi ia
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mâna pupilei blonde şi se lasă cununat, purtând cu umilinţă niponă
pirostriile pe cap. Apoi, la restaurantul hotelului de două stele şi jumătate
din oraş are loc o nuntă ca-n poveştile pentru copii handicapaţi.
Spre miezul nopţii, rudele miresei – cele multe ale sfântului arhanghel
fiind la Yokohama – îi însoţesc pe tinerii căsătoriţi în apartamentul din
blocul socialist de pe frumosul şi neasemuitul petec de pământ al lui
Urmuz. Cu toţii încă mănâncă fripturi, beau vin şi ascultă cântecul uzat
„Se mărită Mona mea, nu ştiu, Doamne ce-i cu ea!” Iar neamul Ionaşcu
cere mirelui, da, ca la nuntă, arhanghelului Mihail cum ar veni, să
deseneze cu cărbunele pe perete. Şi japonezul creştin desenează un
şoricel; dar beau ei un pahar de vin, beau două, beau mai multe, numai că
şoricelul face doar un vag semn că s-ar desprinde de pe perete, îşi mişcă
poziţia cu doi-trei centimetri, apoi încremeneşte pentru totdeauna. La fel
se întâmplă şi cu veveriţa care dă să se desprindă cu toată voioşia de pe
zid, dar cade imediat în botic şi aşa rămâne, parcă agăţată de coada
stufoasă de o mână nevăzută. Nu are mai mult succes maestrul japonez
nici cu Mona cea în două dimensiuni care rămâne pe zid cu un picior
ridicat la nivelul umerilor…
Cu mult vin şi cu multă tristeţe, aşa se încheie nunta Monei cea
blondă cu Mikovashi cel galben cu ochii oblici.

Ziarist de curte
Da, recunoşti, onorată instanţă a presei româneşti postrevoluţionare:
ai fost ziarist de curte, trei săptămâni, doar atât, vreo 20 de zile, dar ai
fost. Ei, dar ziarist de curte regală, nu orice curte.
Făcuseşi tu cu o lună înainte de anul 2000 primul ziar la Curtea de
Argeş, primul ziar din istoria multiseculară a primei capitale româneşti.
Peste trei ani ai sărbătorit nr. 1000 al cotidianului de acolo, apoi lucrurile
s-au deteriorat, cei adunaţi de tine de pe stradă şi de prin cârciumi şi
intitulaţi ziarişti au tot încercat să te lucreze, să te pârască la patron
pentru vina de a mai bea o vodcă în redacţie în programul zilnic normal
de 12 ore, dar şi pentru vini imaginare, dar şi pentru că, cică, nu erai dur
cu echipa redacţională, („nu are coaie, nu fute echipa, domnu’ Tache!” te
acuzau cele două blonde din redacţie care voiau să-ţi ia locul) până te-ai
scârbit şi te-ai retras în grădină la tine unde cultivai cu fervoare roşii,
castraveţi, fasole, vinete, cartofi, varză…Şi unde creşteai cu dragoste
paternă, ca să zici aşa, vreo 45 de iepuri. Tocmai publicaseşi o carte
intitulată Meseria de a muri, iar acum parcă făceai repetiţii pentru această
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meserie, săpai şi udai roşiile şi ardeii şi visai cu ochii deschişi cum vei
muri tu pe glia strămoşească, pe unde domniseră cândva Basarabii.
Mâncai roşii din tufă şi-ţi plângeai de milă.
Dar nişte treburi urgente te-au scos din casă în frumoasa primăvară
a lui 2004 şi ai ajuns la Piteşti, în aproape la fel de frumoasa capitală de
judeţ. Iar acolo, norocul ţi-a ieşit în plină grădină de vară, norocul s-a iţit
în silueta poetului Sorin Florescu. Era agitat, ca de obicei, că abia a avut
răbdare să-ţi termini de băut berea din halbă. „Bătrâne, te pisa el
încercând să te scoată din apatie, vrei să facem un ziar?” Hm, ziar! Parcă
nu asta tot făcuseşi timp de 15 ani! „Nu vreau”, i-ai zis. Dar, persuasiv,
poetul a pornit o avalanşă de informaţii şi de idei, torente de argumente,
că ai mai băut trei halbe tot ascultându-l. Era vorba de un ziar al curţii
regale de la Costeşti, a regelui Stănescu zis Tortică, cel de-al treilea
monarh al ţiganilor după regele Cioabă şi împăratul Iulian de la Sibiu, că
ţiganii când încep s-o dea pe monarhie nu se mai termină. Poetul, care era
şi purtătorul de cuvânt al Curţii Regale, n-a mai luat în seamă apatia ta.
Te-a urcat în Dacia lui din 1978 şi peste o jumătate de oră descindeaţi în
curtea de pământ bine bătut a Palatului de Aramă de la Costeşti. Regele
Tortică, gras şi visător, îmbrăcat într-un costum verde de trening şi cu
nişte papuci pe piciorul gol, stătea la soare pe o bancă între straturi de
ceapă verde. Poetul purtător de vorbe te-a prezentat scurt capului
încoronat. Ai dat mâna cu ditamai regele şi te-ai simţit alt om, s-a dus
dracului apatia ta de şomer din grădina de legume de pe malul Argeşului.
„El va fi redactorul-şef al ziarului”, te-a recomandat poetul. Apoi: „Mi-a
promis colaborarea şi Mădălin Voicu…” „Dă-l în pizda mă-sii de ţigan
borât!” a reacţionat cu profundă şi plictisită scârbă regele. Te-ai gândit
cum ar fi reacţionat dacă i-aţi fi spus că va colabora Traian Ştef cu
rescrierea Ţiganiadei!
L-aţi lăsat acolo pe monarhul Tortică meditând adânc la destinul
numerosului său popor şi v-aţi îndreptat spre intrarea laterală a Palatului,
unde v-a întâmpinat prinţul Dan (actualul rege, după stingerea tatălui), va întâmpinat vesel. „Ce faci, bă?!” l-a interpelat el pe purtătorul de
cuvânt, pe supusul lui, cum ar veni. „Prinţe Dănuţ, uite, pornim ziarul,
cum ţi-am zis. Am găsit redactor-şef, a lucrat la Expres Magazin, la
Evenimentul Zilei, e pe meserie…” Prinţul brunet, la costum şi cravată
roşie cu picăţele, cu burta revărsată generos peste curea, te-a privit curios
şi plictisit, iar peste vreo zece secunde chiar a catadicsit să-ţi întindă
mâna. V-a invitat să luaţi loc la o masă mare de stejar, într-un hol cam cât
un teren de fotbal. Acolo aţi şezut, n-aţi plâns, dar aţi pus la cale ditamai
organul de presă al Casei Regale sau al Palatului de Aramă. Acolo s-a
născut ideea istorică a Vocii Romilor. ”Bă, da’ câştigăm bani cu ziarul
ăsta, nu?” întreba prinţul. „Câştigăm pe dracu’, ai vrut tu să-i răspunzi
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cinstit şi lăutăreşte, nici ziarele naţionale nu mai sunt lucrative, darmite o
foaie a curţii regale de la Costeşti!...” Însă n-ai apucat să fii realist, că
purtătorul de cuvânt şi viitorul director al organului l-a liniştit: „Prinţe,
aşa mă ştii tu pe mine? Tu o să bagi bani în primele două luni, apoi fii pe
pace! Va curge profitul. Păi fac eu să ajungă la două milioane de ţigani
… îmm!...de romi din ţară...” Că ăştia şi citesc presă de se rup! ţi-ai zis tu
în sine-ţi.
O dată hotărârea luată, bătută în cuie, purtătorul de cuvânt a şi
cuvântat: „Dănuţ, noi nu udăm evenimentul? Noi suntem cam flămânzi,
ba şi însetaţi, mânca-ţi-aş!...” Doar un semn a făcut fiul regelui şi prinţesa
cu poale lungi şi roşii s-a deplasat în capătul celălalt al încăperii unde
abia se zăreau – ca nişte cutii de chibrituri pe verticală - un aragaz, un
frigider şi un dulap. Peste zece minute aveam în faţă un platou cât cercul
de la centrul terenului de fotbal pe care se aflau: ouă ochiuri, cârnaţi
cruzi, dar şi prăjiţi, mititei reci, crenvurşti, salam şi brânză, slănină, ceapă
verde, roşii, măsline, muştar şi nu mai ţii minte ce…Ba, chiar şi
mămăligă rece din seara trecută. La un alt semn, o fetiţă de vreo
unsprezece ani a apărut trăgând după ea un cărucior cu o sticlă de Johny
Walker de şapte litri. Amestecul acesta copios de mic dejun şi prânz a
pus definitiv bazele unei trainice colaborări ţigăneasco-română, în sensul
că prima etnie era cea conducătoare, voi, românii, reprezentând-o pe cea
executivă.
Într-o săptămână aţi găsit sediu la etajul zece în centrul Piteştiului
unde aţi pus şi un banner să se vadă lizibil din satelit, aţi tatuat, cum s-ar
zice, clădirea de atâtea etaje, aţi montat calculatoarele, v-aţi făcut
legitimaţii, aţi primit telefoane mobile şi reportofoane… De-acum, mai
trebuia să încropiţi primul număr. Echipa redacţională, dincolo de
promisiunile directorului că va angaja cinci redactori, un corector şi doi
tehnoredactori, a rămas până la urmă formată din voi doi: director şi
redactor-şef. Prinţul s-a mutat şi el cu arme şi bagaje la sediul redacţiei.
Avea un birou separat, biroul lui, icoană într-un altar ţigănesc să-l pui!,
dar stătea mai mult pe la voi pe acolo. Dădea telefoane cât era ziua de
lungă: „Salut! Ce faci?... Nu vrei un camion de oţel?... Cum, ce oţel? De
care vrei. Bare, pătrat, ţeavă, cornier, mare, mic, oţel, nu ştii ce-i acela
oţel?…” Ai crezut la un moment dat că te-ai angajat la Arcelor Mittal.
Directorul îl tapa mereu: „Prinţe, Dănuţe, să-ţi trăiască familia ta regală,
dă-mi să iau un sandviş, o coca!...” Iar prinţul scotea o hârtie albastră de
un milion (nu apăruseră de mult timp), poetul cobora şi revenea cu o
pungă de sandvişuri şi pateuri calde cu brânză sărată şi cu bidoane de
Coca Cola. Restul de şapte-opt sute de mii uita să-l mai dea. Peste două
ore, figura se repeta, munca asta informativă făcea foame lui Sorin şi iar
cerea un ban, iar prinţul îi arunca un milion din teancul puţin mai gros
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decât Biblia. La un moment dat, în aşteptarea directorului, l-ai şi întrebat
pe prinţ: „Dar de ce aveţi bancnote numai de un milion? De ce n-aveţi şi
de 500 000, de 100 000, de 50 000 sau chiar de 10 000?” „Hm! ţi-a
răspuns el doct. Mă încurc la numărat. Aşa e simplu, plec dimineaţa cu
100 de hârtii, ştiu că am în buzunar 100 de milioane. Seara, dacă am
timp, îi număr şi ştiu că am cheltuit 30 sau 40 de milioane. Completez, şi
dimineaţa am iar 100…” I-ai lăudat ingeniozitatea.
Într-o marţi dimineaţa, a apărut primul număr al ziarului curţii
regale de la Costeşti. Colorat, cu poze mari şi text puţin, dar cu corp mare
de literă. Lucraseţi în trei – director, redactor-şef şi tehnoredactor (agăţat
de la un cotidian în timpul lui liber) – o noapte întreagă. Aţi improvizat,
aţi încropit, aţi scris şi tăiat, aţi dat telefoane, aţi umblat pe internet. La
ora opt dimineaţa, tot în trei – de data asta, director, redactor-şef şi patron
prinţ – aţi sărbătorit la etajul 10, cu o sticlă de şampanie, apariţia ziarului
luminos, cu ţigani mai albi decât suedezii cei albinoşi. Prinţul Dan cu
burta revărsată peste curea era în al nouălea cer; în cerul de la etajul 10.
„Bă, e frumos!” se tot mira el. În exclamaţia lui era şi interogaţie, şi
mirare, şi îndoială plus speranţă şi mândrie toxică multă, cât cuprinde.
În mijlocul ziarului se lăfăia un lung reportaj intitulat Ţiganii şi
munca de partid. L-ai scris cu vreo 12 ani mai înainte pentru „Zig Zag”,
pe banii lui Cristoiu făcuseşi o documentare prin toată ţara, vizitaseşi
sediile a nu mai puţin de şapte partide ţigăneşti (la Bucureşti, Râmnicu
Vâlcea, Sfântu Gheorghe, Cluj, Sibiu), dar venise Adrian Păunescu la
conducerea săptămânalului, plecaserăţi toţi ca potârnichile în toate
direcţiile şi reportajul tău documentat prin sedii din apartamente şi case
cu turnuleţe rămăsese nepublicat. L-ai valorificat acum în ziarul de curte.
Iar patronul-prinţ sau prinţul-patron a văzut textul şi te-a întrebat: „Ăsta e
de bine?” „Sigur, de bine, de bine!” l-ai liniştit tu. Atunci, a scos teancul
de o sută de bancnote de câte un milion şi v-a premiat pe loc cu câte o
hârtie albastră. Aţi terminat şampania din paharele de plastic şi voi aţi
trecut la pregătirea numărului 2, în timp ce patronul s-a retras în biroul
lui, probabil hotărât să mai vândă vreun camion de oţel, rotund, pătrat,
cornier, ţeavă… oţel, bă, nu ştii ce e aia?
Peste vreo oră, prinţul l-a chemat în birou pe director, iar peste cinci
minute te-a convocat, prin secretară, şi pe tine. Patronul se adăpostea la
umbra bidonului de coca-cola, cu propria gazetă deschisă larg în faţă.
Directorul Sorin Florescu se uita preocupat pe fereastră, deşi de la etajul
zece nu se vedea decât cerul albastru de primăvară târzie. Dar, poate că
cerul albastru îl inspira în croirea celui de-al doilea număr din „Vocea
Romilor”. Dan căpitan de Costeşti te privea pătrunzător, ca pe-un supus
de-al său prins cu găina sub braţ. „Băi, băiete…îmm…domnule redactorşef. Am citit ziarul meu, în care am băgat atâţia bani, şi am descoperit o
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mare greşeală pe care n-o pot lăsa nesancţionată. I-am arătat-o şi lui
Sorinel, cum să zic… directorului. Poate să spună, că şi el e de acord că e
o mare greşeală…” şi se uită la directorul gazetei care însă priveşte
preocupat prin geam cerul senin de deasupra Piteştiului. „Uite, continuă
prinţul de Costeşti, scrii în articolul tău: Sussemnatul… Păi, ce-i bătaia
asta de joc? Pe mine când mă cheamă la poliţie şi la parchet, ăia mă pune
să scriu subsemnatul, nu sussemnatul…” „Ştiţi, încerci tu să explici,
dacă semnezi deasupra, aşa cum am semnat eu…” „Bă, lasă vrăjeala…
Conducerea ziarului şi a Casei regale a hotărât să te dăm afară. Nu putem
tolera greşelile care să facă de râs etnia noastră istorică. Noi suntem de
cel puţin o mie de ani pe meleagurile astea, ca să vii tu acum să o
compromiţi…” În sinea ta, te-ai simţit vinovat peste măsură, sperând să
nu te reclame şi la Consiliul Naţional de Combaterea Discriminării. „Asta
e! ai fost tu de acord. Dar, îmi daţi salariul pe care mi l-aţi promis?”
„Sigur!” A scos pachetul magic gros cât Biblia şi ţi-a numărat 15
milioane. Nu mai primiseşi niciodată un asemenea salariu pentru trei
săptămâni de muncă de redacţie. Ai luat banii, ai lăsat totul baltă şi-ai
coborât agitat cu liftul, de teamă să nu se răzgândească prinţul creştin al
ţiganilor de pretutindeni.
În Piaţa Primăriei, pe o masă de beton cu mozaic alb-negru, de jucat şah,
doi ţigani învârteau trei coji de nucă şi un bob de porumb, o alba-neagra.
Te-au agăţat mintenaş. „Domnule, îţi oferim un joc la care puteţi câştiga
dublu de cât mizaţi…” Te-ai uitat în jur speriat. Poate că ăştia erau
montaţi de regele lor să-ţi ia banii pe care tocmai el ţi-i oferise pentru
munca ta de jurnalist la casa lui regală. Ai plecat din zonă cât se poate de
intempestiv.
Peste cinci-şase minute erai deja în Piaţa Prefecturii. Atunci a sunat
telefonul şi o voce brunetă te-a întrebat: „Domnu’ redactor-şef de la
Vocea Ţiganilor?” „Nu!”, i-ai răspuns tu, ai închis şi-ai intrat, exact la
amiază, în cârciuma Liniştea serii să te sărbătoreşti de unul singur.
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IN MEMORIAM
CONSTANŢA BUZEA

Şi poezia e un somn
Şi poezia e un somn
Din care nu te mai trezeşti
Cu ochii largi deschişi sub mări,
Visînd la spasmele lumeşti,
Cu perle pleoapele plîngînd
Sărate buzele albeşti,
Nefericit, înspăimîntat
Printre comori piratereşti,
Păreri de rău că nu-nţelegi
Mişcarea gurilor de peşti,
În calmul monştrilor sorbit,
Măcar astfel să te fereşti,
Fără să fii de tot primit,
Nici înecat, nici viu nu eşti,
Să poţi trînti o poartă grea,
Să tragi perdele la fereşti,
Şi poezia e un somn
Din care nu te mai trezeşti.
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INEDIT
Aurel Dumitrașcu

Scrisori către T.
T, Lolita de pe Sabasa
T bîntuie jurnalul lui Aurel Dumitraşcu, îi bîntuie corespondenţa, i-a
răvăşit viaţa. Intrase, pe vremuri, în folclorul amicilor lui Aurel
Dumitraşcu. Iubirea către T, împărtăşită, neîmpărtăşită, sigur o nebunie
care îi contraria pe mulţi dintre amicii lui Aurel, friza, la un moment dat
... patologicul. Poetul care avea o mulţime de alte iubiri, se aduna de
peste tot pentru a plînge că T nu îl înţelege, nu îl iubeşte, nu răspunde la
arderea lui cu aceeaşi măsură. Se plîngea chiar şi iubitelor care „îl
înţelegeau”, care îi răspundeau la avansuri şi sentimente, că T este o
ingrată. Şi ele trebuiau să consimtă că e aşa.
Primele scrisori către T sînt din anul 1982, pe cînd aceasta era o
adevărată Lolita, care nu-şi propusese să-l ducă în smîrcuri pe poet,
numai că acesta era dispus să intre în ele, fără rezerve, ca un apucat, ca
un vrăjit de stele, de iele. Era, evident, o idealitate. Era exerciţiul de
iubire a iubirii.
Iată ce scrie în jurnal Aurel Dumitraşcu, luni, 10 aprilie 1983: „Ţi-a
scris EA. Aceasta valorează mai mult decît toate celelalte poveşti cu
examene, amfiteatre şi profesori. O iubeşti atît de mult! Înseamnă atît de
mult în cerul tău! Minunea aceasta îţi duce sîngele la misticism, te
împărăteşte cu un sentiment epifanic!” Şi pe atunci T, o copilă din
Borca, elevă a lui Aurel Dumitraşcu, avea vreo doisprezece, treisprezece
ani.
Mai apoi, pe 12 mai, poetul devine dramatic în jurnal (Carnete
maro), ca răspuns la o scrisoare prin care T îşi exprima îndoiala că
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iubirea lor avea vreo raţiune, în spiritul moralei locului (satului): „Ai
sentimentul că ziua aceasta de 12 mai 1983 este cea mai dureroasă de la
moartea tatălui tău. Plîngi. La şcoală, inima ţi-a creat probleme, parcă
pentru prima dată în mod serios. Parcă nu-ţi aminteşti să mai fi simţit
atîta amărăciune vreodată. Scrii despre aceasta crezînd că numai aşa te
vei mai linişti. Vina este a EI. Ţi-a dat o scrisoare îngrozitoare! Nu
realizezi cum a putut să scrie acele lucruri, într-o dezarmantă indiferenţă
faţă de ceea ce ştie că ai pentru ea de atîta timp. Motive familiale şi
şcolare o fac oarbă. Consideră că nu se simte în stare să te facă fericit,
să rămînă în dreapta lumină cu care te obişnuise, în ciuda
nenumăratelor ei ciudăţenii. E cea mai dureroasă veste pe care ţi-a
putut-o da vreodată o fată. Te-ai încuiat în bibliotecă şi ai plîns. Au
trecut cel puţin zece ore de cînd ai citit acele cuvinte şi nu ai putut să te
gîndeşti la nimic altceva. Te-a îmbolnăvit pur şi simplu, te simţi ca un
cîine, parcă nu ţi-ai închipuit niciodată o mai mare bătaie de joc. Sînt
aproape doi ani de cînd te iubeşte şi de cînd îi dat tot ce ai mai bun şi
profund, toată iubirea ta adevărată. Nu are altă pasiune; se simte mică şi
neştiutoare, pune întrebări inocente dar de fapt sînt prea mature ca să
poată fi crezută pe cuvînt. (…) Nu poţi crede că poate fi aşa, că atîta
prefăcătorie şi răutate poate exista într-un om care te-a emoţionat tare
mult! O fi o rătăcire a ei, o mîhnire pe care o confundă şi cu iubirea
pentru tine. Vorbeşti cu oarecare disperare şi ştii că această disperare
chiar există. Te simţi distrus, cu o silă cumplită de toate! Doamne al lor,
de ce n-ai puterea s-o urăşti?! De ce n-o ucizi?! Ţi-e teamă şi de ceea ceai simţit după aceea, de inima ta care bătea prosteşte, de înţepăturile
cumplite din partea stîngă, motiv pentru care nu ai putut face nici
ultimele două ore. Ea plecase de la 12 acasă, deşi mai avea o oră cu
tine. Nici măcar la ore nu mai vrea să te vadă?!! (…) Ţi-e foarte teamă
de amărăciunea cumplită pe care o simţi în tine, amărăciune pe care ea
ţi-a dat-o azi cu inadmisibilă nonşalanţă (ea îi zice, crezi, sinceritate!)!
Nu-ţi vine să crezi că ea ar putea adăposti atîta noroi, ţi-e imposibil să
crezi! Poate că niciodată n-ai iubit cum o iubeşti pe EA!
Şi povestea lor merge mai departe, poticnită, cu urcuşuri şi
coborîşuri, cu căutări şi dezertări, cu acuze şi iertări, pînă la moartea lui
Aurel Dumitraşcu. O mulţime de poezii îi sînt dedicate în cărţile şi în
postumele lui Aurel. Mulţi dintre foştii colegi de cancelarie ai lui Aurel
încă îşi simt deranjată scorţoşenia de „tip sătesc” pentru această pasiune
... „nelalocul ei”! În fond, e vorba de exerciţiul de ipocrizie descris
asiduu în jurnalul lui Aurel. Chiar şi securitatea se interesa de aspect, ca
să găsească un punct nevralgic în comportamentul poetului, ca să îl
anihileze.
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După publicarea jurnalului lui Aurel Dumitraşcu, „Carnete maro”,
am fost căutat de un cuplu: erau T şi soţul ei. Veniseră cu un scop: să îmi
înmîneze toată corespondenţa de la Aurel Dumitraşcu, un pachet cu
scrisori, ordonate pe ani, din anul 1982 pînă în anul 1990. Constat, astfel,
că ultima scrisoare scrisă de Aurel cuiva a fost către T, în data de 9
septembrie 1990, duminica, cu o zi înainte de a intra în spital, de unde nu
a mai ieşit viu.
Publicăm, deocamdată, cîteva dintre scrisorile din anii 1988 – 1990,
cu acordul lui (doamnei) T. Poate că povestea lor va prinde chipul unei
cărţi, pe suportul textelor din corespondenţă.
Literatura de azi şi dintotdeauna are nevoie de poveşti şi mituri.
Adrian Alui Gheorghe
*
P.Neamț, 11 mai 1988
Draga mea,
Altădată îți scriam imediat ce primeam cuvintele tale. Îmi închipui că nu
eram mai ”nebun”, ci mai aproape de iluziile pe care mi le provocai. Te
căutam ca pe o rugăciune și sufeream cînd nu te puteam rosti. Mă va
emoționa mereu faptul că n-ai avut și nu ai nici o șansă să-mi ieși din
suflet. Ai rămas o regină în sufletul meu. În fiecare zi în care îmi umbli
prin gînd, mi se face dor de tine. Mirarea mea extremă rămîne aceea că
nu știu de ce nu ai mai dorit să ” fugi” cu mine. Vreau să spun: să-ți
umpli anumite zile doar cu mine. Nu-mi vine să cred că nu ai avea
nostalgii. Uneori, cu sufletul meu de poet, sunt convins că te întorci, că
pleci doar ca să mă vezi. Puțin. Cît de puțin. Vezi, acum, retrospectiv, vei
fi înțeles că răul nu venea și nu ar fi putut veni dinspre mine. Ceea ce
iubești trebuie protejat. Simpla ta prezență m-a făcut fericit întotdeauna.
Mi-ar plăcea atît de mult să mai stai cu mine uneori.
Sigur, absența ta, a interesului tău de a mă vedea (?!) nu mai închipuie
numele tău foarte des în zilele mele. De părăsit, însă, în sensul
dumnezeiesc al cuvîntului, nu te părăsesc niciodată. Iată, un omagiu cu
care te port prin vremuri. Se știe, în general, că femeile, deși se
îndrăgostesc cumplit de poeți, nu au capacitatea și de a-i înțelege, de a
trăi miracolul lor. Tu ești una din acele minuni care aș fi vrut să realizeze
bucuria că o iubește mult un poet. Îți amintești lungile mele scrisori…ce
nebun puteam fi! Dormeam și mă trezeam numai cu tine, mă hăituia
vocea ta, imaginea ta. Încet-încet, mi-am dat seama că ești o poezie, nu
doar o femeie. Pentru că nu-mi puteam explica dulcea teroare cu care mă
40

nelinișteai. Ai putea spune, azi, în ciuda ”neînțelegerilor” dintre noi, că
n-am trăit o superbă poveste împreună?!
Nu mai am încredere în femei ca pe vremuri, ba chiar sunt convins că nu
merită toată atenția, dar nu se poate pune nimic în locul dragostei cu o
femeie. Muritori și absurzi, participăm la inconsecvențele de pe acest
pămînt. Lungile concerte la care am respirat împreună! Mi le amintesc cu
emoție. Dar ai fot cam rea în ultimele luni. Trebuia să mai treci pe la
mine, trebuia să mai vii să te privesc. Aici, văd, nu vii. Te aștept, însă,
deseori. Mai ales cînd mă duc la concerte mă gîndesc că mi-ar plăcea să
fii cu mine. Eu am cunoscut foarte mulți oameni deosebiți și mulți îmi
sunt prieteni. Deși tu nu ești un artist și multe lucruri nu s-au împlinit
prea grozav în viața ta, aș fi vrut să ții mai mult la prietenia cu mine, la
orele cu mine. Nu e un reproș. E un dor!
Duc o viață admirabilă de cînd sunt în oraș. Pentru că mă raportez numai
la cultură. Sigur, simpla prezență într-un oraș nu te face mai ”răsărit” față
de locuitorii unui sat (”Eu cred că veșnicia s-a născut la sat” – Blaga),
însă viața unui poet este cu totul diferită de a celorlalți oameni. Repet: te
aștept să vii pe aici! După ce mi-au dat casă de șase ori și tot de atîtea ori
am refuzat-o, azi am semnat un contract pentru o garsonieră din blocul
vecin celui în care stă Adrian. Deci, tot aici lîngă gară/autogară (Bl. A4,
Ap. 23). Sper să mă mut acolo săptămîna viitoare. Deocamdată rămîne
valabilă adresa lui Adrian. Mă bucur că înveți, că ești la școală. Nu știu
dacă te poți transfera la un liceu din Brașov, cum zici, fiind profiluri
diferite, dar se poate să nu fie prea restrictiv în cazul cursurilor serale.
Cineva mi-a spus că te vei căsători cu un băiat din Brașov, că de aceea
vrei să pleci acolo. Tot ce este posibil. Sper să fii fericită, chiar dacă viața
dintr-o fabrică te va alinia și mediocriza. Pe vremuri, îmi închipuiam
altfel viitorul tău, viața ta. Și în acest oraș, dacă ai veni, ai avea alte
posibilități, cred, chiar și numai pentru că aș găsi eu ceva mai bun pentru
tine. Dar să nu asculți decît de inima ta. Chiar dacă vei greși, vei greși
pentru că așa ai consimțit tu. Libertatea de opțiune a unui om trebuie
respectată absolut. Irina, de exemplu, ține să plece în USA. E liberă.
Plînsul ei după mine mă emoționează. Dacă ar vrea în mod nebun să stea
cu mine, nu ar pleca. E îngrozită, însă, de sărăcia acestei republici și nu
vrea să repete nimic din ceea ce au trăit ai ei aici (deși sunt profesori
doctori, au stat mult în străinătate, scriu cărți și ocupă funcții importante
la Universitate). E drept, mentalitate pragmatică, ușor cinematografizată.
La cei 20 de ani ai ei, nu știe, firește, prea bine pe ce lume e. A avut
probleme cu securitatea și va mai avea. Poate că și din cauza mea. Spune,
însă, că n-a visat nimic mai mult pe lume, de mică, decît să fie iubită de
un poet. O nebună! Îmi pare și rău că va pleca, dar, repet, e liberă să
opteze pentru ce vrea.
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Viața mea la muzeu este profund lejeră. Lucrările pe care le am de făcut,
le pot face și acasă. Mă duc acolo și plec la orele la care doresc. Asta nu
înseamnă că nu-mi fac lucrările în timpul cerut. Cei 2500 pe care-i
primesc lunar îmi ajung, firește. Privilegiul de a mînca la ziar și-n alte
locuri la care nu avem acces decît noi, îmi limpezește timpul.
Pe Dumi am întîlnit-o de mai multe ori. O privesc. Îți seamănă. Dulci veți
rămîne?! Vreau să te mai văd. Dacă ai avea încredere în mine, ai veni să
mă vezi. Ce zici? Mai scrie-mi!
Bucurie și bucurie!
Te sărut cu dor!
Aurel

*
P.N, 19 decembrie 1988
Draga mea,
Înainte de a-ți scrie, am mîncat doi biscuiți cu miere și am băut un ceai.
Am fost pe afară și bate un vînt tare puternic. Nu neapărat rece dar
perturbant. Și-n zilele trecute am vrut să-ți scriu, însă am mai umblat pe
la mănăstiri și prin județ cu ”Sadoveniana”. De fapt, va rămîne mereu o
plăcere aparte, nostalgică, de a-ți scrie. M-am gîndit că Dumnezeu nu
există, poate, însă e bun. Vezi, în timp, El (cine altcineva) mi te readuce
în gînd de fiecare dată la fel de profundă în emoția cu care te receptez. Ai
fost o privilegiată a forței mele de a iubi și se pare că vei rămîne o
privilegiată. M-am surprins și ieri, la Vînători, în casa lui Sadoveanu:
intrasem acolo, în casa maestrului după un drum tăcut dinspre P. Neamț,
cu alți scriitori, şi am fost surprins de la început de o prezență feminină
care-ți seamănă foarte mult, fizic. Am constata că eram în stare să mă
îndrăgostesc serios de fata aceea, și numai și pentru că-ți semăna. Să nu
mă blestemi! Întotdeauna port cu mine un castel pentru tine. În anii din
urmă, însă, nu am știut să-ți arăt drumul spre acest castel. Și poate că nici
nu voiai. Îți plăcea să rătăcești drumul și, de fapt, farmecul tău se
înmulțea astfel. Mie mi-au plăcut întotdeauna oamenii ”incorecți”, care
fac uneori altceva decît te aștepți să facă (dar nu lucruri rele!). Să te
bucuri uneori pentru că ai rămas atît de vie în gîndul meu! Și să nu te
(mai) superi că mă (mai) gîndesc la ”trecut”. Sunt un nostalgic și tot ceea
ce scriu este o rană prin care multe voci se miră. Voi purta nostalgia
imaginii tale, întotdeauna bulversantă, poetică. Sunt și lucruri de care nu
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mă pot despărți, de care nu vreau să mă despart: amintirea ta, de
exemplu. Nu am nimic să-ți reproșez, nimic!
Ai fost în fiecare zi minunată. Și ești, firește! Mi se-ntîmplă des să fiu
amețit de dorul tău, mă gîndeam la tine la fel de mult cît se gîndesc alții
la Dumnezeu. Exagerau, firește, dar nu poți avea măsură cînd te
îndrăgostești, cînd o depășește condiția ei prin ceea ce-ți inspiră. Să nu te
superi,deci, că te invoc așa
cum o făceam în anii din
urmă. Tu rămîi, T! S-ar
putea face un film grozav
cu povestea noastră. Un
film emoționant. Am scris
multe despre noi, există
sute de mărturii în acest
sens. Poate că voi scrie
scenariul acestei povești.
Dar n-aș putea să nu scriu
și ”Regăsirea”. Măcar așa,
utopic, chiar dacă ea n-ar
avea loc niciodată, în
realitate. Tu simțeai poate
mai bine că ar fi grozav să
fim doar prieteni. Sigur, era
idealitatea. Îmi stăruia însă
în gînd un fapt:
îmi
închipuiam plimbări cu
tine, pe țărmul mării, sau
undeva în munți, la o
cabana turistică. Și nu
puteam să-mi închipui
acele locuri fără să te
îmbrățișez. De fapt, nu cred
că erai împotriva acestei
imagini, dar nu aveam
limite fiindcă eram foarte singur. Am gîndit întotdeauna prietenia mai
”occidental”, ca să zic așa, mai deschis. Azi știu că nenorocirea vine de la
femei din momentul în care nu sunt sau nu mai pot fi independente. Da,
independența de a-și hotărî singure drumurile, cu prudența de rigoare.
Sunt foarte mulți oameni de bună-credință, pentru care merită să faci
orice, în care trebuie să ai încredere oarbă. Întotdeauna cînd iubesc, simt
că sunt un astfel de om și că iubita mea trebuie să mizeze în tot felul pe
mine. Nu te întreba de ce-ți spun astfel de lucruri! Uite, tu însăți spui că
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mi-ai scris fiindcă te simțeai singură, pentru că te-ai gîndit frumos că poți
să vorbești. Și mie, iată, îmi place să vorbesc cu tine în seara aceasta.
Orice am face, totuși, ne raportăm la dragoste. Te ascult cu plăcere în
cuvintele pe care mi le spui. Și te înțeleg. Nu, știu că nu-mi scrii pentru
impresie (”să nu crezi că aș vrea să te impresionez”), ci dintr-un gol
sufletesc pe care acolo nu ai cu ce-l umple uneori. Am simțit de atîtea ori
și eu acest lucru în munți. Erau zile în care nu te aveai decît pe tine.
Pentru că poezia nu mă asculta în toate zilele. Și eram de atîtea ori
disperat! Orașul, din cauza vieții ”artistice” pe care o duc, nu-mi lasă
mult timp. La Borca, puteam să mă gîndesc și cinci ore în șir la un singur
lucru. Aici nu prea pot. Sigur, nu-s fericit (și nici nu vreau să fiu
neapărat), însă trăiesc mai bine decît majoritatea celor din jur. Eu n-am
obsesiile pe care le au ceilalți. Nu trăiesc în irealitate, firește, însă am o
condiție aparte. Pentru această libertate de a putea fi și zeu, îi mulțumesc
lui Dumnezeu. Nu aveam voie să-l hulesc niciodată: pentru că mi-a dăruit
foarte mult la naștere. De multe ori sunt fericit că atîția oameni din
preajma mea s-au bucurat sau se bucură de tot ceea ce le pot dărui. Fac
tot ce pot. De exemplu, nu de mult, am reușit să fac tot ce trebuia ca
Radu (Florescu) să ocupe un post la Biblioteca județeană. A scăpat astfel
de serviciul acela infect, în care avea de-a face cu tot felul de mitocani.
Am să mai fac și alte fapte bune cît voi mai putea fi viu. O voi ajuta și pe
Maria. Nu o mai iubesc deloc, însă îi port o mare prietenie și chiar o
anumită responsabilitate. Voi face totul ca să aud că trăiește bine, că a
scăpat de părinții ei terorizanți, de obsesia găsirii unui serviciu, de boala
ei, Oamenii care suferă nu trebuie uitați nici o clipă. Cînd suferi, ești
singur pe lume. Și e nespus de dureros.
Tu ai vrea să te îndrăgostești ”rău de tot”. Ce dulce ești, cînd spui așa
ceva! Îți doresc să ți se întîmple! Sper că nu te vei îndrăgosti de cine nu
merită. Ce păcat că nu-ți pot ieși în cale altfel, ca să te îndrăgostești de
mine! Să mă ierți întotdeauna pentru că nu mă pot astîmpăra, pentru că
am să te iubesc toată viața! Nu am fost rău, am fost doar nebun de legat.
Fii pe pace, nu m-am…schimbat!
Am găsit felicitarea ta, acasă, pe masă! Tu și cu Dumi! Vă sărut, că nu ați
uitat!
Nu am mai fost pe acolo de trei săptămîni. Dar voi fi în toate zilele la
Borca, de pe 26 decembrie pînă pe 4 ianuarie. Poți să mă vizitezi, dacă
vrei.
Am făcut o pauză aici. M-am dus la Radu și i-am lăsat niște reviste ”Paris
Match”. De o vreme, prin cineva, citesc în fiecare săptămînă cîte șase
numere din ”Paris Match”, toate din 1987 și 1988. Mai …uit de noi!
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Am să-ți vorbesc și despre alte lucruri, dacă-mi vei scrie. De fapt, ți-am
mai trimis o scrisoare, cam în zilele în care mi-ai scris și tu. O vei fi
primit?!
Îți doresc un sfîrșit de an frumos ca tine! Și să ai bucurii! Și să fii o fată
bună mereu. Uite, LA MULȚI ANI! – și te sărut!
O sărut și pe Dumi!
Să fiți fericite!
Cu dragoste, mereu,
Aurel
*
P.Neamț, 7 iulie 1989
Draga mea,
Așteptam vești de la tine. Probabil că nu mă voi dezvăța niciodată de
această așteptare, tu continuînd să ocupi subconștientul poetului. Aș
putea să-ți spun: deseori simt că sunt
fericit cînd îmi fulgeri prin gînd. Ce
profund am putut să te receptez, din
moment ce, iată, după atîția ani,
simpla pronunțare a numelui tău îmi
umple sufletul de o dulce nostalgie, de
bucurie chiar. Ai fost ”paralizia” mea,
ani în șir așa că nu am cum să nu te
elogiez mereu. Sigur, așa cum spui și
tu, ar fi fost minunat ca la 15 ani să fi
avut mintea de acum. Nu pentru mine,
firește, cît mai ales pentru tine. Eu
oricum aș fi dus o viață blestemată,
dar exista o noblețe aparte pe care nu
trebuia să o ratăm, pe care trebuia să o
aprofundăm prin ceea ce ne lega. Mă
bucur, însă, pentru detașarea și
curățenia cu care putem discuta, după
atîția ani, chiar și visele ratate. Mă
bucur că Dumnezeu te aduce încă în
zilele mele. Tare frumoasă ai fost și
tare dragă mi-ai rămas! Poate că tu ai procedat firesc, în prelungirea a
ceea ce simțeai, deci ai fost curată, nebunul fiind numai eu. Mă gîndesc și
acum, deseori, la zilele noastre. Cu un gînd absolut curat, cu toată
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înțelegerea. Tu, mă gîndesc, nu poți sufoca o clipă efuziunile mele. Aș
vrea, recunosc, să-ți placă, oricît ar fi ele de fără finalitate. Așa cum aș
vrea, în timp, să-mi dai semne de unde ești, din viața pe care o duci,
indiferent cu cine ești și ce faci. Poate că eu chiar sunt grădina ta secretă
și poate să tu ai să înțelegi mereu că am fost întotdeauna așa. M-am
detașat de acei ani, cînd eram înnebunit de singurătate (și, deci, lipsit de
măsură!), cînd mă țineai în viață umblînd prin ochii mei, dar nu țin la tine
mai puțin. Sunt atît de prins de cărțile pe care le scriu, atît de iritat de
mișcarea națională, încît amintirea ta mă înduioșează de fiecare dată. Nai încetat în a mă tulbura și asta mi se pare cu totul extraordinar! Ce
minune de om poți fi! Dar, mă trag de mînecă, nu visa nebunia altcuiva
înspre tine așa cum ți s-a întîmplat cu poetul! Pentru că nu se poate
repeta. Pentru că nimeni nu te va mai iubi fără margini. Te va iubi mult,
violent de frumos, dar cu un simț în minus. Ideea de-al schimba pe omul
pe care spui că-l iubești nu mi se pare corectă. Ideea de a-l schimba pe un
om este trufașă în sinea ei, la vîrsta aceasta (mai ales). Un om pe care-l
iubești este un om pe care trebuie să-l consideri liber. Pentru că nu-l poți
iubi ca să-l schimbi, ci pentru ceea ce el este! Gîndește-te puțin! Ținînd
să-l schimbi înseamnă că nu-l iubești suficient, că te minți undeva, că el
nu ”funcționează” în anumite laturi în care tu ești pretențioasă (firesc).
Uite, eu, de exemplu, sunt mai sedus de caracterul unui om decît de
frumusețea lui fizică și în mod obișnuit nu sacrific sub nici o formă
caracterul. Prefer să renunț, sau consider respectiva relație ca pe o
”aventură” (în sensul cunoașterii; mai corect, ”o aventurare”), ca pe o
trecere înspre cu totul altceva. Pentru că omul nu poate sta singur cînd e
tînăr și sănătos.
În același timp, un om care este neatent cu iubita lui înseamnă că nu o
respectă suficient. Deci: tu nu trebuie să-ți propui să schimbi un om, ci
doar să constați dacă poți merge împreună cu acel om. Fără
compromisuri. Și fără indulgențe! Pentru că indulgențele de azi sunt
întotdeauna harababura/tragedia de mîine. Eu, de exemplu, nu am ținut
niciodată cu înverșunare să fiu fericit! Poți crede că nu e altfel! În
schimb, mi s-a părut foarte importantă ordinea sufletească în care simt
(pot fi) sau rămîn (pot rămîne) cu cei din jur. În fond nu fericirea este
importantă, ci emoția și înțelegerea. Vorbesc despre aceste lucruri nu în
perspectiva ideii de căsnicie. Dacă tu simți că omul pe care-l iubești nu e
cum ar trebui să fie în ceea ce pentru tine este important, nu-l considera o
Mecca. Iubește-l pentru că singură nu poți sta, dar să fie un ”tablou de
trecere” (ca-n expoziții!). Și să nu te lași înglodată, T! Adică, să nu
renunți la visele tale, Dacă acea lume îți repugnă, dacă o găsești în marea
ei majoritate obtuză și nefirească, nu trebuie să rămîi. Termină liceul și
”fugi”! Mîna mea îți va rămîne întinsă pînă nu voi mai fi. Contează pe
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mine, mereu! Poate că, de fapt, eu n-am vrut niciodată nimic de la tine,
însă în fiecare zi m-a fericit gîndul că tu poți fi în stare să-mi dăruiești
ceva: de la un cuvînt pînă la un surîs, de la un sărut pînă la o scrisoare!
Aș fi mulțumit să înțelegi noblețea mea astfel. De acolo, știu bine, lucruri
se văd deseori împăienjenite. Important rămîne un lucru pe care-l știi
perfect: poetul te poartă cu el, acum și mereu! Tu ești unul din prietenii
mei din suflet. Probabil că ai un singur ”defect”: ești femeie, deci o
contrarie. Să mai repet că, în ciuda acestui ”defect” , nu te-am receptat
niciodată vulgar?! Eu cred că știi și aceasta și că ți-a fost teamă uneori
numai de tine.
Să nu faci prostii, adică excese, cu convalescența ta! Ai grijă de tine
Vreau să te știu sănătoasă și dulce! Găsește în zilele acestei veri bucuriile
acelea mărunte în aparență dar adînci în trăire! Ele te vor însănătoși
perfect!
Despre mine, ce să-ți mai spun?! Sunt trist, ca de obicei, din cauza
mizeriei aberante la care ne supune tirania. Orașul e plin de vișine,
piersici și caise. Seara, de un timp, merg la concertele de la Muzeul de
Artă. ”Vacanțele muzicale”. Citesc și mi-e dor de poezii. Uneori vin
acasă, dar numai pentru mama și peisaj. De fiecare dată constat că nu-i
iubesc pe oamenii de acolo, că trăim în lumi diferite.
Am mai trecut pe la spital, dar nu am găsit-o pe doamna doctor Loghin
(șefa de secție) pentru a limpezi povestea cu ceasul – pentru că nu pot să
mai am vreun dialog cu acea slugă. Sunt totuși Aurel Dumitrașcu! Și
sluga aceea poate aduce un alt ceas (!), pretextînd că e cel găsit… Sunt în
stare de orice! Cred că nu mă gîndesc foarte mult la astfel de lucruri.
Continui să traduc tot felul de lucruri (ultime traduceri apărute: în
Almanahul ATENEU 1989 și în ”Zigzag”-ul Teatrului Tineretului +
Tribuna, aproape număr de număr!). Voi veni în concediu în august, în a
doua parte. Nu voi pleca nicăieri prea departe. Am de lucru, am de scris.
Expozițiile Horia Bernea și Ion Țuculescu de la muzeu mă fac senin și
fericit în fiecare zi a acestei luni. La vernisaj a venit Magdalena Ghica.
Ieri a fost ziua lui Adrian. El a stat acasă pentru a primi darurile!
Bucurie!
Te sărut!
Aurel
*
30 septembrie 1989
Dragă Tudorița,
Un concert Mahler, în zori, și gîndul de a-ți scrie, iată punctele de acroș
care mă adună în pagina aceasta pentru tine. Firește, nu e singura zi în
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care îmi umbli prin minte. Și tu știi bine aceasta. Uneori, însă, aș vrea să
te revăd. Probabil că subconștientul meu a ”lucrat” mereu în favoarea ta.
Nu te-am întîlnit vara aceasta. O vreme am stat la Borca, acum în
septembrie. Mi se spusese chiar că intenționasei să ajungi pe la mine. Maș fi bucurat peste măsură. Așa, pur și simplu. Dumnezeu nu ne-a ajutat
niciodată să împrăștiem nebunia unor gînduri extrem de frumoase și
profunde. Nu ești o femeie de care mi-e dor, ești mereu mult mai mult.
Atît de constant și profund nu te va mai iubi nimeni, chiar dacă ar fi
minunat să ți se (mai) întîmple. Pentru că iluzia unei mari iubiri nu-ți va
fi suficientă pentru a-ți trăi iubirea așa. Întreabă-mă: -Dar de ce nu ai
înțelepciune?! De ce-mi repeți la infinit, de ani de zile, iubirea ta
năstrușnică?! Nu știu, T, și poate că nici nu țin să știu. E vorba doar,
probabil, de un sentiment atît de puternic pentru cineva încît tot restul
vieții el nu se mai stinge. Oricît aș încerca să iubesc pe altcineva, tu
continui să rămîi acel
vîrtej poetic în care mi se
repetă afectivitatea cea
mai curată sau nevoia de
afectivitate. Cred că de
multe ori îmi place să-ți
spun în ce gînduri (mai)
trăiesc. Nu știu în ce
măsură tu ai simțit că ne
leagă ceva neștiut, dar eu
știu tot timpul că nu ai să
pleci niciodată din ceea ce
se emoționează în mine.
Nu ești decît o femeie
oarecare, de undeva din
lume, însă, iată, ce
profund referențială poți fi
în sufletul unui poet!
Chiar și încîlceala acestei
persistențe afective îmi
spune că nu știu mare
lucru despre om și că
Dumnezeu există într-un mod la care nu avem acces. Știi, au fost vremuri
cînd eram tentat să cred mai curînd că tu nu ești capabilă de adîncime, de
iubire – spiritual vorbind, dar nici nu mă ”ajutai” să cred altfel. Uneori
mi-e ciudă că pari a te fi așezat doar ca o amintire de neșters în sufletul
meu și că nu ai dat niciodată semne că ai vrea să te ”răzbuni” pe ceea ce
nu ai înțeles cîndva. Astfel de gînduri îmi vin, probabil, și dinspre
48

convingerea că viața unui om nu se împlinește decît în plan spiritual,
restul fiind deșertăciune, ”apă de ploaie”, moft sau animalitate și duioșie
(sau sentimentalism). Ceva nenumit din mine se revoltă uneori și vrea să
te fure și să te așeze în lumina spiritualității. Mă înspăimîntă orice
frumusețe care se degradează prin incultură și obișnuință. Doamne,
teroarea epidemiei!
Ea fură toate fetele minunate ca tine. O ”studiez” uneori pe Dana. Ce
ambițioasă! Ce contează dacă peste cinci ani vom fi împreună sau nu?!
Important este că e cîștigată definitiv pentru cultură. Sunt convins că se
va face studentă și că gîndul acesta o face deja foarte fericită. Guvernul
acesta înjositor i-a obișnuit pe oameni să nu se mai zbată pentru idealuri
ci pentru egalitatea cu animalele: o pîine, o cotruță, un anumit loc în
turmă! Ce stupid! Și ce reconfortant să constați că mai sunt tineri care nu
s-au născut doar pentru calvarurile sexului și ale stomacului. Pe acest
fond de gînduri, te aștept deseori să-mi scrii, să mă cauți, să mai punem
la cale vreo aventură spirituală. Ar fi atîtea de făcut! Pentru tine, pentru
gîndul meu că nu ești un om pierdut! Nu știu ce anume s-a masculinizat
prematur în tine!?! Femeile se orientează, de obicei, spre ”situații”. Și
cărțile de sociologie dovedesc aceasta. Adică ele sacrifică oricînd un om
frumos pentru un om cult și care este undeva ”mai sus”. Ce bine ar fi
fost, zic și acum, ca pe vremea cînd erai mai mică și erai speriată de cît
de mult te iubesc să nu fi avut sex (tu sa nu fi avut!), pentru a nu mă
judeca greșit! Spune-mi că delirez și că sunt incorigibil! Dar cine-mi
poate interzice să te invoc și să te iubesc mereu, așa cum nu ți se întîmplă
repede și oricum într-o viață de om!? Scrie-mi, T! Viețile noastre nu s-au
sfîrșit! Am călătorit mult în ultima vreme, prin țară. Urmează să mai plec
la Iași, București, Sibiu, Maramureș. După fiecare revenire, aș fi fericit să
găsesc vorbele tale. Ai grijă de tine! Nu-ți pierde capul după orice chip
frumos! Și învață!
Te sărut!
Aurel
*
P.Neamț, 18 octombrie 1989
Draga mea,
M-am uitat prin poezii, dar azi nu-mi merge harul, așa că renunț în
favoarea unei scrisori către tine. De fapt, răspund epistolei tale de pe 1
octombrie. Au fost mai multe zile în care aș fi vrut să-ți scriu, dar de
fiecare dată am mai plecat undeva sau a mai venit cineva. Orașul nu mă
plictisește și nu mă dezbină, însă îmi fură, probabil, din profunzime.
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Chiar inapetențele poetice sunt un semn în acest sens. În toamna aceasta
m-am cam plimbat. Drumuri la Iași, un drum lung toată Transilvania,
pînă la Cluj, nenumărate plimbări prin județ. Duminică am fost la Văratic
și am traversat pădurea, vreo opt kilometri, pînă la Agapia. A fost o zi
minunată! Mîine plec la Botoșani (firește că și-nspre Cluj, cu mașina, cu
domnul Ciucă de data aceasta!), la vernisarea unei expoziții. Peste două
zile ar trebui să plec la Borșa în Maramureș într-un juriu. Dacă nu, voi
merge la Iași, la Luca (între timp a acordat interviuri posturilor de radio
din Munchen și Washington!)! Trebuie să-i înapoiez cărți și mi-e și dor
de el. Probabil că pînă la urmă va pleca definitiv din țară. Cred că ți-am
spus că i s-a înscenat o potlogărie și la Sibiu. Vor fi și colocvii de poezie,
din nou, dacă e să mă iau după veștile cele mai proaspete. Vezi, umblu și
s-ar zice că mă cam răsfăț în plimbări în acest an! Am stat destul în anul
celălalt. De aceea am să mă duc și la Vaslui…, tot la un vernisaj! Îți
povestesc astfel de lucruri pentru a nu-ți spune ce mai e sufletul meu, cît
de silă mi-e de cîte se tot întîmplă la nivelul josniciilor naționale. Traduc,
vorbesc prea mult (se zice!), joc șah, am grijă de Petronela (Dana a luat-o
la ea, ca să nu mai plătească taxe pe aiurea și ca să aibă liniște!) și de
pregătirea ei pentru facultate. Poate că nu va reuși la anul, dar e pe calea
cea bună. Și mă bucur, firește.
O, vorbeam de ea, e ora 18, și a bătut la ușă. Mai avea nevoie de ceva. Iam dat și am trimis-o acasă, să nu se ia golanii de ea, că se înserează. Mie așa de dragă! Numai la tine am mai ținut așa mult. Orice aș face, mereu
mi-e puțin ciudă că nu ai știut să te ții de mîna mea întinsă. Sunt puțini
oameni pe care-i întîlnești într-o viață și care să fie dispuși să-ți dea totul.
Uneori poți să nu (mai) întîlnești nici unul. Acum știi și tu că nu e altfel.
Mă bucur că-mi scrii, mă bucur sincer, chiar dacă nu-mi comunici c-ai
duce-o grozav. Asta e: te voi iubi mereu, îmi vei umbla mereu prin
gîndurile cele mai frumoase. Continui, însă, să nu te înțeleg foarte bine.
Să ai grija cu regimul acela, totuși! Știu că ești sătulă de el, dar nu are
rost să te expui unor recidive sau cronicizărilor. Pentru mine, cel mai des,
bucuria este să te știu bine. Singurătatea, ”lumea” de acolo, neîmplinirile
tale în iubire (dar tu întotdeauna te-ai îndrăgostit mai mult de chipuri,
cred, și chipurile nu te vor satisface și-n planul afecțiunii în sine) sunt
constante de-acum.
Găsesc excelentă ideea ta de a urma acel curs de dactilografie! Dacă vei
fi foarte bună, te-aș putea ajuta. Dar nu-ți spun cum, deocamdată, ca să
nu ţi se pară că exagerez.
Ileana B, a venit, totuși la mine! Îmi spusese că te așteptase pentru a veni
împreună. Aș fi vrut să te revăd. Îmi pare rău că diavolul bifurcă
drumurile cum vrea el.
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”Descoperirile” pe care zici că le faci înspre omul pe care-l iubești și care
te dezamăgesc, fii sigură, nu se vor ”îndrepta”. E frumos și înălțător să
iubești dar înafara respectului, a unei reciprocități afective și spirituale
totul nu e decît loc comun, ”apă de ploaie”. Să nu-ți închipui că poți
modifica structurile ”fixate”! Uite, nici tu nu te-ai schimbat în
întortocheri, cînd eu vroiam să fii regina. Sunt date naturale ale omului –
pe care buna-intenție nu le poate modifica. Apoi, poate fi și o chestiune
de soartă. Sunt oameni care nu numai că nu au fler să trăiască ”mai bine”
dar nici nu vor, nu ”pot”. Ei sunt hotărîți de soartă pentru o anumită cale.
Fără personalitate nu există distincție și nici ”superioritate ”în destin.
Sigur, plecarea ta de acolo ar fi singura soluție salvatoare, dacă iau în
serios nevoia ta de fugă de acolo, disprețul pe care-l trăiești vis-a-vis de
cei seci din jur, însă, repet, numai tu hotărăști în acest sens. E bine să ții
legătura cu cei care realmente te pot ajuta, te pot apăra și scoate de acolo,
dar trebuie să ai și tu încredere în ei, să nu te mai sperii de ”umbra” ta
cînd mîna ce ți se întinde e un ”soare”, o lumină absolut dezinteresată. Să
nu (mai) fii mică și proastă! Soarta unui om, în bine, se hotărăște prin
propria lui opțiune. Ce folos că eu de exemplu, te visez fericită și într-o
lume ”mai bună”! Visarea mea este nulă, atît timp cît tu nu ai realizat
niciodată (parcă), în mod real norocul de a te iubi atît de mult și
(Dumnezeu știe bine!) dezinteresat. Nu ține să nu pierzi nimic, pentru că
orice schimbare și orice cîștig implică și renunțări, cedări, ”pierderi”!
Nimic nu e îmbinat perfect pe lume, cu atît mai puțin relațiile dintre
oameni nu-s perfecte. Important, însă, este ca tot ceea ce ți se pare în
special important în iubire să existe în celălalt. Altfel, asta-i, lucrurile nu
merg! Uneori e prea tîrziu pentru ”schimbarea traseului”. Uneori e bine
să crezi orbește în cei care te iubesc, nu în cei pe care-i iubești! O, dar
cîte nu se pot spune! Pentru mine ai rămas un copac interzis după care
continui să tînjesc. Respect foarte mult tot ceea ce iubesc, Poate că acesta
e cel mai important lucru pe care nu l-ai înțeles niciodată.
E bine că vorbim, T. Eu am nevoie de tine pentru că te iubesc mereu. Tu
ai nevoie de mine pentru că oricum rămîn singurul om pe care-l poți ruga
absolut orice și în care ar trebui să crezi pur și simplu, adică să ai
încredere deplină. Oricine te-ar putea vinde, nu și eu! Constat, scriindu-ți,
că mereu îmi mărturisesc și iubirea curată care nu s-a stins. Nu te supăr!
Probabil că toată viața o să-mi placă să-ți spun cît de mult țin la tine.
Chiar și cînd ai să fii o băbuță! Pe cît e de complicat sufletul unui poet,
pe atît e de curat întru anumiți oameni. De cîte ori le mărturisesc
prietenilor că te iubesc la fel de mult ca acum șase-șapte ani! Sigur, nu
mai sufăr că nu-mi răspunzi la fel, nu te mai găsesc ”vinovată” cu ceva,
dar îți duc dorul. Au fost niște ani irepetabili! Tu însăți mărturisești că te
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întorci nostalgică în acele vremuri pure! Și dacă ai suflet, știu, mereu ai
să te întorci acolo.
Mai scrie-mi! Orice! Și să ai încredere oricum în îngerul tău păzitor…
constant adică în mine! Să-ți fie bine în suflet!
Te sărut!
Aurel
*
21 mai 1990
Draga mea,
Ți-am mai scris. Între timp, a mai venit o scrisoare de la tine. De fapt, eu
am întîrziat mult cu răspunsul la scrisoarea ta anterioară. Sunt mult mai
ocupat decît înainte. Chiar m-am gîndit că de aceea sunt și plătit cu atîția
bani. Sigur, nu-s preocupat de bani, dar constat în continuare cu uimire că
nu-s obișnuit cu acest salariu de 5000 pe lună și că nu știu nici măcar
dacă am ce face cu atîția bani. Pentru că iau și pe tot ceea ce public – și
am publicat în mod repetat în acest an, prin tot felul de reviste (Vatra,
Tomis, Cronica, Convorbiri literare, Timpul, Contrapunct, Hyperion), ca
să nu mai vorbesc de cele cîteva zeci (cred) de articole de prin ziare.
Înainte primeam mult mai puțin pe ce scriam. Dar nu despre asta vreau
să-ți vorbesc. Eu oricum îmi doresc altceva, poate că în primul rînd un
singur lucru: să fiu sănătos. Toate le pot face, dacă nu sunt bolnav. Acum
nu sunt, dar mai am zile în care sunt obosit și împrăștiat.
Vreau să-mi dozez eforturile, întrucît am multe drumuri de făcut, inclusiv
turnee peste graniță. Nu mă grăbesc. Prefer să-i las pe colegii mei
consilieri (criticul Cristian Livescu și prozatorul Constantin Munteanu)
să plece deocamdată. Eu voi merge, poate, în august, în Franța. Și în
Belgia și Olanda e un turneu. O să văd. Tu știi că am dorit mereu să
ajung la Paris. Și o să ajung. Dragul meu Luca Pițu a fost deja, s-a întors
acum zece zile. Dar nu m-am întîlnit cu el să văd ce dar mi-a adus. Sunt
multe de spus. În ultimul timp sunt foarte bucuros că pot cumpăra la
Piatra Neamț, de la poștă, reviste străine, germane, franțuzești, englezești.
Mi se pare neverosimil. Sigur, nu duc o viață liniștită. Cum tot scriu
articole împotriva FSN-ului (posibil focar al neocomunismului!), primesc
tot felul de amenințări telefonice prin care mi se spune ca voi fi omorît și
alte lucruri din acestea. Poporul romîn, deh! Dar, mă știi, nu mă las. Voi
continua să scriu ceea ce gîndesc și cred. Alegerile de ieri n-au cum
rezolva gravele probleme ale României. Îmi plac, însă, aceste vremuri
”interbelice”!
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În toamnă sper să încep lucrul la editarea unei noi cărți. Acum apar foarte
puține cărți din cauza abundenței de publicații. Tipografiile sunt blocate.
Iar tipografii sunt niște afaceriști acum. Asta e!
Se pare că fratele meu va pleca în RFG, cu serviciul. A semnat deja un
contract. Mă bucur pentru el. Mergem în Europa…
Tu, dulceață, ești tot romantică și îngîndurată. Nu te-am văzut de mult.
Mi-e tare dor de tine deseori. Mă bucur profund cînd îmi scrii. Am să te
port cu mine toată viața. M-ai vrăjit definitiv. Tu ții de poezie, deci de ce
am eu mai curat în suflet. E un privilegiu de care ar trebui să te bucuri,
care te flatează, de care n-ar trebui să faci niciodată abstracție. Aurel
Dumitrașcu chiar te iubește fără întoarcere. Ești o minune de om, din
moment ce mă stăpînești afectiv de atîția ani. Simt și azi, ca acum opt
ani, plăcerea de a-ți spune cît te iubesc. Doamne, să nu te mai sperii! Fii
fată deșteaptă, cum erai…înainte de înciudare. Poate că atunci ai trăit
împotriva ta, dar acel pas - mai cred și azi - ți-a încurcat anii și devenirea.
N-ai fi avut de plîns niciodată dacă aveai încredere în faptul că te
respectam tare mult. Acum, să termini școala! Sper din tot sufletul să te
ajut așa cum dorești tu. Zilele acestea am căutat și o secretară pentru
inspectorat. Dacă aveai liceul terminat…
Continuă să te perfecționezi la mașina de scris! Bate-te pentru tot ceea ce
te poate ajuta…să mă ajuți să-ți caut un loc de viață mai bună. Și cere-mi
orice, pentru că meriți să-mi ceri! Ți-am repetat asta de sute de ori. Viața
mea de acum e foarte amestecată și cu ”mondenități”, cu persoane
oficiale și public mult, dar tu ai rămas o regină de neuitat. Aș rămîne în
sistemul Culturii chiar și numai pentru a găsi o soluție pentru tine, pentru
siguranța ta sufletească și financiară. Puteai și poți să ai un milion de
iubiți. Să-ți intre măcar acum în cap, cînd mai ești un boboc mototol, că
eu sunt altceva pentru tine, pe deasupra tuturor, și că nu te defăimează cu
nimic dragostea și grija pe care ți le port. Dimpotrivă. Poți spune că nu-i
așa?!
Ce mult îmi doresc să te duc și-ntr-o excursie dincolo! Dar fii și tu mai
atentă cu ”visele” mele pentru bucuriile tale! Scrie-mi mai des, spune-mi
că vrei să te duc dincolo, că ai încredere în tine (și cît de cît în mine)!
Uneori te-aș lua la mine, să exersezi la mașina mea de scris, să devii mai
puterinică. Dana înțelege perfect că ții de sufletul meu. Nu e nici o
problemă în acest sens.
Te sărut!
Aurel
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*
9 septembrie 1990
Draga mea,
Începînd de mîine, intenționez să vin la Borca și să stau acolo două
săptămîni. Am de lucru la o carte și aș vrea să ”profit” de liniștea de
acolo. Voi veni cu Dana dar ea va rămîne numai cîteva zile, pentru ca am
nevoie numai de … mine cînd scriu. Am trimis-o la Chișinău – Bălți –
Soroca patru zile, deci nu
se poate spune că nu i-am
oferit o vacanță cît de cît
plăcută. Mîine, însă, am să
trec și pe la spital puțin,
pentru că nu m-am simțit
prea bine în ultimele zile, în
sensul că m-a deranjat o
hemoragie nazală, iar cîteva
semne de pe trup mă fac să
cred că e vorba de un mic
accident vascular. Sper să
nu fie nimic prea rău și să
mă pot concentra asupra
scrisului, la Borca.
Trece vremea și nu-s foarte
mulțumit de ce-am scris în
acest an - în care numai
liniște pentru scris nu am
avut.
Uite, am stabilit deja ca să
te aduc la galeriile de artă
ALFA, pe un post de supraveghetoare. De fapt, tu ai fi responsabila
acestei galerii în care din două în două săptămîni, prietenii mei pictori
vor deschide expoziții. Tu ai avea grijă de galerie, i-ai ajuta la panotat
(adică la expunerea lucrărilor), ai avea cheile de acolo. Salariul ar fi
oricum peste două mii. Nu cred că s-ar putea găsi un post mai bun pentru
tine, acum, în buricul tîrgului, între artiști. Trebuie, însă, să găsim un
sediu pentru Școala populară de artă (primăria trebuie să găsească o
soluție în acest sens!), imediat după aceea putînd face o rocadă în schema
noastră de posturi. Oricum, țin să te aduc pe tine pe acest post. Deja am
refuzat propunerea șefei filialei UAP (uniunea artiștilor plastici), care-mi
propusese o…curvă. Chiar așa ! Nu admit să discut pe această temă. Și
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oricum, depinde de mine și de ceilalți doi colegi consilieri. Sper să nu se
întîmple nimic rău și să te aduc aici (spre sfîrșitul lunii – pentru că sala e
cu jocuri mecanice și mai durează puțin pînă este eliberată și…reparată),
la galerie. Mai ai puțină răbdare! Oricum gîndește-te la plecare. Va trebui
să-ți găsesc și gazdă. Vedem noi. Te-aș lua la mine, dar e și Dana, vreau
să stau singur, vreau să ai independența ta, să trăiești pe propriile-ți
picioare. Va trebui să mai discutăm, totuși, pentru că prezența ta la
galerie implică anumite cunoștințe etc. Dar am încredere în tine și sper să
nu dezamăgești pe nimeni. E obligatoriu să fii politicoasă, elegantă
și…vorbăreață. Vom mai vorbi. Te aștept la mine peste o săptămînă!
Dacă se întîmplă ceva și nu mai vin de mîine, te anunț. Dacă nu mai pierd
sînge, n-o să mă mai duc deloc acum la spital.
Îmi pare rău pentru ce-mi spui de mama ta! Nu, să nu fie bolnavă! A
rămas în gîndul meu frumoasă și aparte și mama ta! Îi doresc să se simtă
bine și să nu aibă probleme de nici un fel. Uite, îl rog pe Bunul
Dumnezeu să aibă grijă de sănătatea ei!
L-am întîlnit pe Marius într-o seară, pe stradă. Aștepta o fată. M-am
bucurat sincer de revedere. Mi-a fost întotdeauna drag și nu-mi pot pierde
încrederea în inteligența lui aparte. De fapt, tot ceea ce simt eu pentru voi
dovedește că am structură de sentimental. Nu pot uita. Pe fiecare din
motive diferite, poate, dar e vorba de un fel al meu de a iubi definitiv
anumiți oameni. Și poate vă iubesc și fiindcă nu suport neîmplinirile
voastre, tot ceea ce ați ratat. Poate că aceasta e iubirea adevărată. Fiindcă
toate celelalte țin puțin, se auto-consumă, în schimb dragostea rămîne.”
Iubește și fă ce vrei”, spunea Sfîntul Augustin. Da, dar nu mă simt bine
dacă nu-i știu bine pe cei pe care-i iubesc. Uneori visez lumea aceea cu
voi. Uite, chiar astă-noapte am visat-o pe Lili. Avea chipul schimbat, dar
voia să meargă o vreme cu mine. Și dacă o visez, e semn că nu pot să o
uit niciodată.
Am să te ajut cu tot ce pot. Să ai încredere în mine. Și să nu fii trufașă,
indiferentă. Este greu suportabil să constați că un om pentru care ești în
stare de orice nu ”îndrăznește” niciodată să te mîngîie, să te ”ajute” în
vreo zi neagră.
Deci, treci pe la mine! Și roagă-te și tu să fiu sănătos ca să te pot aduce
aici, ca să am grijă de tine măcar în primul tău An Nou. Pentru că venirea
ta aici ar fi realmente altă viață.
Ai grijă de tine și de mama ta!
Te sărut!
Aurel
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”...nu socotim nepotrivit a-l aprecia pe Aurel Dumitraşcu
drept un nou Labiş, un „spirit al adîncurilor” într-o altă
variantă, la sfîrşitul perioadei comuniste, aşa cum autorul
Luptei cu inerţia se situa dramatic la începuturile ei.
Istoriile literare care l-au omis pînă în prezent au datoria
de a-l integra acolo unde îi e locul de drept.”

Un jurnal postum
o cronică de Gheorghe Grigurcu
Aurel Dumitraşcu nu încetează a ne face surprize la peste două
decenii de la prematura-i stingere din viaţă. Osîrdia exemplară a unui
prieten apropiat, nu foarte des întîlnită în lumea noastră literară, marcată
de egocentrisme şi impulsuri pizmaşe, Adrian Alui Gheorghe, dă acum la
iveală un masiv jurnal al său, în două tomuri, alcătuind atît oglinda în
care poetul s-a privit în perioada 1982-1990, cît şi o imagine a epocii care
l-a cuprins, de nenumărate ori ultragiindu-l, amărîndu-i zilele. E un soi de
cursă contra cronometru cu anomaliile răstimpului totalitar, o cursă
teribilă despre care s-ar putea afirma că i-a reprezentat destinul. Fiinţă
fragilă, vulnerabilă, Aurel Dumitraşcu resimţea o stringentă nevoie de
libertate precum de văzduh, dar nedispunînd de ea, s-a retranşat într-o
bulimie a lecturilor şi într-un scris frenetic, id est într-o libertate
lăuntrică, inviolabilă. Libertatea pe care i-au refuzat-o diriguitorii politici
şi cenzorii ce-i slujeau, s-a străduit a şi-o cîştiga prin forţele proprii. Nam propus o metaforă gratuită vorbind despre necesitatea stringentă a
libertăţii pentru acest scriitor rămas pururi tînăr, căci, împlinindu-se în
scrisul său, inclusiv în cel diaristic, aceasta îi conferă condiţia de om viu:
„Continui să vorbeşti cu aceste pagini pentru a-ţi stoiciza convingerea că
eşti viu, că nu eşti singur, că nu rumegă stele reci în sîngele tău. Eşti viu!
E ca şi cum ai spune: Mîine poţi să mori!”. În jur, un şir necurmat de
nedreptăţi, decepţii, dezastre. Nostalgicii erei comuniste (regretabil, se
înregistrează şi din rîndul unor intelectuali tineri) primesc o palmă prin
rîndurile indelebile pe care le-a aşternut Aurel Dumitraşcu, cu funcţie de
mărturie directă, confirmabilă inclusiv juridic. Ambiţiei demografice a
dictatorului care nu se sfia să intervină în viaţa de cuplu a cetăţenilor i se
dă o replică de un haz trist: „Pe fondul cuvintelor preşedintelui ţării
privind scăderea natalităţii în republică şi «invitaţia» ca fiecare femeie să
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aibă cîte 3-4 copii, românul, mucalit ca de obicei, a inventat o definiţie a
violului. Ea sună astfel: «Acţiunea unui tînăr revoluţionar împotriva unei
fete care nu înţelege politica demografică a partidului»”. Mizeria
progresivă care ne circumscria viaţa apare fotografiată expresiv: „În afara
demnităţii, aproape toate lucrurile mi se par discutabile acum. Panarama
naţională continuă. Nu mă miră nimic. Aş fi încîntat să ruleze filme noi.
Pentru că numai instabilitatea mai poate propune zîmbetul pe buzele
oamenilor. Un bizantinism împuţit bîntuie fiinţa naţională. În cele mai
multe zile prefer să crăp decît să-mi scriu cărţile liniştit între oameni care
suferă de foame şi de toate relele. Demagogia fotoliarzilor îmi face
greaţă. Pun muzică şi mă gîndesc că trebuie să existe şi un Dumnezeu.
Sau, mai ales, un Diavol. Aş putea fi şi eu Diavolul…”. Nu era oare
ridicolă pretenţia politrucilor culturali, a „filosofilor oficiali” de-a indica
scriitorilor „în ce direcţie” să scrie? „«Tematica» - iată cuvîntul des
folosit de ei. Dar problema tematicii trebuie pusă abia după ce operele
sunt scrise şi ţinem cu orice preţ să le catalogăm după diferite criterii
(oarecum exterioare literaturii în sine!)”. Nu mai puţin Aurel Dumitraşcu
sesizează fără greş impostura guvernării iliesciene, continuatoare perfidă
a comunismului doar uşor machiat: „Balamuc electoral. FSN şi alte
fantome. Cei care-l aclamau pe Ceauşescu, şi-au găsit acum alt
nomenclaturist. Iliescu. Pupatul pupaţilor! Democraţie ugandeză.
Dumnezeu nu poate exista de două ori. A fost în decembrie, peste o sută
de ani dacă mai trece pe la noi. Scandalos!”. Nefiind înscris în vreun
partid, poetul reacţiona natural, aidoma „omului de pe stradă”: „De fapt,
tu nu eşti din partea unui partid anume. Ştii însă perfect împotriva cui
eşti”.
Ceea ce l-ar putea impresiona îndeosebi pe cititorul de azi, mai mult
ori mai puţin blazat, al unor asemenea rînduri febricitante este emoţia
emitentului lor, asociată cu aspiraţia acestuia de-a „trăi periculos”, pe
muchie. Nicio comoditate, nicio soluţie uşurătoare, nici un clişeu de
comportament nu-l ispiteşte, în virtutea, desigur, a unei fibre native dar şi
a provocărilor unei ambianţe mult dezamăgitoare. Aceasta se cuvenea
neutralizată, depăşită printr-o reacţie lăuntrică, printr-o înfruntare nu
numai „logică”, refrigerată, ci şi printr-o implicare la cald, sufletească.
Printr-o „ardere” căreia i se găseau temeiuri cărturăreşti: „Cît de mult
vorbeşte acest Descartes! Preferi «logica inimii» a lui Pascal. Şestov, în
«la nuit sur Gethsemani»: «Tout ce qu’a ecrit Pascal nous prouve qu’au
lieu d’un terrain solide sous ses pieds, il voyait et sentait toujours un
abîme (encore une analogie etrange entre le destin de Pascal et celui de
Nietzsche)»”. Aurel Dumitraşcu era ceea ce s-ar putea numi un
„perfecţionist”. Misterios nedomolit, parcă grăbindu-se a pune în ordine
anumite lucruri, a atinge anumite ţeluri pînă nu e prea tîrziu, se sileşte a
găsi formula optimă pentru fiecare gen de activitate a sa ca şi a
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semenilor. Indiferenţa e străină de firea sa pasională. Se simte obligat a
pune la inimă orice fapt de existenţă, a propune tuturor lucrurilor
traiectoria ce li se cuvine: „Cititorul profan, cînd citeşte poezie, n-are
simţul analogiei, al imaginii. Eşti sigur de aceasta, după experienţele pe
care le-ai încercat cu astfel de cititori. Ei caută doar ideea şi, cel mai des,
muzicalitatea. Dar nu au puterea de a intra în magie, totul părîndu-li-se
mai mult ceva ce ţine de teribilism”. Însă nu-l lasă rece nici şcoala pe
care a slujit-o ca dascăl. O şcoală năpădită de mediocritate, anchilozată
între tembelism, slugărnicie, tupeu, în care lenea elevilor care trebuia,
potrivit „indicaţiilor”, să fie promovaţi cu ghiotura, se întîlnea cu
incapacitatea şi cu viciile dăscălimii: „Nu găseşti mari diferenţe între un
cerşetor (deseori folosit de alţii, şantajat) şi un elev de clasa a X-a care se
ridică în fiecare oră în picioare şi nu ştie nimic. Parc-ar sta cu mîna
întinsă şi ar zice: «Dă-mi un 5 şi pe urmă du-te dracului!». Dar tu nu le
dai 5, le dai 2 sau 3. Nu poţi permite nimănui să jignească limba română,
indiferent cine e”. Subsemnatul are, din păcate, amintiri similare…
Tortura omului de la catedră e consemnată patetic: „La şcoală, faci crize
de nervi aproape din cauza imbecilităţii şi a bătăii de joc a elevilor. Ai
mereu senzaţia că totul putrezeşte, inclusiv tu”. Şi, în chip de concluzie,
un deziderat cu neputinţă de transpus în real: „Ar fi foarte bine să nu
depinzi de nimic în plan social. Te gîndeşti, iată, cît timp îţi iau orele de
la şcoală, ore pentru care primeşti un salariu mizerabil, ore în care te
întîlneşti în special cu cretini”. Cît de puternică se înfăţişa năzuinţa
poetului de-a se apropia de „elită”, dar şi cîtă pătrunzătoare circumspecţie
(oportună ieri, oportună azi) cu privire la surprizele pe care i le-ar putea
oferi aceasta!: „Eşti pentru elită întotdeauna. Pentru că elita e-n stare, ca
şi prostimea, de orice mascarade, însă nu e o minoritate în inteligenţă”.
Se cuvine subliniată atitudinea exigentă a lui Aurel Dumitraşcu, care,
spre lauda sa, deşi izolat şi năpăstuit mereu, nu-şi stinge lampa critică
faţă de confraţi, inclusiv faţă de cei din mediul proxim: „Îţi aminteşti de
seara cu Sorin Antohi şi Dan Petrescu. Adrian ţi-a spus: Eu nu aş putea să
fiu prieten cu ei, n-au organ de creaţie, iar organul critic e unul de
împrumut! Plus că sunt falşi şi încrezuţi…! Apoi, tot el: dar, probabil, că
au luat din cărţi doar coperţile, că sunt lucioase”. Sau: „Îi scrii lui Liviu
Antonesei, mîhnit de sincopele cu care ţi-e prieten, mîhnit de uitarea lui”.
Diaristul nu evită a se răfui cu indezirabilii, cu impostorii măcar morali,
vădind o vehemenţă de zile mari. Iată un crîmpei dintr-o scrisoarediatribă adresată lui Eugen Barbu: „dumneavoastră, vai, care mai aveţi
sfînta neghiobie de a crede că sfaturile lipsesc unui poet ori unei
literaturi, de a crede că dumneavoastră, care aveţi gusturi de babalîc ori
de cucoană puturoasă, spălaţi rufele literaturii române. Obişnuinţa
dumneavoastră, absolut abuzivă şi faraonică, de a vă erija într-un «omestetică» nu produce decît greaţă, o greaţă naţională. (…) Dumneavoastră
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faceţi critică literară cam în genul în care Odette de Crecy făcea amor.
Dar o literatură fără curve ar fi ca o mare fără plaje”.
Un alt subiect care sare în ochi în însemnările lui Aurel Dumitraşcu
este erosul. Veritabil background al paginilor acestuia, iubirea posedă
aici semnificaţia unei forme de libertate. E asumată nu la modul
convenţional, plat, ci, în pofida multitudinii experienţelor în cauză
(diaristul pare a se scălda în femei ca-n citirea unor cărţi atracţioase!), cu
un avînt, cu o efervescenţă „libertină” în care putem desluşi o presiune
morală din profunzimi a subiectului ce încearcă a-şi testa liberul arbitru.
Orice fixare, orice reducţie e ocolită în numele unui donjuanism de-o
manieră pe care am putea-o înţelege inclusiv drept un antidot al unor
suferinţe multilateral dezvoltate. O deschidere salvatoare. Pentru a da un
caracter tipologic episoadelor cu pricina, poetul preferă a înscena un fel
de dans între o Ea (nume generic, care frecvent ţine loc numelor
particulare) şi un El (rostindu-se la persoana a treia, aşa cum procedează
de pildă Michel Butor). Totuşi în propoziţiile închinate iubirii este
engramată o „nemulţumire”, venind din adîncurile structurale ale eului:
„Dacă destinul dragostei lui Don Juan este infidelitatea, nu trebuie să-i
facem reproşuri. S-a insistat prea mult asupra unei anumite uşurătăţi
afective a lui Don Juan, uitîndu-se altceva: posibila-i nemulţumire în
cazul tuturor femeilor pe care le-a cunoscut”. Ca şi şansa speranţei, a
unui început perpetuu. Don Juan e asumat precum o mirabilă capacitate
de regenerare: „Octavian Paler afirma că Don Juan ar fi incapabil de
iubire, ceea ce nu poate fi adevărat din moment ce, deşi plictisit de
fiecare femeie în parte, reîncepe o idilă cu o alta. A reîncepe e primul
verb din partea speranţei”. Şi pe ecranul unui asemenea joc de ping-pong
cu epoca, o grăitoare paralelă între Don Juan şi Don Quijote, în favoarea
celui dintîi, ca un indiciu de generozitate, prin solidarizare afectivă: „Don
Quijote este un poet, Don Juan este o întreagă literatură. Don Quijote este
singur (chiar dacă nu-şi dă seama), Don Juan «creează amintiri», el este
şi după ce sfîrşeşte aventura. Rămîne în lacrimile celor înşelate măcar.
Don Quijote nu rămîne în memoria morilor”.
Date fiind toate acestea, nu socotim nepotrivit a-l aprecia pe Aurel
Dumitraşcu drept un nou Labiş, un „spirit al adîncurilor” într-o altă
variantă, la sfîrşitul perioadei comuniste, aşa cum autorul Luptei cu
inerţia se situa dramatic la începuturile ei. Istoriile literare care l-au omis
pînă în prezent au datoria de a-l integra acolo unde îi e locul de drept.
(Aurel Dumitraşcu: Carnete maro: jurnal 1982-1990, I, II,
îngrijire ediţie, prefaţă şi note: Adrian Alui Gheorghe, Ed. Conta, 2011,
466 p., 468 p.)
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”în peretele din faţă e o uşă prin care se scurg toate
imaginile
lumii care se scurge în altă lume care la rîndul ei se
scurge în altă lume
care lume e altă lume
lume care nu mai există...”

Drumul de glorii
un poem de Gellu Dorian

Pe peretele din faţă stă îngropată oglinda în care este
îngropat peretele din spate,
în stînga e o lume sălbatică,
în dreapta o altă lume care se lasă înghiţită de prima,
din oglindă am fugit de atîtea ori,
eram în pantaloni scurţi şi cu buricul ţuguiat ca un sfîrc ieşit de sub
cămaşa de cînepă,
eram cu părul cîrţlionţat ca nişte inele trase pe degetele mamei care mă
uita în braţele
sorei mai mare cu un an, de unde mă rostogoleam ca un ghem de scai
printre bulendrele
aduse de pe sîrma ce tăia iarna ca pe o pîine albă din care toţi ai casei
muşcau care mai
de care să nu rămînă flămînd,
eram cu cravată roşie, ursuz că nu reuşeam să învăţ drumul de glorii cînd
ştian că tata
înoată în drumurile pline de glod să ne facă pe noi fericiţi,
eram elev venit de la studii în vacanţe, cu pantaloni evazaţi, numai cu
Beatles în cap şi cu Tom Johns,
eram cu plete lungi, lăsate pe spate, furat de ochii babelor care mă
rostogoleau prin şanţurile tinereţii lor,
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eram tată întors în copilărie cu forţa,
eram la căpătîiul tatei mort la cincize şi cinci de ani,
eram trist aşa cum am rămas de atunci pînă astăzi
cînd dezgrop din oglindă toţi pereţii care s-au ascuns acolo,
în oglindă nu mai pot fugi decît pentru ultima oară,
dincolo e pustia în care mă arunc într-un cer negru
aşa cum îl vedeam cînd în nopţile smolite de toamnă nu puteam
dezgropa nicio stea,
aici e cerul senin al nopiţilor de vară cînd nu pot cuprinde cu ochii
toate stelele,
aici e lumea veselă ca o cîrciumă din care nu vreau să mai ies,
în peretele din faţă e o uşă prin care se scurg toate imaginile
lumii care se scurge în altă lume care la rîndul ei se scurge în altă lume
care lume e altă lume
lume care nu mai există...
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DOSAR
I.D. SÎRBU la Teatrul
Tineretului de la Piatra Neamţ

Despre întîlnirile mele ratate cu I. D. Sîrbu
L-am descoperit pe I. D. Sîrbu, recunosc, după anul 1989. Nu ştiu de
ce nu am citit niciuna dintre cărţile apărute mai înainte, probabil că nu au
apărut în orizontul meu de lectură, nimeni dintre prietenii şi cunoscuţii
mei nu îl frecventa, fie cărţile aveau ceva din discreţia autorului. Prima
carte care mi-a tăiat respiraţia a fost „Jurnalul unui jurnalist fără jurnal”,
o ediţie apărută în anii 90, la Craiova. Întîlnirea a fost copleşitoare. De
atunci am recuperat cam tot ce a scris. Mai mult, am găsit că în viaţa asta
m-am intersectat la nivelul spaţiilor de vieţuire / supravieţuire cu I. D.
Sîrbu. Dînsul a fost la Piatra Neamţ, în două momente importante, cînd
au fost puse în scenă, la Teatrul Tineretului, două piese de teatru, în
premieră absolută: Arca bunei speranţe (1970) şi Pragul albastru (1983).
Dacă în anul 1970 eram în miezul copilăriei, pe ceardacul casei lui
Creangă, în anul 1983 aş fi putut să îl întîlnesc pe I. D. Sîrbu, lucru care
nu s-a întîmplat. Deşi atunci nu scăpam nici un spectacol de teatru, îmi
petreceam multe seri la cafeneaua TT-ului, uneori cu Laurenţiu Ulici, cu
actorii, cu scriitorii din zonă, unde se serveau o cafea bună şi un banc
bun, de ultimă oră. Spectacolul din 1983 l-am văzut atunci, şi mi-a lăsat
impresia unei excesive poetizări. Spun asta deoarece în acea perioadă la
TT-ul pietrean erau multe spectacole ofensive, dinamice, cu text şi
subtext, „Dragonul”, în regia lui Victor Ioan Frunză fiind unul de
antologie a teatrului românesc dintotdeauna.
Mai mult, viaţa m-a dus la Petrila, în anii 1979-1980, ca minier la
Petrila-Lonea. Constat, acum, că am locuit, ca soldat minier, foarte
62

aproape de casa în care a trăit, o vreme, I. D. Sîrbu. Prietenul meu Ion
Barbu mi-a înlesnit, în ultimii ani, să mă reaproprii de Petrila, un loc pe
care l-am considerat blestemat multă vreme. Cred că Dante şi-ar fi
îmbunătăţit imaginaţia dacă ar fi cunoscut Petrila tinereţii mele, dacă ar fi
coborît în minele de cărbuni de la Petrila, Lonea, Livezeni …! Nici acum
nu cred că ar avea viziuni mai optimiste. De asta, citindu-i cărţile,
citindu-i jurnalul, l-am înţeles pe I. D. Sîrbu. Relatările din iad se fac
îmbinînd poezia aspiraţiei cu amănuntul cel mai teribil al realităţii
imediate. Punct-contrapunct.
Am avut bucuria să o cunosc, la o manifestare „tip Ion Barbu”, la
deschiderea Casei muzeu de la Petrila şi pe doamna Lizica, Elisabeta
Sîrbu, soţia scriitorului. De atunci o socotesc între cei mai frumoşi
oameni pe care i-am cunoscut în viaţa asta. O oră ne-a vorbit despre
Gary, cu patima şi iubirea omului care cu fiecare amănunt povestit/
repovestit îl redescoperă pe cel care pare să fi fost discret pînă şi cu sine
însuşi…! Furat de poveste am „înregistrat” mărturisirile doamnei Lizica
uitînd, din păcate, să deschid reportofonul. Memoria afectivă, memoria
clipei sunt cele care mai păstrează acum amănuntele. Poate vom găsi
altădată un prilej de a relua convorbirea …! Oricum, am reţinut că Gary
era o persoană extrem de… casnică, paşnică, discretă pînă la timiditate,
nu lăsa nici o nuanţă a frămîntărilor sale să iasă la suprafaţă. Orice lucru
din casă şi orice problemă a altuia era mai importantă decît ceea ce îl
frămînta pe el. Se cheltuia fără rest, disperat, generos, pentru cei din jur,
nu se împăcase cu vremurile, dar ştiind cu certitudine că e închis într-un
lagăr îşi subsumase toate energiile supravieţuirii respectînd legea morală
şi aspiraţia spre frumuseţe. În vremuri tulburi, în vremuri urîte, în
vremuri îndrăcite aspiraţia spre frumuseţe este calea dreaptă, salvatoare.
Probele trecerii lui I. D. Sîrbu pe la Piatra Neamţ ne-au fost puse la
dispoziţie de către dl. Mircea Zaharia, secretar literar al TT-ului în acea
perioadă, director mai apoi al aceleeaşi instituţii, „memoria vie” a unei
mari intersecţii culturale nemţene şi naţionale. Îi mulţumim.
Reproducem o parte dintre materialele din “caietele de sală”,
fragmente din cronicile de spectacol, distribuţii, încercînd să refacem,
dacă e posibil, atmosfera acelor vremuri. Ilustrăm documentele cu desene
ale Nadinei Scriba, scenograf de la spectacolul “Pragul albastru”.
Evident că nu epuizăm subiectul, mai sînt o mulţime de contribuţii
în descifrarea celor două spectacole dar şi a operei lui I. D. Sîrbu, intenţia
noastră a fost, în primul rînd de a atrage atenţia asupra unor pagini de
istorie literară, de istorie a teatrului (TT şi românesc) dar şi asupra
contextelor.
Adrian Alui Gheorghe
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ARCA BUNEI SPERANŢE
Din caietul – program
Dramă în 3 acte
DISTRIBUŢIA
Noe
Noah
Sem
Ham
Jafet
Ara
Protos
Regia
Scenografia
Regizor secund:
Ilustraţia muzicală:
Regia tehnică:
Sufler:
Şef de producţie:

CORNEL NICOARĂ
ADRIA PAMFIL ALMĂJAN
ALEXANDRU LAZĂR
CORNELIU DAN BORCIA
LELIO SĂNDULESCU
OLGA BUCĂTARU
VALENTIN URITESCU
CĂLIN FLORIAN
MIHAI MĂDESCU
Alexandru Lazăr
Carmen Păsculescu
Viorica Galin
Ion Plăcintă
Gh. Petrescu

Arca, un mit, Ara, un simbol
Arca e un mit general – uman, absolut în toate culturile (şi în
Maya există). E deci o formă în care omenirea şi-a visat, în rezumat,
destinul său. Psihologia are dreptate afirmând că pe undeva, în adâncimi,
noi toţi vorbim o singură limbă şi participăm la un singur – şi mereu
acelaşi – ritual.
Fiecare om, fiecare clipă a vieţii sale prin fiecare gest al său – îşi
recapitulează indirect întreaga viaţă.Şi societatea la fel. Şi omenirea.
Timpul şi spaţiul se întâlnesc în „prezent şi acum”, „in hic et nunc”!
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De aceea, în mod foarte lucid, e lăsată în piesă confuză definirea
timpului. Sem poate fi epoca sclavagistă, poate fi Asia mandarinilor,
poate fi orice burtă verde de azi care vrea puterea numai pentru că e viu
şi sănătos. În spatele său stau cuştile în care e „viaţa”. Bios-ul. Ham e
inteligenţa matematică,
lucrează cu forţe, dar
inconştient
de
răspunderea morală pe
care o are. Iar Jafet e
omul slab şi păcătos,
omul nătâng şi sublim,
nefericit şi singur, fiindcă
i s-au rupt rădăcinile,
fiindcă nu mai comunică
cu nimic şi cu nimeni.
Bătrânii sunt trecutul:
simplu şi inţelept. Protos,
un fel de viitor iar Ara e
cea care trebuie să
opteze. Să aleagă. Să salveze. Ea e „speranţa” acestei lumi.
Dacă actul I, e actul psihologic (eroii se definesc, intră în acţiune,
se naşte ideea conflictului), actul II e actul social – moral (eroii sunt
împinşi la limită, Arca nu poate opta, Jafet intră în degringoladă, Arca se
clatină, moartea e aproape), actul III e un act al Destinului. Un act în care
Protos a devenit om şi trage concluziile noastre, Noah e pe moarte, Noe
se predă în faţa morţii, Jafet se salvează, Ara optează – iar Arca intră sub
semnul marei întrebări.
În actul I se spune „asta e lumea”! În actul II se arată „aşa este
lumea”! (revelându-i-se contradicţiile intime); iar actul III, e o întrebare:
„ce se va întâmpla în lume, dacă?
În actul I Arca e o fată naivă (floare), în II e femeie, în III e
aproape. Mamă. Jafet începe prin a fi golan simpatic, ajunge (în II) un
hippy ratat şi tragic şi devine bărbat (şi erou) în III.
Ara e nucleul dramatic al acţiunii. Ea e drojdia din aluat ... ea e
justificarea. Fiindcă e tânără, fiindcă e frumoasă, fiindcă e bună; fiindcă
se luptă, vrea, se sacrifică. Fiindcă iubeşte. Ea e speranţa, fiindcă luptă
pentru Speranţă. (Nici fericirea nu e, în fond, decât luptă pentru fericire!)
Ara e o poezie continuă. E un fel de cântec când calin, când dramatic,
când tragic. Fiind cea mai puternică fiinţă din Arcă, are şi cea mai mare
arie efectivă: dă replica la toţi, păstrându-şi, cu toate acestea, rezerva ei
de nefericire şi singurătate. (Fiindcă acceptarea lui Jafet e o formă a
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înfrângerii ei, începutul acelei frumoase şi nobile umilinţe, care a fost şi
este orice dragoste).
I.D. Sîrbu

Alecu POPOVICI:
Încă un debut printre noi – la Piatra Neamţ. Fraza aceasta e
atacabilă din două motive. Întâi: I.D. Sârbu nu e chiar debutant (a scris
tone de hârtie de la roman la scenariul de film şi de teatrul de păpuşi la
cronică de film. Ba pe deasupra, ca şi cum n-ar fi fost de ajuns, a scris şi
estetic). Al doilea: eu nu sunt de la Piatra Neamţ. Şi totuşi la Piatra
debutăm mereu cu toţii şi cine debutează aici e de la Piatra. Astăzi I.D.
Sârbu este deci numai dramaturg. Mă bucur că sunt prieten cu acest tânăr
talent şi mă bucur că-l are regizor pe alt prieten, Călin Florian. După
aceste declaraţii publice nu voi mai putea scrie o cronică, dar voi putea
aplauda din toate puterile.

Ştefan Augustin DOINAŞ:
Există izvoare care ies târziu la suprafaţă; îndelunga lor explorare
subterană se manifestă până la urmă plenar, beneficiind de o experienţă
complexă, profundă. Vechiul meu prieten, Ion D. Sârbu, coleg de
facultate şi chiar coleg de cameră în Sibiul studenţiei noastre, se afirmă
acum pe scenă – vechea sa ambiţie – confirmând impresia deosebită pe
care, cândva, un tânăr expansiv, teribil de inteligent, cu o pregătire
filozofică şi estetică complet ieşită din comun, a imprimat-o asupra
spiritului meu de adolescent. Sunt sigur că această piesă va consacra un
nou dramaturg, un dramaturg amant al ideilor, specie de care avem atâta
nevoie.

Horea POPESCU:
Am citit aproape toate lucrările lui Ion.D. Sârbu. Acest „tânăr în
vârstă”, prieten al meu, are ceva de spus. Şi-l va spune. În proză, în
teatru, în film. Sunt sigur. L-am cunoscut în postură de cronicar dramatic.
E clar, are idei şi mai ales o armură de argumentări filozofice cu totul
remarcabile. Simţi, e adevărat, pe alocuri, influenţa maestrului său,
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regretatul Lucian Blaga. Dar acest amănunt nu cred că îi scade valoarea
gândirii sale artistice; din contră o potenţează. Ca regizor, am lucrat cu el
la decupajul filmului „Pragul albastru”. Un fericit motiv de ai putea
surprinde deosebita sa sensibilitate pentru simbol şi filozofie. Mă bucur
pentru ospitalitatea înţeleaptă a teatrului din Piatra Neamţ, pentru piesa
„Arca bunei speranţe”. Cunosc lucrarea, interpreţii, cunosc şi regizorul.
Le urez o caldă şi înţeleaptă primire din partea receptivului public din
Piatra Neamţ.

STIMATE TOVARĂŞE CĂLIN FLORIAN
Epistola de faţă nu face decât să continue discuţia pe care am
avut-o la Bucureşti în legătură cu piesa mea, „Arca bunei speranţe”. Am
fost foarte fericit, atunci, constatând perfecta siguranţă cu care aţi intuit
„cheile” filozofice ale lucrării mele. M-am bucurat, pentru că textul meu
a reuşit să fie explicit: m-am bucurat deasemeni gândindu-mă la
spectacolul pe care îl imaginaţi, mai ales că de astădată, cunoaştem foarte
bine valenţele artistice ale excepţionalului colectiv de actori de care
dispune Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ.
Dar o veritabilă discuţie nu se termină niciodată. Adevărurile stau
sub zodia veşniciei, nu se epuizează, nu dispar – germinează într-una,
deschizând mereu alte părţi şi alte orizonturi. V-am mărturisit doar:
această lucrare, spre deosebire de altele pe care le-am scris, pentru mine,
e mai mult decât o expresie literară, a unui anume moment de luciditate a
conştiinţei mele. De aceea mi-e frică de ea, de aceea simt nevoia continuă
s-o explic, s-o argumentez.
Fiindcă e vorba de filozofie, de o anume filozofie a zilelor
noastre, nu am plecat de la un sistem anume: doamne fereşte. Am stat pe
o piatră albă şi am încercat să rezum – simplu, imagistic – această lume
în care trăim. Această lume ce seamănă cu o Arcă, cu o Arcă tristă, în
care se dezbat marile şi veşnicile drame ale condiţiei noastre. Eu cred în
forţa de sugestie a simbolurilor, consider că metafora, atunci când e clară
şi profundă, poate revela anume esenţe. Mitul Arcei depăşeşte cu mult
tradiţia biblică: o cunoşteau sumerienii, poate fi întâlnită în textele
arhaice ale culturii sanscrite. Ca imagine plastică reface, în mic, unitatea
cosmogonică a existenţei. Într-un asemenea mit, nu putem plasa simple
tipuri psihologice şi sociale. Am gândit câteva „archetipuri” şi astfel a
ajuns Sem să răspundă de viaţa de pe Arcă, Ham să conducă maşinile ei,
Jafet să încerce în zadar să stabilească legăturile cu ce mai e dincolo.
Bătrânul şi Bătrâna reprezintă străvechimea, tradiţia rituală a
rostului vieţii şi ponderea experimentală a bunului simţ. Iar Ara e forţa
67

care germinează, e voinţa pură ce trebuie să opteze, fiindcă de ea depinde
rezultatul acestei cumplite lupte pe care o dăm în permanenţă cu
Moartea, cu nefiinţa. Unul din criticii mei lectori m-a întrebat dacă nu
cumva fii lui Noe reprezintă continentele şi mentalitatea lor; prin
tipologia lor actuală, acele forţe antagoniste, dialectice, care-şi dezbat
prioritatea în străfundurile oricărui suflet şi chiar în conştiinţa de azi a
omenirii. Există o luptă între putere şi forţă (nu le confund, după a mea
părere, puterea e de natură socială şi biologică, iar forţa e economică şi
industrială). Aceştia ar fi Sem şi respectiv Ham. Jafet e indiferenţa
neputincioasă, Protos, prea la început ca să aibă putere să-i înfrunte pe
cruzii săi stăpâni.
În această încordare, Ara decide. Ea e speranţa lumii. Ea e
frumuseţea, dragostea, viitorul. Elanul vital. Ea singură poate zdrobi
stihia necruţătoare a morţii care bate mereu în acel clopot al eternului
„memento”.
Fac acum o greşeală pe care n-ar trebui s-o fac. Explic, în felul
meu, piesa. Nu e nevoie. S-o înţeleagă publicul, în felul său. O metaforă
bună e întotdeauna clar-obscură: incită, dar nu defineşte, sugerează dar
nu explică, trimite dar nu explică, trimite dar nu analizează. Dacă într-o
cameră goală (spun fizicienii) ciupesc o coardă „la”, toate corzile „la” din
acea cameră vpr intra discret în vibraţie. În concordanţă de fază.
Despre asta am discutat noi la Bucureşti; despre această
concordanţă de fază ce va fi, din punct de vedere artistic şi ideologic,
spectacolul de la Piatra Neamţ. Am căzut de acord, că nu e cazul să ne fie
frică de filozofie, de filozofare. Ca şi bătrânul Noe, şi nouă ne place
„jocul cu mintea” şi clepsidra, prin care ni se scurg firele de nisip ale
clipelor vieţii noastre, poate fi prezentată ca simbol spre meditare. Trăim
o epocă tumultoasă, teatrul viitorului trebuie să fie un teatru al analizelor
de conştiinţă. Nu neg făţişa mea intenţie de a vă fi servit o piesă politică,
o piesă cu mesaj. Mă uit în lume şi caut să înţeleg izvorul conflictelor ce
există. Mă uit la cei tineri şi mă doare că, la unii din ei, constat apatia şi
indiferenţa tragică a lui Jafet. Arca mea nu e o Arcă ce se pierde, ci
numai o Arcă ce-i în pericol; în Arca mea viaţa şi dragostea triumfă – iar
moartea rămâne neputincioasă în faţa capacităţii unor eroi de a se salva
sau de a se jertfi.
Aş dori ca tinerii actori să înţeleagă acest subtext al meu: aş dori
ca tinerii spectatori, ce vor urmări evoluţia lor, să cugete şi să se
înţelepţească. Pentrucă, în Arca lor, ei sunt prezentul şi viitorul: şi
speranţa şi fericirea.
Cu dragoste şi recunoştinţă
ION D. SÂRBU
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CONFESIUNILE ELEVULUI LUI BLAGA
Ieri, de ziua morţilor („les tous-saints”) am fost la Petrila.
Răsfoind printre lăzile vechi ale mamei mele, am dat peste un uitat jurnal
al meu din anul 1952-1953. L-am recitit cu emoţie. E plin de Blaga, a
fost anul în care ne-am întâlnit aproape zilnic. „Cuvintele orphice”, să
ştii, sunt transcrise în caietul meu, cu scrisul meu, dar se pare că mi l-a
dictat. Semnătura de jos e a lui, „cum manu propria”. Toată noaptea mam gândit cum am ajuns la acest sibilic vers. Şi mi-am adus aminte.
Uitasem să-l felicit de 9 mai, ziua lui de naştere. Mă pregăteam şi eu să
aniversez tragica vârstă de 33 de ani. Am transcris din acest jurnal o
vizită a lui Blaga la mine acasă. Mai am multe însemnări. (Îmi dicta pe
vremea aceea aforisme din Goethe şi am transcris câteva în acest jurnal al
meu). Am găsit unul pe care, când voi publica „Arca bunei speranţe”, îl
voi folosi ca motto. Iată-l: „Hoffnung ist die zweite Seele der
Ungucklichen” – „Speranţa este cel de-al doilea suflet al nefericiţilor”.
Ieri Blaga a venit la noi şi ne-a citit ultimile sale versuri. Cu
vocea lui rară egală, Blaga citeşte liniar, fără efecte, fără nuanţări. La
început te supără acest fel geometric de lectură, dar pe urmă, cu atât mai
curat şi mai pregnant se încheagă, în liniştea ascultării, frumuseţea simplă
şi adâncă a versului. Ciclul (pe care eu îl intitulez „al lui Ulise”) are un
fir unitar de emoţie: toate poemele sunt încărcate de tragicul fior al
bătrâneţii şi al morţii. Spre deosebire de versurile sale de debut, toate
tăiate oarecum preţios şi artificial în ceea ce are cuvântul mai liric,
versurile de acum sunt de o simplitate nudă, de o naturaleţe copleşitoare.
Versul popular, şi ce e mai important, intuiţia metafizică a metaforei
populare, pătrunde foarte dens, ca un filon preţios, printre neologismele
împământenite. Blaga, pare a fi câştigat, în anii din urmă, o definitivă
acuitate lirică, o priză permanentă la ceea ce este poezia pură, (nu în sens
Valery-an, ci în înţelesul filozofiei metaforei). Fiecare poem e o
compoziţie calmă şi echilibrată, în jurul unei emoţii revelatrice. În faţa
tainelor şi suferinţelor acestei lumi inima grăieşte înţelept, cu resemnare.
E un fel de frânare în totul, un gen de trăire molcomă, conturată în sfera
unor imagini, dar pe jumătate luminate. Rămâne însă, în urma receptării,
o vibraţie ce coboară până în straturile cele mai adânci ale
inconştientului. I-am spus: „mi se pare că de astădată o aveţi goală în
braţe pe acea ascunsă muză a poeziei” ... „Da, mi-a răspuns el, şi e cu atât
mai tragic pentru că sunt bătrân şi aproape de capătul vieţii” ... „Cum
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aşa? Am sărit eu ... „Nu simţi, mi-a spus: fiecare poezie o scriu cu
sentimentul că poate e ultima din viaţă”.
Am simţit şi eu acest lucru. Mi se părea că Blaga a intrat într-o
fază „testamentară” a creaţiei sale. De altfel estetica sa e deplin conturată.
Ulise, în strălucirea apolinică a bătrâneţei şi a azurului, spune Penelopei,
ca un fel a concluzie la zbuciumul întregii vieţi, că viaţa este „frumuseţe
şi moarte”.
Unele creaţii („De profundis”) sunt de o scurtime stihială, iar
simbolismul repetiţiei anumitor expresii aduce aminte de formulările
magice din literatura populară. Alteori, odihnitor, grăieşte descriptiv
(„Clujul”, „Pod peste Mureş”, „Echinox de toamnă”), pictând emoţii pe
un fundal de trăire istorică sau metafizică. Poezia „Testament”, adresată
celor patru prieteni ai săi, („Căde-voi în drum, doborât de ruşine”) are la
urmă o imagine de o forţă copleşitoare: „să mă duceţi pe lună, ca pe un
scut”.
L-am condus acasă. Am vorbit îndelung despre viitorul poeziei,
despre Arghezi şi Voiculescu, despre Valery şi Mallarme. Am fost de
aceeaşi părere, în ceea ce priveşte bogăţia preistorică a limbii noastre,
încărcată de sevă şi magie, spre deosebire de limbile apusene, cristale
perfect şlefuite de uz şi raţiune.
Ne-am despărţit târziu. Ceaţa neagră a toamnei se lăsase peste
arborii desfrunziţi ai parcului Andrei Mureşanu. Mi-a strigat din poartă:
„Cafeaua voastră a fost excelentă; mai vin şi altădată” ...
Cecile supersonicul , 5 iunie 1970

ARCA BUNEI SPERANŢE :
Cronici de spectacol (selecţie, fragmente)
„Au trecut câţiva ani de când am citit pentru întâia oară Arca
Bunei Speranţe. Am scris atunci doar câteva rânduri întâmplătoare: ne-a
fost teamă să nu influenţăm, intervenind mai pe larg, destinul scenic al
piesei.
Hazardul ne-a permis să asistăm la premiera pe ţară a Teatrului
din Piatra Neamţ (cu piesa de mai sus), premieră care a avut loc vineri 15
mai a.c., pe scena Teatrului Naţional din Craiova. A fost un foarte mare
succes de public, subliniat de aplauze la scenă deschisă, de ovaţii finale
şi, mai ales, de atenţia încordată cu care se urmărea şi se înţelegea orice
nuanţă de gând, orice fir de emoţie. Ne simţim degajaţi, după acest botez
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al focului, de riscurile unei adeziuni categorice: autorul textului se cuvine
definitiv să beneficieze de recunoaşterile la care are dreptul. (….)”
Romulus Diaconescu, Tribuna, 4.VI.1970
„Simplul fapt că noua piesă a dramaturgului Ion D. Sârbu a fost
inclusă în repertoriul Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ, una dintre
cele mai exigente şi novatoare scene ale ţării, spune foarte mult. Este,
credem, primul argument care ne avertizează asupra calităţii piesei;
citind-o prezumţia devine certitudine prin contactul cu o bine conturată
structură ideatică, clădită pe scheletul unui raţionament simplu, dar
valoros în problematica expusă. Ion D. Sârbu reprezintă tipul creatorului
care „apare” rar pe scena literară din interesantul motiv că doreşte, de
fiecare dată, (şi realizează!) să spună, într-adevăr, ceva.
Crescut în şcoala lui Blaga, dramaturgul păstrează de la magistru
acea geometrie a gândirii, limpiditatea pledoariei, dar mai ales o anumită
eleganţă a exprimării artistice pe care nu puţini modernişti o ignoră
programatic. Asemenea coordonate definitorii le identificăm şi în Arca
bunei speranţe care se joacă în aceste zile, cu meritat succes la Piatra
Neamţ.
Fidel ideilor expuse de autor, regizorul Călin Florian a propus o
formulă scenică de o incontestabilă acurateţe artistică, creionată prin linii
precise, transparente, fără a friza, câtuşi de puţin, simplismul
vulgar.Sesizând nuanţele subtile ale textului, regizorul a condus cu
măiestrie un spectacol bazat pe o inspirată alternanţă a numeroaselor
suspansuri, de structură metafizică, cu momentele de o emoţionantă
încleştare dramatică. Spectacolul reclamă, totuşi, perfectibilitate,
impunând regizorului renunţarea la unele replici, frumoase ca literatură,
dar fără o funcţionalitate scenică directă. Recunoscuţi pentru talentul şi
profesionalitatea lor, tinerii actori din Piatra Neamţ au realizat un
spectacol dinamic, plin de vervă, evoluând dezinvolt şi unitar. Menţiuni
speciale se cuvin, credem lui Alexandru Drăgan (Jafet), Carmen Galin
(Ara), Corneliu Dan Borcia (Ham) care au demonstrat o înţelegere
profundă a partiturilor, nuanţând expresiv şi convingător. Trebuie
menţionată, de asemenea şi contribuţia merituoasă a celorlalţi interpreţi Cornel Nicoară (Noe), A. Pamfil Almăjan (Noah), Alexandru Lazăr
(Sem) şi Valentin Uritescu (Protos) care au slujit cu conştiinciozitate un
spectacol foarte călduros primit de public.”
Romulus Diaconescu,Munca, 23.04.1970

71

„I.D. Sârbu este un bun cunoscător al artei scenice şi el ştie să
captiveze simultan prin fabulaţie clară şi prin replică spirituală orice
spectator. Reluarea şi modernizarea legendei cu arca lui Noe este un
pretext, nu ştim în ce măsură şi o frână adusă imaginaţiei, care numai
aparent face caz de libertatea ei. Dar acolo unde imaginaţia nu mai poate
reface absurdul parabolic, intervin resursele poetice ale autorului sau
predispoziţiile sale estetice. Speranţa este un miraj şi într-o asemenea
accepţiune cuvântul e mai apropiat de artist decât de moralistul rece sau
ironist. Din dualitatea aceasta, evidentă, spectatorul profită la maximum
doar de poetul I. D. Sârbu. (...)”

Cristian Livescu, Ceahlăul, 5 aprilie 1970
„Un spectacol care ar fi găsit cheia acestei dificile piese ar fi
atenuat multe dintre inconsecvenţele scriiturii. Dar în locul unei metafore
vibrante şi a unui ton care să însemne oficiere şi simbol, ne-am aflat în
faţa unei montări terne, de un realism nediferenţiat, care a tratat relaţiile
dintre personaje din perspectiva pauperă a unei drame de interior.
Regizorul Călin Florian a adoptat soluţii moderne de natură strict
exterioară: recuzită, spaţiu scenografic, ritm „americanizat”. A lipsit acea
aură inefabilă, acel fior tainic ce putea veni numai dintr-o înţelegere
superioară a implicaţiilor piesei.
Modalitatea a fost transmisă şi interpreţilor care, cu puţine
excepţii, nu au putut adera la adevărurile lucrării. Cornel Nicoară (Noe)
nu găseşte mişcarea interioară, dincolo de patetism. Alexandru Lazăr şi
Corneliu Dan Borcia (Sem şi Ham) sunt corecţi şi indiferenţi. În rolul lui
Protos, Valentin Uritescu încearcă o linie de mijloc între drama de idei şi
spectacolul de varietăţi. Fiorul transmis de Adria Pamfil Almăjan a mai
atenuat din linearitatea interpretării.
Două remarcabile excepţii dau adevărata măsură a relaţiei
actorului cu valenţele textului. Carmen Galin în Ara, seducătoare,
vibrantă, cu incontestabile resurse tragice şi Alexandru Drăgan (Jafet), un
interpret convingător, plin de pozie profundă. O explicaţie se impune.
Trupa pietreană, a cărei valoare s-a verificat în multe spectacole, a cedat
ritmul într-o reprezentaţie care presupunea şi alte dimensiuni, în afara
profesionalităţii. Aici, în acest text, şansa actorilor era înţelegerea
multilaterală a zonelor de cultură şi a pasiunii ideatice pe care le
propunea autorul în cele mai înalte pasagii ale piesei sale.
Cadrul plastic imaginat de Mihai Mădescu, elocvent ca organizare
spaţială, nu propune nici o metaforă şi rămâne tributar realismului
simplificat al regizorului.
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Aventura crezului umanist din „Arca bunei speranţe” a întâlnit la
Piatra Neamţ interpreţii a căror proprie experienţă artistică şi de viaţă s-a
dovedit în cele din urmă insuficientă pentru o simbioză. La această
inaderenţă se adaugă travaliul unui regizor care-şi refuză în mod
inexplicabil responsabilitaţi etice.”
Mihail Sabin, Ateneu , august 1970
N.N. Am redat doar cîteva
fragmente, probe din cronicile
de spectacol din acea perioadă.
Cronici de spectacol s-au scris
multe,
pentru
eventualul
cercetător al evenimentului
semnalăm cîteva din anii 1970,
1971: Romulus Diaconescu,
ziarul „Munca”, 23.04.1970,
ziarul „Înainte”, 15.05.1970,
revista „Tribuna”, 4.06. 1970;
Cristian
Livescu,
ziarul
„Ceahlăul”, 23. 04. 1970 şi
25.XII.1970; Constantin Paiu,
revista „Cronica”, 16.05.1970;
Al. Călinescu, revista „Teatrul”,
nr. 5 1970; N. Carandino,
„Contemporanul”, 5.06.1970;
Victor
Parhon,
„Ramuri”,
15.01.1971 ş.a. (M.Z.)
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PRAGUL ALBASTRU
Premieră absolută
Distribuţie
mihai cafriţa
avram birău
ana ciontea
cornel nicoară
florin măcelaru
viorica hodel
constantin ghenescu
geta cacevschi
corneliu dan borcia
ion musca
paul chiribuţa
dana albu
maria teslaru
coca bloos
tatiana ionesi
dan covrig
liviu timuş
paul chirilă
romeo tudor
traian pârlog
geta amariei

lazarus
sofron
ana
popa spiridon
adam
sofia
todor
lucreţia
maior
petre
luca
sultana
solomia
mama ioana
baroneasa
arnold
zdrenghea I
zdrenghea II
gavrilă
lăutarul
ţărăncile

regia
scenografia
muzica

mircea cornişteanu
nadina scriba
cristian misievici

Din caietul program
PRAGUL ALBASTRU
Satul în care se petrece acţiunea acestei piese există undeva în
Munţii Apuseni. L-am şi văzut, am şi trăit în el. Dar acum îl visez cu
câteva secole în urmă – şi mi-l imaginez arhaic, de o primitivitate dură,
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cremenită. În acest peisaj predomină piatra. Stânci verticale de bazalt, ca
nişte cumplite coloane, închid valea: casele, înălţate în trepte, sunt făcute
din piatră. Şi oameni-s bolovănoşi, mineralul predomină. Au feţe aspre,
tăiate dur. Sunt îmbrăcaţi bizar: pănura hainelor e groasă, se frânge în
cute puternice. Opincile mari, gleznele groase. Chimire de două palme le
cuprind tot mijlocul. Unii poartă cercei în urechi, alţii lanţuri la gât şi
cheutori din aramă la suman. Sunt tunşi primitiv (cei tineri): cu oala cu
foarfeca. Când se adună, par nişte pietroaie lavinare. Vorbesc aspru,
gândesc încet. Au mâini mari, piepturi păroase puternice. Se mişcă
urseşte, te şi miri că ştiu juca şi cânta. Casele au acoperişuri ţuguiate de
şindrilă. Fără coşuri, fumul iese aiurea, prin pod. Uliţa e un zid continuu,
porţile închid curţi de cetate. Înăuntru, pietre, fântâni: jos, pivniţă,
topitorii. Casa de locuit
e sus, aproape la etaj.
Geamurile au gratii de
fier, sunt aproape
oarbe. Pereţii din afară
sunt vopsiţi în vânăt.
Acest
vânăt
predomină. Înlăuntru,
opaiţe vechi, dacice.
Pături aspre, laviţe
sculptate
primitiv.
Oale, icoane. Linguri
de lemn. Femeile au
ovalul feţei închis în
broboade
negre.
Pieptănătura
celor
tinere e în melc pe
ureche sau în coadă
împletită şi întoarsă pe
stânga frunţilor. Salbe
grele. Bogăţia satului e
ascunsă. Nu se vede, se
simte
însă
în
singuranţa, slobozenia
şi forţa acestor oameni.
În ce secol suntem? N-are importanţă. Europa occidentală poate fi
în veacul XVI sau XVII. A depăşit Renaşterea. Dar aici, la noi, în satul
acesta pierdut între munţi, istoria a stat pe loc. Minerii aceştia sunt –
pare-se – urmaşii agatîrşilor: pe fond arhaico-tracic, o spoială de
creştinism naiv. Cresc şi se schimbă dinlăuntru în afară: ca brazii, ca
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stâncile bătute de vânturi. Tocmai pentru aceste motive, eroul principal al
acestei simbolice fabule pe care o construiesc, deşi e născut pe ale
noastre meleaguri, e totuşi un străin. Îl cheamă lazarus, umblă în lume ca
un cavaler rătăcitor. Secolul e al aventurilor, al aventurilor de tot felul.
Curţile feudale sunt pline de şarlatani care, în numele unor oculte magii
sau al unor misterioase filosofii ascunse, caută în stele sau în alchimice
retorte drumul spre aur.
Lazarus are în jur de 30-35 de ani. E tânăr, frumos, ager la minte
(nu este exclus că a ucenicit pe lângă un „magister”, dar s-a plictisit să
caute piatra filosofală şi a preferat direct aurul). În orice caz, a umblat
mult prin lume şi cunoaşte bine oamenii. Se vede asta din privirea sa, în
siguranţa cu care e împodobit. De departe poate să pară un tânăr din
aristocraţia veneţiană; de aproape însă, (în culorile hainelor, forma sabiei)
transpare influenţa directă a Levantului. Nu pare sentimental. Nu e tipul
trubaduresc, e mai degrabă un gondotier lucid şi tenace. Poate fi şi cinic
sau crud la nevoie, chiar dacă viaţa nu i-a întunecat de tot inima. Dar asta
se va vedea. Ceea ce este foarte important la început e tocmai această
taină a fiinţei sale. E îngândurat, are o treabă de făcut. Şi e precaut. Dar
ca bărbat trebuie să ne apară semeţ, puternic, având în gesturi şi vorbă
siguranţa învingătorilor şi norocoşilor de pretutindeni.
(N-aş vrea să-i brodez pe piept simbolul morţii, chiar dacă acest
amănunt mi-ar oferi o cheie facilă pentru laimotivul acţiunii. Nici o cupă:
Lazarus e departe de mitologia sfântului Graal; poate toiagul pe care se
sprijină Hermes Trismegistul. Cu cei doi şerpi încolăciţi. Asta, pentru că
acest toiag e simbolul magiei, originea simbolică a Hermeneuticii).
Un cavaler trebuie să aibă şi un valet. Această „slugă” a lui
Sofron: soldat bătrân şi obosit. În raporturile cu el, Lazarus devine
indirect un fel de Quijote. Pentru că, se va vedea, Sofron e Sancho panza:
un Sancho valah, fără umor. E întruchiparea bunului simţ căruia îi e frică
de orice evadare din „datul”, din „rostul”, din „sensul” real al lumii.
Scriind această lucrare: am dorit, în primul rând, să construiesc
domnitori, fără boieri, fără tătari sau turci. O dramă care să reflecte una
din formele noastre de stabilitate istorică. Pentru că istoria continuităţii
noastre se bazează şi pe structura, primitivă dar puternică, a obştii. Pe
instinctul de conservare organică a fiinţei colectivităţii.
Am inventat (de fapt, fabula aceasta cu vrăjitorul care zice că
învie morţii în popor, personal am auzit vreo şapte variante) o intrigă din
care să reiasă modul în care, conform bunului nostru simţ ontologic, am
făcut faţă, nu numai năvălirilor militare, dar şi oricărei invaziuni
transcedentale.
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Doresc să dovedesc, că dincolo de sentimentele religioase
primitive, poporul nostru posedă un foarte raţional organ de judecare a
relaţiilor dintre om şi stihii, între pământ şi cer, între viaţă şi moarte.
Avem stil în cântece, poezie, dansuri şi plastică: trebuie să avem
stil şi în modul în care „filosofăm”. Lucrarea mea doreşte să demonstreze
o caracteristică a categoriilor noastre raţionale: refuzăm iraţionalul,
eliminăm tot ce nu se integrează în rostul nostru în „echilibrul” nostru, în
omenirea noastră.
Cavalerul acesta, Lazarus, a existat. Citez: Pendant que le comte
Saint Germain etait a la mode a Paris, un autre adepte parcourait le
monde ... c etait un alchimiste qui se appeler Lascaris et se disait
archimandrite d Orient charge de recueillir des aumones pour un couvent
grec:
pretendait
a
pouvoir ressusciter les
morts ...” (Eliphas Levi:
„Histoire de la Magie”,
Libr. Felix Alcan, Paris,
1859). Se mai spune
despre acest Lascaris că
avea puterea de a face
oamenii „suer de l or”, să
transpire aur. Ne îndoim
despre metodele de a
obţine aur ae acestui
dempteur.
Dar secolul în
care îmi plasez acţiunea
este secolul de aur al
magicienilor, misticilor,
metafizicienilor: e şi
secolul în care ştiinţa se
rupe de religie şi mistică.
Începe luminismul. În
piesa mea, această criză
de luminare, de rupere
din prejudecăţile evului mediu, are loc la nivelul unui sat de mineri
aurari. În fond, are loc o mutaţie în spiritual, în credinţa acestor oameni.
Trecerea e pur raţională: de la „credo”, prin „dubito”, la „ergo sum”.
În ceea ce priveşte personajul Ana, „fata albastră”, ea nu e nici o
Ondină, nici o Elfă: nici măcar o „Salcă” sau „rusalkă” slavonă; o doresc,
din motive pur poetice, de a fi în piesa mea un amestec între „a lumii
mireasă” şi „cuminţenia pământului”. În economia piesei, este un liant
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fizic şi fantastic, îşi permite să-i dea lecţii despre „moarte” neiniţiatului
Lazarus, acest condotier al tainelor, acest sol al minciunii, introdus într-o
lume a cărei vitalitate morală îl doboară. (Dealtfel, tot credo-ul
curatorilor e luat direct din texte vechi: de la Coressi, Simeon Ştefan,
Bălcescu, Bărnuţiu etc.)
Climatul piesei? E clar, totul se petrece la limitele realiste ale
fantasticului. Suntem la o graniţă, aproape de un prag: dar nu trecem, nu
avem voie să trecem. Ca în Ţuculescu, taina e doar vecină. Ca şi
întunericul, ca şi moartea. Dincoace sunt viaţa, dragostea, patimile
omeneşti de tot felul. Dincolo nu ştim ce este. Şi nici nu vrem să aflăm.
Lazarus vine cu un drog: cu opiul unei minciuni. Va fi respins, firea
minţii noastre refuză halucinaţia şi aventura în gol.
I.D. SÂRBU

SCRISOARE MAI MULT SAU MAI PUŢIN
DESCHISĂ
Bătrâne Gary,
(Parcă nu prea s-ar mai potrivi să ne zicem „bătrâne”, acum când
suntem amândoi sexagenari cu vechime şi nu putem evita ca epitetul ăsta
să fie luat la propriu; îţi mai zic totuşi aşa, poate ca să-mi dau iluzia că
încă mai sună a glumă). Aşadar, bătrâne Gary, ai încă o premieră în
cariera ta de dramaturg; îmi pare nespus de rău că nu voi asista la ea, cum
n-am putut asista nici la celelalte, dar ea îmi dă ocazia să-ţi adresez
aceste rânduri nu la Craiova ci la Piatra Neamţ, oraş care, am eu
impresia, ţi se potriveşte mai bine decât cel în care locuieşti de aproape
douăzeci de ani şi-n care ai devenit unul din cetăţenii notabili, în calitatea
ta de până nu demult de secretar literar al Teatrului Naţional; nu ştiu dacă
jignesc pe cineva, sper că nu, dar eu nu pot să mi te prezint ca pe un
craiovean! Piatra Neamţ, poate şi prin inrudirea onomastică dintre
„Piatra” şi „Petrila” (nu mai puţin şi prin indicaţia de scenă pe care o dai
la începutul Pragului albastru: „În acest peisaj predomină piatra”). Îmi
pare un loc mult mai potrivit pentru tine, sau barem pentru una din
odraslele tale, acest Prag ..., care, sunt convins, îşi va găsi la Teatrul
Tineretului de acolo un climat cât se poate de prielnic. Felicit acest
teatru, îl felicit pe curajosul regizor, îi felicit pe actori, îi felicit pe toţi
pentru această opţiune şi pentru rezultatul pe care-l prevăd, judecând
după antecedentele lor. Mă grăbesc să înlătur că nu aş fi preţuit
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spectacolele cu piesele
tale jucate la teatrul unde
ai fost atâţia ani unul din
factorii hotărâtori (Arca
bunei speranţe – totuşi, în
premieră „absolută”, la
Piatra Neamţ). Nu am
văzut-o, din păcate, după
cum, din păcate, nu voi
vedea
nici
Pragul
albastru. Nu am dreptul
să judec în alb, dar pot sămi exprim o speranţă (o
„bună speranţă”).
Îmi amintesc că
pe vremea când eram şi
eu secretar literar, la
„Nottara”, am vrut să
înscriu în repertoriul
nostru
Arca
bunei
speranţe, care-mi plăcuse
atât de mult, dar nu s-a
putut (cineva, nu din teatru, nu spun cine, persoană însemnată, a gasit că
piesa e „prea metafizică”). Îmi plăcea grozav ideea că prima apariţie pe
scenă a unei piese de tine (şi ce piesă! Cea pe care, aflu din nota
biobibliografică de la finele volumului tău de teatru, o consideri ca fiind
cea care te reprezintă cel mai bine) să fie jucată la teatrul „meu”, propusă
de mine. Îmi plăcea ideea asta în primul rând în amintirea prelegerilor
tale despre dramaturgia lui Blaga, pe care le-ai ţinut „acolo”, în vremea
acelei saison en Enfer pe care am petrecut-o împreună şi în care ne-am
legat noi doi, atât de direct, cât şi, apoi, indirect, prin marele nostru
prieten dispărut Sergiu Al.-George. (...)
Înainte de acel prag al vieţii, care era şi el destul de „albastru”, ne
cunoscusem la Bucureşti, dar îmi opuneai o politeţe distantă, „kezarocrăiască”. Într-o seară, mulţumită unei libaţii, ţi-ai dat drumul într-o plină
de vervă izbucnire pamfletară, luându-mă drept ţintă a facondei tale şi naş fi avut cum s-o plasez, dar mă fascinase splendida ta bucată de brio, în
sine, prin forţa şi spiritul ei, care-mi răpea dreptul de a mă simţi lezat (aş
fi dat dealtminteri dovadă de lipsă de umor, şi mă feresc de asta ca dracul
de tamâie). De atunci am început să te admir. Dragostea a venit pe urmă,
„acolo”, unde nici eu nu mai aveam nimic de „fanariot”, nici tu nimic
„kezaro-crăiesc”.
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Te socotesc un dramaturg şi un prozator de prima linie, şi unul
din marii intelectuali ai ţării acesteia. Dar aştept cu impacienţă ( Eheu!
Fugaces, Postume ...”) memoriile tale, unde îşi vor da drumul, sper, în
toată voia, însuşirile pe care ţi le mărturiseşti: „bârfa gratuită, verbul
vesel şi acidulat, auto-ironia păgubos-ţărănească”. Şi toată cruditatea ta
rabelaisiană, în varianta „râsului petrilean” de care, cum declari, nu te-ai
putut niciodată lipsi.
„Petrilean” sau nu, nici eu nu mă pot lipsi de el. Adică de tine.
Al tău, Alecu PALEOLOGU
UN ÎNDOIT CERTIFICAT DE CALITATE
Este meritul deosebit al teatrului din Piatra Neamţ de a fi jucat cel
dintâi „Arca bunei speranţe”. În volumul de TEATRU al lui Ion D. Sârbu
piesa apare în frunte. Dar fenomenul se repetă şi cu ultima din cele şapte
piese tipărite.
Felicităm teatrul din Piatra Neamţ că s-a oprit şi la Legenda
Pragului albastru. În această perseverenţă şi în această preferinţă ne place
să citim un îndoit certificat de calitate – al instituţiei şi al autorului.
N. CARANDINO
VERVA ŞI INTELIGENŢĂ
În anii de aur ai studenţiei la Sibiu, Ion D. Sârbu – Gary, cum îi
spuneam cu toţii – era aşteptat să umple o lacună inacceptabilă pentru un
grup de tineri scriitori ardeleni: să devină prozatorul multaşteptat,
prozatorul care ne lipsea, prozatorul care să ancoreze în realitatea
imediată romantismul nostru cam aerian. Prozator, Ion D. Sârbu a
devenit, e drept, dar ceva mai târziu, iar apropiata apariţie a nuvelelor
sale va demonstra, sunt sigur, marile sale înzestrări.
În schimb, el a oferit, atunci, micului nostru grup de prieteni şi
literaţi în plină formare spirituală imaginea unei inteligenţe mereu în act,
de o vigilenţă puţintel alarmantă, prea mobilă pentru a poposi cu răbdare
asupra paginii goale, prea strălucitoare pentru a nu se consuma în vervă,
prea tinerească pentru a nu se risipi pe sine însăşi, generos-gratuită.
Şi ceea ce era firesc şi fatal, s-a întâmplat: această bogăţie de idei
în ebuliţie, acest avânt nestăvilit al debitului verbal, propensiunea – aş
zice : sportivă – spre replica imediată, tăioasă şi paradoxală, gustul pentru
mi şi simbol aţâţat de frecventarea lui Blaga, micul său histrionism
încurajat de preocupările teatrale pe care ni le inculcase, tuturora, Liviu
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Rusu, capacitatea debordantă a imaginaţiei plăzmuitoare – toate acestea
l-au dus pe Ion D. Sârbu spre domeniul activităţii dramatice, arie în care
talentul său se putea desfăşura în voie. A contribuit, poate, la aceasta, şi
scurta îndeletnicire de cronicar dramatic, de prin anii 1956-57, de la
revista „Teatrul”, unde ne-am reîntâlnit câţiva din vechii membri ai
Cercului literar din Sibiu.
Ceea ce caracterizează opera dramatică a lui Ion D. Sârbu vine
însă şi dintr-o zonă mai adâncă decăt aceea a imaginaţiei, dintr-o
experienţă de viaţă mai
dramatică, dacă nu tragică,
decât aceea a inteligenţei
mereu treze: din zona marilor
simboluri şi semnificaţii ale
existenţei, aşa cum a trăit-o el
însuşi, şi aşa cum i s-a
dezvăluit prin intermediul
filosofiei pe care a frecventato şi profesat-o de la catedră.
Spirit
esenţialmente
problematic, fantezie tipic
constructivă – era normal ca
Ion D. Sârbu să realizeze
acest tip de teatru: literar, în
primul rând (aşa cum l-am
visat, împreună cu prietenul
Radu Stanca, în timpul
tinereţii
noastre),
adânc
semnificativ apoi, prin aura
polisemantică a simbolurilor
pe care le vehiculează, şi mai ales, plin de pathosul autentic al angajării
existenţiale, al opţiunilor fundamentale. Căci, pentru Ion D. Sârbu, scena
– cu luminile şi decorurile ei prefabricate – reprezintă un spaţiu
esenţializat al vieţii, foind de tâlcuri ascunse: un spaţiu în care alchimia
artei teatrale exacerbează până la incandescenţă şi scrum „substanţele”
brute ale existenţei – ideia, afectele, credinţa, voinţa etc. – pentru a le
purifica, pentru a le proiecta în jerbe profund grăitoare despre destinul
omului.
În athanorul acestui spirit cultivat, alert şi risipitor, verva şi
inteligenţa realizează transmutaţia delectabilă a pathosului existenţial în
replici memorabile.
ŞTEFAN AUG. DOINAŞ
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Mulţumim pe această cale domnilor Al. Paleologu, Şt.Augustin Doinaş şi
N. Carandino pentru promptitudinea cu care au răspuns rugăminţii
noastre de a saluta premiera absolută a piesei PRAGUL
ALBASTRU.Totodată adresăm cele mai calde mulţumiri prietenului
nostru I.D. SÂRBU pentru gestul de a încuviinţa publicarea în premieră
a unor fragmente din scrisoarea către d-l Carandino – veritabil credo al
unei autentice şi înalte conştiinţe artistice româneşti.
M. Z.

TĂGĂDUIRI
Arbori cu crengi tăgăduitor aplecate
Fac scoarţă în jurul unui lăuntric suspin.
Pe toate potecile zilei
Cu surâs tomnatic
Se răstignesc singuri
Christoşi înalţi pe cruci de arin.
Grele din înălţime cad ciocârlii
Ca lacrimi sunătoare ale dumnezeirii peste ogor
Pe drum pornit
Iscodesc semnele
Întregului rotund depărtat:
Pretutindeni e o tristeţe. E o negare. E un sfârşit.
Pe urmele mele coapte
Moartea îşi pune sărutul galben
Şi nici un cântec nu mă îndeamnă
Să fiu încă o dată.
Fac un pas şi şoptesc spre miazănoapte:
Frate, trăieşte tu, dacă vrei.
Mai fac un pas şi şoptesc spre miazăzi:
Frate, trăieşte tu, dacă vrei.
Din sângele meu nu mai e nimeni chemat
Să-şi ia începutul trăirilor,
Nu, nu mai e nimeni chemat.
Pe căile vremii se duc şi vin
Cu pas adânc ca de soartă
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Albe fecioare şi negre fecioare:
Îndemnuri cereşti
Să fim încă odată,
Să fim încă odată de o mie de ori,
Să fim, să fim!
Dar eu umblu lângă ape cântătoare
Şi cu forţa îngropată în palme – mă apăr:
Eu nu! Amin

LUCIAN BLAGA

SĂ NU UIT ...
Stimate domnule Carandino,
Paginile pe care îndrăznesc a vi le trimite acum, poartă
însemnarea „în ziua pensionării, 27 sept. 1973” – şi reprezintă un nonstop al unei nopţi în care, găsindu-mă slab şi jalnic, la un grav hotar de
viaţă, am ţinut pentru orice eventualitate, să declar la vamă, dintr-o
respiraţie, tot ce am, (tot ce speram să am) în valizele cu care voi urca voi
urca în ultimul tren.
Să nu uit că în afară de inteligenţa legată de meditaţie şi atenta
observare a lumii, există şi o înţelepciune ce se obţine prin scris, în
timpul scrisului, ascultând de sugestiile condeiului.
Să nu uit că trebuie să am mereu grijă să nu pierd, pe parcurs
ideea – sinteză metaforică între o problemă psihologică, pe fundal social,
cu implicaţii filosofice, dar totdeauna cu ascunse finalităţi metafizice sau
morale.
Să am grijă de poezia eroilor şi a situaţiilor, să ştiu şi să pot
elimina mult şi multe, să nu mă las furat de frază (există o bulboană a
ispitei stilului, o beţie a scriiturii), să fiu econom şi prudent cu
metahorele „în sine”, să am în orice scenă, pentru fiecare personaj o

83

replică-ancoră prin care să fixez partea de unitatea întregului (cum
reuşeau grecii să potrivească perfect canelurile coloanelor?).
Să respect curba empatică (emotivă, existenţială, maieutică)
neuitând că orice scenă implică un final şi că finalul cel mare trebuie să
„descarce” arena, „încărcând” publicul.
Să sară din piatră cel puţin zece fraze – aforisme care să rămână,
chiar dacă piesa se uită.
Să fug de minima rezistenţă, de locul comun, de convenţionalul
călduţ (deşi ştiu de la marii mei dascăli, că a fi simplu e lucrul cel mai
complicat din lume), (...)
Să combat starea de
„religiozitate” în convingeri,
exact cum combat starea de
„convingere” în religiozitate,
să rămân, cât pot, credincios
şi permanent serv al
lucidităţii critice, sclav al
valorilor-scop, stupid-naivul
propagandist al libertăţii
(prin bun simţ şi modestie),
soldat juruit al Cuvântului.
Să nu mă gândesc că
am sau nu am „stil”, că sunt
sau nu sunt modern, actual,
cunoscut – dar să am şi să nu
am răbdare în permanenţă,
să am grijă să nu mă
„desşurubez” din esenţă,
neconfundând, în clipele
cheie,
instinctul
de
conservare a vieţii, cu instinctul de conservare a Fiinţei.
Să nu mă intereseze soarta manuscriselor (habent sau fata) chiar
dacă „sertarul”” mă doare ca un furuncul, chiar dacă, la orele de bilanţ,
disperarea năvăleşte spre mine ca un monstru sinonim cu cea mai urâtă
dintre morţi, (...)
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Să-i iubesc şi să-i iert, să-i cunosc şi iar să-i iert, să-i detest şi să-i
admir pe actori (sunt copiii paradisului chiar dacă au fost concepuţi de
diavol, biete suflete de închiriat), fiindcă ei sunt cei care iau asupra lor
demonia duplicităţii, blestemul bufoneriei de dragul Adevărului.
Să fug de tentaţia de a fi prea fin şi abstract, sau prea vulgar şi
concesiv, fiecare lucrare s-o încep cu disperarea că e prima mea lucrare şi
s-o lucrez cu grija că dacă ar fi să fie ultima, să poată fi citită în loc de
requiem
Să respect limba ca să fiu de ea, să o consider o supra – o metamatură, inteligentă, pretenţioasă, severă, ea să fie şefa mea de cadre, ea
să-mi verifice dosarul, căci orice scriitor nu este decât o investiţie a
limbii poporului său.
Să rămân om de caracter pentru că altfel şi limba şi duhul
strămoşilor mă părăsesc, sau mai rău, mă duc în ispită, compromiţândumă, devalorizându-mă pe nesimţite.
Să aud în ureche rostit fiecare cuvânt, aşa cum s-a rostit el singur
în ziua genezei sale, să nu uit accentul logic, afectiv, incantatoriu,
fiecărui verb să-i asigur ambianţa logică şi muzicală la care are dreptul şi
spre care tinde prin sângele şi nervii mei, (...)
Să nu-mi fie ruşine, din când în când, a-mi pune întrebarea: „pot
servi elevilor mei ca exemplu, aşa cum mi-au servit mie formidabilii
dascăli pe care a binevoit cerul să mi-i acorde?, cu alte cuvinte, „cum
stau cu cerul înstelat de deasupra capului meu, şi cu legea morală din
mine? (Kant).
Să consider banii, un mijloc de a rămâne mereu sărac, aplauzele
sau înjurăturile ca un chef care trece odată cu răsăritul soarelui,
nenorocul ca un blazon al „aristocraţiei” proletare minereşti din care face
parte întregul meu neam, (...)
Să-mi placă, la transcriere, forma paginei, echilibrul între plin şi
gol, tectonica interioară a ideaţiei, economia ascunsă a mijloacelor (care
să nu se mai observe acum, la recitire) să mi se pară că nu eu ci altcineva,
cu mult mai mult har, a scris aceste rânduri, (...)
Să înţeleg, în sfârşit, că a fi înţeles sau neînţeles, e o problemă ce
mă depăşeşte total.
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Să cred ţărăneşte în steaua mea şi în acele duhuri (valori), ce mă
patronează.
Să nu confund astronomia cu astrologia în creaţie, nici
cunoştinţele cu cunoaşterea, nici cultura mea cu Cultura, nici religiile
mele cu Religia, (...)
Să nu uit că în veşnicie nu se intră prin cereri, memorii,
reclamaţii, (...)
Să cultiv cu parcimonie şi pondere valoarea fundamentală a
epocii. Ridicolul,, dar să am, ca şi lafet, o singură rugăciune: „doamne
dumnezeule al bunului simţ, fereşte-mă, pe mine şi poporul meu, de
ridicol” („je prefere le cruel au ridicule”. Malraux).
Să nu privesc cu mânie înapoi şi nici înainte, fiindcă viaţa mea,
aşa cum a fost, este cel mai frumos roman din cele pe care nu le-am scris,
(...)
Să nu uit experienţa verii mele de spitalizare, când mi-am dat
seama că a muri înseamnă a da în primire (ce? cât? cui?), orice plimbare
pe orizontală putând fi şi o plimbare în sus.
Să-mi refac în nervi ingenuitatea cu care ştiam în tinereţe să
privesc copacii, apele, cerul, să mă întorc pocăit la muzică şi filosofie,
(...)
Să nu uit, când am bani, vorbele lui Blaga: „Gary, tu eşti un atlet
al mizeriei”.
Să mă feresc, ca de foc, de tentaţia amăgitoare a oratoriei (prea
vorbesc uşor, oricui, despre orişice), în epoca noastră tribunele,
microfoanele, aplauzele, nu sunt decât mijloace prin care Limba originară
pedepseşte perfid pe cei ce o chinuie şi o pustiesc, (...)
Să-mi repet că locuim pe coaja unui ou necunoscut, din creierul
nostru doar 7-10 % funcţionează la lumina zilei, restul fiind taină şi
spaimă, (...)
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Să fiu convins că oamenii, cuvintele, adevărurile, dacă îl
întâlneşti sau îl uzezi prea mult, se golesc de conţinut, se chircesc, tind
spre contrarul lor, mutându-se în altă casă, în altă sintaxă.
Să nu uit că teatrul e genul literar ce se bazează prin excelenţă pe
capacitatea (şi nevoia) omului de a sta de vorbă cu Eternitatea,
participând simultan la mai multe orizonturi, lucrările mele cele mai bune
(Arca, Simion, Pragul) parcă mi-au fost dictate, orice manuscris având un
destin omenesc, (...)
Să-i înţeleg pe regizorii de tot felul, ei au apărut odată cu epoca
marilor dictaturi (în care totul trebuie şi poate fi regizat), (...)
Să nu uit, când transcriu mai ales, că într-o moară bună, sita e
mai importantă decât pietrele.
Că poţi fi stupid şi crud cântând frumuseţea perlei dacă nu ţii cont
de durerea scoicii ce a lăcrimat-o, (...)
Să spun celor mai tineri că la suflet nu se poate umbla cu
şperaclu, că nu poţi emite „hârtii” fără acoperire în aur (în suferinţă), că
trebuie să ştii despre eroii tăi de o sută de ori mai mult decât reiese din
textul în care i-ai înghesuit.
Că orice om (ca şi orice apartament) e suspendat între o pivniţă
(cu păcate) şi un pod (cu idealuri), (...)
Că nu e tot una să sari peste un obstacol sau să te strecori sub el,
să munceşti sau să vorbeşti despre muncă, să suferi sau să-ţi dai
doctoratul în suferinţă, (...)
Să încetăm să mai părem, e timpul să începem odată a fi – fire,
„culoarea zidurilor unei case nu aparţine proprietarilor, ci celor care o
privesc de afară” (Lao-Tse), (...)
Să mă gândesc la actori, când sunt mai nenorocit, ei sunt robi pe
moşia mea, adscripta verbum, reduşi la libertatea de a juca în lanţurile
intenţiilor mele (şi mai nou, ale regizorului), să mă port cu respect cât
locuiesc în sufletul lor închiriat.
Să nu uit că scena e un altar, că Teatrul e catedrală ce nu se va
scufunda, să-mi fie frică de eroii mei, de cei care s-au născut, mai
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cumplit de cei care nu m-am vrednicit încă să-i aduc pe lume, cu ei voi
trece Styxul, ei vor plăti în locul meu luntraşul.
Nulla dies sine linea, nulla linea sine veritas, nulla veritas sine ...
sine ...
Ion D. SÂRBU
... CERC SE ÎNCHIDE, CERC SE DESCHIDE
Acum un an, după ce parcursesem ultima pagină a piesei „Pragul
albastru”, nu putusem rezista ispitei de a nu mă imagina chiar numai şi
pentru o clipă în incitanta postură a interpretului ce ar da viaţă dramaticei
traiectorii existenţiale a acestui fascinant personaj – Lazarus. Dar oare
care alt actor n-ar fi făcut la fel?
Aşa stând lucrurile, mi-aduc aminte că în ziua în care s-a afişat
distribuţia spectacolului am simţit brusc şi acut nevoia să mă duc acasă şi
să mă culc. Când m-am trezit, am înţeles că era vorba totuşi de o emoţie
reală. Pe care i-am tălmăcit-o şi bunicii mele – „L-am prins pe Lazarus
de-un picior” sau „Mi-a pus Lazarus mâna-n cap”, în orice caz, ceva în
genul ăsta. Ca de obicei, ea s-a oprit din pasienţe, s-a uitat lung la mine,
şi-a aprins o ţigară şi mi-a replicat cu condescendenţă: „Lasă mamă, că
am trecut noi de altele şi mai grele. Ferească Dumnezeu de mai rău!
Sănătate să fie!” I-am sărutat dreapta şi am revenit la realitate. Într-un
timp cam rigid va trebui să „prind” atât „piciorul” cât şi conştiinţa lui
Lazarus, să mă apropii atât de modul său de a gândi, de-a filosofa, cât şi
modul său de a urâ, de a privi, de a iubi, de a merge, de a povesti, de a
înşela, de a mânca, de a tăcea, şi nu în ultimul rând, de a muri. Ce va
trebui să se întâmple ca să fiu acel Lazarus imaginat de autor? Care sunt
reperele-praguri, în drum spre personaj, care mă vor ajuta să trăiesc
moartea lui Lazarus, când propria mea moarte îmi este străină?
Şi iată-mă acum pe mine, în faţa acestei cărări care mă cheamă. O
cărare şerpuită, frumoasă dar grea, la capătul căreia mă aşteaptă undeva,
acolo sus, Lazarus, ca să mă înveţe să tac şi să privesc în adâncurile
apelor mele turlburi încă. Numai prin el voi reuşi să zăresc nesfârşitul
mării mele. Dar voi reuşi oare? Nu ştiu. E taină. Unica mea certitudine în
această clipă este că după ce voi lăsa jos creionul, îmi voi scoate
„hainele” şi numai în „cămaşă albă” voi începe să intru pe propria mea
cărare.
MIHAI CAFRIŢA,
(actor, interpretul rolului Lazarus)
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„Într-o vreme când generaţiile mai tinere se lăudau că
citesc poezia beat sau papii critici ai postmodernismului,
Sîrbu citea cărţile unor George Orwel, Arthur London,
Raymond Aron, André Glucksmann, Karl Popper sau
François Revel.”

Un om liber – Ion Dezideriu Sîrbu
un eseu şi selecţie texte de Nicolae Coande
L-am sărbătorit şi în 2012 pe Ion D. Sîrbu, în cadrul celei de-a
patra ediţii a Colocviilor desfăşurate cu sprijinul Casei de Cultură
„Traian Demetrescu” a Municipiului Craiova, alături de scriitori din oraş,
dar şi de soţia sa, doamna Elisabeta Sîrbu.
Născut în 1919, scriitorul cu cel mai bogat sertar literar, poate,
din literatura română, a murit cu şase zile înaintea echinoxului toamnei
anului 1989, chiar în ziua în care la Teatrul Naţional din Craiova avea loc
premiera spectacolului „Arca bunei speranţe”, jucat anterior şi la Piatra
Neamţ şi despre care prietenul Adrian Alui Gheorghe îmi spune că a
găsit informaţii inedite. Exemplaritatea vieţii şi a operei scriitorului, care
s-a considerat în exil în capitala Olteniei, poate fi regăsită sub egida
acestui gând din exemplarul testament spiritual care este „Jurnalul unui
jurnalist fără jurnal”:
„Privind cu ochii deschişi spre moarte [...] mă găsesc în câmpul
de graţie al divinităţii, trebuie să mă port în aşa fel (şi să mă rog în aşa
fel) încât să evit a mai cădea iar din graţia asta, care la mine, practic,
înseamnă:
– să iert şi să uit pe toţi duşmanii mei;
– să lucrez numai la comenzi ale conştiinţei mele curate, de bun
cetăţean al lumii, de veşnic proletar al culturii, de sclav al
istoriei;
– să-L caut prin faptele mele, prin rănile mele, pe Hristos, fiindcă
atunci ştiu că mă caută şi El pe mine;
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–

să nu ader dogmatic la nici o confesiune, dar să respect
tradiţia şi sacrul (cât a mai rămas), al Bisericii în care am fost
botezat;
– să mă pregătesc – iubind copacii, cerul şi pământul – pentru o
moarte simplă, discretă, tainică, dar mântuitoare;
– să las în urma mea un nume curat şi o dâră de lumină,
alcătuită nu din operele mele literare, ci un exemplu de
umilinţă şi resemnare cu care mi-am făcut datoria.“
Toate acestea, Ion D. Sîrbu le-a înfăptuit după slabele lui puteri
de muritor, după puterile lui bărbăteşti de creator. Şi-a dorit gloria
anonimatului, de voie, de nevoie, dar atunci când a văzut „mişeii la
izbândă făcând punte“ a resimţit vanitatea acestei lumi: „Un prost ridicat
la putere se simte obligat să coboare la nivelul său sistemul filozofic al
cărui făt este, reducându-l şi transformându-l în simplă ideologie“.
Cine citeşte „Jurnalul...” nu poate să nu să fie uimit de varietatea
lecturilor sale – citea în germană, franceză, engleză, italiană şi chiar în
maghiară! –, dar, mai ales, de cultura sa politică (orice puşcăriaş politic
este un om deja cult). Într-o vreme când generaţiile mai tinere se lăudau
că citesc poezia beat sau papii critici ai postmodernismului, Sîrbu citea
cărţile unor George Orwel, Arthur London, Raymond Aron, André
Glucksmann, Karl Popper sau François Revel. A trebuit sa vină o
revoluţie ca să aflăm şi noi din „Tentaţia totalitară” ceea ce Sîrbu cita în
jurnalul său pe anul 1986: „Libertatea într-o societate nu este decât
simpla folosire de către orice cetăţean a propriei inteligenţe, iar
democraţia ar fi aplicarea acestei inteligenţe de către toţi şi fiecare în
conducerea societăţii”. Avea fler politic şi se pricepea la... accedia
românescă („sirbii, ungurii, polonezii fierb în oala lor seacă, ruşii
pronunţă tot mai tare cuvintele Glasnost şi Perestroika; noi stăm pe tuşa
şi aşteptăm“).
Ion D. Sîrbu a refuzat să-l denunţe pe
Ştefan Augustin Doinaş
Dacă ar mai fi trăit după 1989, ar fi rivalizat în inteligenţă şi farmec
al causeriei cu Alexandru Paleologu. Putem intui ce dialog ar fi purtat
aceşti oameni culţi, trecuţi prin furcile caudine ale istoriei, în faţa
mutrelor noastre uimite să constate că a şti carte nu înseamnă doar a
înşira titlurile unor volume nerumegate, aşa cum li se întâmplă multora
ce-şi zic intelectuali azi. De altfel, într-o carte de convorbiri cu un tânăr
student, Filip-Lucian Iorga, Alexandru Paleologu îşi aminteşte de Sîrbu
ca de un prieten al său. Paleologu avea destui prieteni pe care şi i-ar fi
putut aminti din puşcărie, însă rosteşte doar numele lui Sirbu. De ce?
Fiindcă „avea savoare, erudiţie şi umor şi a descoperit şi el ceva la
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mine, nu ştiu ce”. Alexandru Paleologu ştie de fapt ce a descoperit Ion
D. Sîrbu la el, dar fiindcă este sensibil şi inteligent nu ne-o spune, ne
lasă să ghicim: este exact ceea ce a descoperit şi el la Sîrbu – caratele
unui om pentru care spiritul are drept de preeminenţă în „lucrurile cu
adevărat importante”. Când doi oameni care se înţeleg imediat devin
prieteni pe viaţă, puşcăria nu este decât un liant unic pentru libertatea
preţioasă de mai târziu.
Ştim că Sîrbu a făcut puşcărie pentru omisiune de denunţ: a fost
arestat în septembrie 1957, a primit un an la proces, dar a fost acuzat
ulterior şi a fost „lăgărist” până în februarie 1963. La procesul lui
Ştefan Augustin Doinaş („Doinaş – martorul fatal al acuzării în primul
proces”, cum avea să spună in jurnal), a depus mărturie favorabilă
pentru viitorul mare scriitor. Şi-a salvat astfel onoarea, aidoma unui un
alt mare „nedenunţător“, om de cultură şi de mare fineţe spirituală: N.
Steinhardt. La procesul lui 29 mai 1957, Sîrbu l-a caracterizat astfel pe
acuzatul Şt. Aug Doinaş: „În primele zile ale evenimentelor din Ungaria
a avut loc o discuţie între mine, Doinaş şi Marcel Petrişor la redacţie.
Nu-mi amintesc ce s-a discutat cu acea ocazie, Petrişor a venit de câteva
ori la noi în redacţie. Am auzit ceva în legătură cu mişcări studenţeşti,
dar nu pot să precizez dacă de la Petrişor sau de la alţii. Pe Popa Ştefan
Doinaş îl cunosc de vreo 16 ani din facultate, a fost student când eram
conferenţiar, a stat la ţară şi printr-o circumstanţă am ajuns amândoi la
această redacţie. Este un om foarte bine pregătit din punct de vedere
literar, a făcut cea mai vertiginoasă carieră literară, are un volum de
mare valoare şi Tudor Vianu l-a caracterizat ca cel mai bun poet. Era
preocupat de munca literară şi în ultimul timp se pregătea să se însoare
cu artista Irinel Liciu… Doinaş nu poate fi un duşman al regimului. El
este fiu de ţăran, eu sunt fiu de miner… Este un om care îşi iubeşte
părinţii şi care niciodată nu a nutrit idei legionare, el totdeauna s-a
manifestat pe linie democratică cu mare talent literar.” (ACNSAS, Fond
Penal, dosar nr. 423, în vol. Zidul de sticlă. Ion D. Sârbu în arhivele
Securităţii, Curtea Veche, 2012, Clara Mareş). Sîrbu va face însă
aproape şapte ani de puşcărie, după ce avocatul lui Doinaş va face
recurs şi va remarca (fapt agravant, ulterior, pentru Sîrbu) că „rămâne
de neînţeles cum aceleaşi fapte auzite atât de Sîrbu cât şi de Doinaş,
pentru unul să constituie fapt penal, iar pentru celălalt să nu reprezinte
niciun aspect penal.” Va fi anchetat la rându-i, cu Doinaş ca martor al
acuzării adus de la Jilava, însă din documentele găsite nu reiese că
Doinaş ar fi spus la proces lucruri incriminatoare pentru Sîrbu. Va
primi, la rându-i, un an de închisoare corecţională, însă ulterior va mai
fi acuzat în alte dosare şi astfel viaţa lui va fi grav marcată de aceste
acuzaţii pentru care va face puşcărie politică până în 1963.
Cuvântul magic care poate fi epigraful tuturor scrierilor lui Sirbu
este: libertate. Scris cu majusculă, ca în acea notaţie cvasi-profetica din
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anul 1988, când scrie limpede: „În România anului 1988 fierbe un
cazan. Ştim cine păzeşte capacul ce e gata să sară in aer. Dar în cazan
nu este căcat rusesc: acesta e liber, şi vorbeşte de la tribune şi în presă.
În cazan fierb umilinţele, adevărurile şi dreptăţile pierdute. Primul chiot
ce se va da, după ce va sări capacul, va fi LIBERTATE!“.
Ne-am luat raţia de libertate, aşa e, dar nu avem inteligenţa s-o
folosim, iar atunci când aflăm că oameni care în ceauşism treceau de
liberali în gândire şi comportament, cum ar fi „regretatul“, de mulţi,
Tudor Vornicu, nu fuseseră decât democraţi îmbrăcaţi in piele de lup
(vezi paginile 367-369 ale volumului al II-lea din Jurnal, ED. ICR, 2005)
nu putem decât să bănuim amplitudinea fenomenului ticăloşiei care a
cuprins o ţară întreagă. Ion D. Sîrbu este martorul curat, dar nu inocent,
ci edificat deplin, al unui secol ticălos până la crimă.
Fragmentele ce urmează sunt preluate din volumele
„Jurnalul unui jurnalist fără jurnal” (Editura ICR, 2005), „Scrisori
către bunul Dumnezeu” (Editura Biblioteca Apostrof, 1998), precum şi
din volumul „Breviar pentru păstrarea clipelor: Alexandru Paleologu în
dialog cu Filip-Lucian Iorga” (Ed. Humanitas. 2007)
Tudor Vornicu
S-ar putea să greşesc. Nu cred. Citesc la decese, în „România liberă”
că a murit fulgerător (în timp ce vorbea la telefon) Tudor Vornicu […] la
inceputuri, mai ales – îi spuneam Pluto –, mă făcea sa râd şi îmi era şi
milă de felul în care încerca să fie inteligent, degajat, multilateral
spiritual. Nu era. Poate că avea puţină cultură, multă bunăvoinţă, chiar şi
o inimă generoasă – cuvântul lui nu izvora din spirit […] Mima cultura,
îmi făcea mereu impresia unui cumsecade rinocer ce primise sarcina
delicată de a fi mandatarul profesionist al unei înghesuite vitrine pline de
cristale, porţelanuri, artizanat heteroclit. Dar acest Tudor Vornicu, în
1957 şi 1958, era considerat a fi „cel mai cult şi cel mai priceput
anchetator“ din Ministerul de Interne de atunci. Fusesem supus – la
ordinul delicat al tov. Drăghici – să fiu recrutat, cu orice preţ,
„colaborator al securitatii“ […] Tov Căpitan Enoiu, şeful anchetei,
Secţia scriitori şi intelectual dificili, obosit şi înfuriat de refuzurile şi
încăpăţânarea mea, într-o zi (noiembrie sau decembrie 1958) m-a chemat
la el şi mi-a spus aşa: „Uite, noi nu am reuşit să te lămurim. Te trimitem
la un tovăraş care est foarte cult şi foarte informat. El îţi va explica
situaţia.” Am fost astfel condus (cu ochelarii negri pe nas) într-o încăpere
mai mare. Acolo l-am întâlnit pe cel care cred că era căpitanul Tudor
Vornicu. Foarte calm, măsurat, dozându-si hipnotic vorbele şi privirea,
mi-a explicat că, dacă nu renunţ la încăpăţânarea mea, organele vor fi
nevoite să-mi „rupă şira spinării.“ […] dacă refuz, absolut tot ce am scris
va fi dat la topit. Numele meu va dispărea de peste tot, mă şi pot
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considera dispărut din viaţă. Tot ce a spus el s-a îndeplinit întocmai […]
Pe Tudor Vornicu l-am reîntâlnit în holul Televiziunii, prin 1983 (ultima
mea vizită la Secţia de teatru a TV). El m-a recunoscut: „Eşti Sîrbu?“,
mi-a zis. Am făcut semn ca da. „Cum – s-a mirat el – trăieşti?“ Şi
făcându-şi
cruce
s-a
îndreptat
spre
ascensor.
Autoportret în fărâme
Eu mi-am povestit viaţa de atâtea ori – trebuind de fiecare dată să
mint puţin –, încât acum nu mai ştiu nici eu care este adevărul. Pentru
mine, viaţa nu e, nu mai poate fi deloc aceea pe care am trăit-o de fapt –,
ci aceea pe care am visat-o, am gândit-o, am creat-o eu […] Dorm într-un
subsol pe un strujac austro-ungar, citesc în latineşte pe Sfântul Augustin
– dar mă visez şlefuitor de diamante la Amsterdam, fie corsar maronit în
slujba Veneţiei şi a Padişahului... Visând la aceste deşertăciuni, uit
realitatea prea realista a prezentului, evadez de sub semnul radical sau
integral şi, liber, devin vesel, suficient de idiot ca sa pot cânta cu ironie
„Popor al lui Traian pe falnicii Carpaţi...“.
Al. Paleologu despre I.D. Sîrbu
În închisoare, am avut... compania câtorva oameni inteligenţi. Spre
exemplu, I.D. Sîrbu, cu care nu fusesem prieten înainte. Dar la închisoare
am descoperit în el savoarea, erudiţia şi umorul; a descoperit şi el ceva în
mine, nu ştiu ce. Am devenit prieteni şi petreceam foarte bine împreună.
Când am plecat de la colonia de muncă de la Salcia la închisoarea Brăila,
am primit diverse cadouri. Gary Sîrbu mi-a dat ceva colosal; un pachet
întreg de ţigări Plugarul şi un săpun foarte bun. După aceea, ne-am mai
văzut când el era secretarul literar al Teatrului Naţional din Craiova.
Puţin înainte să moară, mi-a trimis un exemplar dactilografiat al
remarcabilei sale cărţi, „Adio, Europa!”
Isarlâk
În acest Isarlâk al nostru, îmi spune colegul Sommer, nu există nici
convingeri, nici credinţe sau păreri ferme, continue; ca şi metabolismul
organic, convingerile se schimbă ritmic, după orele zilei: dimineaţa toţi
cetăţenii sunt atei şi materialişti, pleacă la uzină sau la fabrică mărşăluind
brigadiereşte, dar spre amiază încep să se îndoiască de totul şi de toate:
seara, se inchină, devin buni credincioşi, iar noaptea se întorc, visând, la
mitologia sclavagistă a spaimelor şi paradoxiilor inconştiente, rezultate
din hibridizarea noastră latino-greco-iudeo-creştino-slavono-fanariotobonjuristo-balcanică. Lucrul cel mai supărător – dar şi înspăimântător, ca
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armă de apărare, ca adaptare la condiţia duplicităţii obligatorii – constă în
faptul că nici nu apuci să-i contrazici, că au şi trecut cu totul de partea ta.
Un balcanic neamţ
... ca un balcanic neamţ ce mă aflu în exilul din Craiova, din
străfundul puşcăriei mele pe viaţă, de lângă paharul cu otravă-cucută ce îl
am in permanenţă pe masa (corabia de la Delos se întoarce în fiecare
seară), prin răsucire şi însucire a minţii mele – îi spun prietenului meu
Ehecrate: „Să te fereşti de cei care nu beau deloc: fiindcă ori sunt
bolnavi, ori vicioşi, ori lipsiţi de umor. Să te fereşti de cei care nu se
plictisesc niciodată – fiindcă sunt, cu siguranţă, tirani, îngâmfaţi, călăi. Să
te fereşti, mai ales, de cei care nu recunosc dreptul la timp liber, la lene,
la indiferenţă, fiindcă aceia nu ştiu ce e visul, singurătatea, melancolia
amurgului fără fruct“.
Gazetar
Trebuia să ajung un mare gazetar (acesta a fost marele meu talent,
unica mea vocaţie), nu s-a putut, am supravieţuit, scriind, tuturor
gazetelor. Roma nu am s-o văd: am cerut aici un post de lector, a fost
trimis un bou de învăţător cu licenţa la seral. O lichea sinistră, predă
Româna la Pisa, stă la Roma, la Academie, a învăţat italiana în mers în
tren... Vocaţia mea a fost pamfletul, satira, foiletonul de duminică. Am
trăit într-o lume în care... ce să mai vorbim. Mi-am înghiţit articolele
nescrise, am digerat în ficaţi ironia şi satira fără adresă.
Ramuri
La redacţia „Ramuri” când intru (la solstiţii) toţi tac şi pălesc: se
comportă de parcă unul din ei – nu se ştie care – a fost de curând castrat
de-a-npicioarelea fără anestezic; dar despre asta nu se vorbeşte, în
Craiova e în tradiţie să depui un testicul la Primărie, în semn de gaj sau
ca ostatic. Asta îţi asigură restul de bărbăţie.
Ignoranţa românească
Nu am călătorit, nu am ieşit la mare (decât foarte târziu), nu am avut
norocul de a fi ocupaţi de către un popor măcar ca austriecii de civilizaţi,
nu am trecut prin febra Reformei, am lăsat pe seama străinilor comerţul şi
meşteşugurile, nobilimea noastră a fost străina şi retrogradă etc. La toate
aceste neajunsuri geopolitice se adaugă şi nepregătirea noastră teologică,
indiferenţa faţă de dialectica discuţiilor religioase, toleranţa leneşă şi
hedonistă faţă de toate religiile din jur... Nu cumva aceste lipsuri ar sta şi
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la baza pasivismului inert, a superficialităţii aproape revoltătoare cu care
manevrăm şi ne lăsăm manevraţi politic şi ideologic?
Stăpân şi slugă
Procesul de osificare (în severitate, distanţare, spirit de castă,
schizoidie fizică şi mentală) a nomenclaturii noastre are loc paralel – prin
antiteză, dar şi prin asimilare – cu un alt proces, cel de latronizare
obligatorie a foştilor ţărani. Pe stăpân îl întărâtă laşitatea slugii, mai ales
când simte că, pe la spate, are loc o prefăcătorie şi o tragere pe sfoară.
Între dispreţul şefului şi umilinţa şireată, ţâfnoasă şi calculată a celui lovit
şi călcat în picioare începe o cursă a răbdării: cine va crăpa primul?
Tiranul, din cauza îngâmfării şi a cruzimii „campanizărilor“ continue, sau
sluga ajunsă la limita de jos a exploatării? Tacitus exclama: „Niciodată nau existat sclavi mai buni şi stăpâni mai răi!“
Torţionari şi victime
Trebuie înfiinţată o disciplină juridica nouă: victimologia, opusă
criminologiei. În criminologie se încearcă depistarea, dovedirea,
pedepsirea criminalului ce se ascunde. În viitoarea victimologie va trebui
sa fie depistate şi „pedepsite” victimele. Care se ascund. Care tac. Care,
de frică, refuză să se autodenunţe. Trăim o epocă sucită, criminalii se
cunosc: ei se plimbă pe stradă, ascultă muzică, îşi promovează copiii,
ajung onorabili pensionari. În schimb, victimele lor? Cine le mai ştie,
cine le mai caută, cine le mai numără?
Puterea
Puterea e întotdeauna de dreapta, îmi spune acum umbra bietului
meu tată. Stânga rămâne de stânga numai atâta timp cât visează sau luptă
pentru putere: de îndată ce a cucerit această putere (şi, în cazul ei, puterea
nu poate fi decât Totală), încet-încet, prin firea lucrurilor (şi a
oamenilor), ea trece lent, dar sigur, spre dreapta (naţionalism, şovinism,
autohtonism, protocronism, xenofobie, antisemitism etc.). Din acest
moment, la stânga nu rămân decât văduvele, orfanii, cărturarii
singurateci, câţiva foşti dascăli, majoritatea comuniştilor naivi (dacă
există la noi aşa ceva!), prea sentimentali sau prea citiţi. Ţăranul şi
muncitorul luaţi câte unul. Şefii – când se îmbată, când se rotesc, după ce
ies la pensie...
Intelectualul
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Intelectualul: acest clovn al puterii, acest histrion al tuturor
ideologiilor utopice, acest inteligent ce se prosteşte cu numele, în numele
raţiunii şi al ştiinţei. Tata detesta cuvântul Intelectual. Spunea: „Te las să
te faci profesor, dar dacă aflu că te-ai făcut intelectual, îţi rup gâtul!”
Pentru el prototipul de intelectual era prietenul său Petre care – ca avocat
şi politician – l-a dezamăgit profund. Prietenilor mei, pe vremuri, le
citam... dintre butadele minereşti ale tatălui meu: – La noi, numai curul
se schimbă – limbile rămân aceleaşi! (Rostită în urechea lui Petru Groza,
imediat după 23 August, când a văzut cine sunt cei care se urcă iar pe
tribune.)
Oltenia ca lume
Europa este un biet continent: Alutia (Oltenia) este o lume. Pleci de
acasă dimineaţa ca supus al regelui, mănânci la amiaza într-un falanster
republican şi seara te întorci ca ienicer al nu ştiu cărui Magnific
Suleiman. Aici, la noi, toate calităţile sunt defecte şi toate defectele sunt
calităţi, între cuvânt şi fapta exista un divorţ total, înscris ca zestre
genetica în ereditate. Conştiinţele (ca morală, politică, răspundere
profesională) nu funcţionează decât in ilegalitate, pe şoptite, după colţ.
Proştii sunt deştepţi, lichelele sunt cinstite, ageamiii sunt cei mai cinstiţi.
Lumea buna e atee, dar ţine la religie, sărbători, datini.
Evreii
Evreii mei, îmi spunea fostul ministru Sommer, nu au talent pentru
comunism. Au pentru comerţ, finanţe, muzică, filozofie. Pentru gazetărie
şi literatură. Teatru sau film. Dar pentru comunism nu au. Nu ştiu sa
umble cu puterea politica (parca ţăranii mei ştiu?!), exagerează, sar peste
cal în toate. De ce? Fiindcă de-a lungul întregii noastre istorii, noi am fost
întotdeauna în defensivă faţă de putere: am râvnit-o, recunosc, dar nu am
avut-o niciodată... Ca la chef, evreii sunt cei dintâi care se îmbată. Şi fac
urât. Au însă calitatea că sunt şi primii care se trezesc, devenind, peste
noapte, antialcoolici convinşi...
Moromeţi şi rumâni
Pe vremuri, la Mogoşoaia, i-am spus lui Preda: „Blaga nu a putut citi
până la capăt volumul I din „Moromeţii”, fiindcă îl durea limba folosita.
Zicea: «Ăştia nu sunt români, cred că sunt sciţi, sarmaţi, cumani, dar
români nu pot să fie».
Nu cred că se poate vorbi de o literatura de şes şi de alta scrisă prin
munte: dar, mai ales, istoria politică a ultimelor decenii ne obligă să
facem o categorică diferenţă (morală, temperamentală, spirituală) între
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moromeţi şi rumâni. Primii sunt cei care conduc, fără scrupule, ceilalţi se
lasă conduşi din cauza scrupulelor.
Bănci şi primari
După câte modele de bănci sunt în Parcul Poporului (fost Parcul
Romanescu), ştiu câţi primari a avut urbea noastră. (Fiindcă fiecare,
repede-repede, improvizând, „a făcut ordine”: ca sa se vadă, să se poată
raporta, nu ca să dureze. Am numărat 11 tipuri de bănci, care de care mai
urâte şi mai slăbănoage: cele mai rezistente sunt cele rămase neschimbate
de la începutul secolului). După câte zugrăveli succesive se suprapun pe
edificiile din Centru, pot deduce exact de câte vizite „mari“ a avut parte
bravul nostru Municipiu.
Rahat şi trandafir
Conform principiului „nici usturoi nu am mâncat, nici gura nu îmi
miroase...”, «orice rahat după ce s-a uscat – spunea şi Blaga în rarele sale
clipe de umor – are dreptul să-şi scrie memoriile sale de trandafir».
Despre bucuriile simple
Despre bucuriile simple, îmi vorbeşte acum Limpi: «Pentru bunicii
mei, chiar şi pentru mine, în copilărie, bucuria autentică, totală, consta în
mirosul de pâine caldă, în bunicul scoţând din stup un fagure plin şi
dându-mi-l să-l gust, în cositul pe rouă, dimineaţa, în prinderea cu mâna a
unui păstrăv, în dormitul pe şuba în podul cu fân, în şuşuitul laptelui muls
în şistar, în botul umed al viţeilor, în strugurii mâncaţi cu pâine şi caş...
Astăzi, fiind intraţi într-o altă zodie, bucuriile simple sunt cu totul altele:
mă bucur că am procurat cartofi, că am făcut rost de insecticide, că mai
am gumilastic pentru chiloţii tăi: mă bucur că avem slănină şi parizer pe
două zile, că am găsit pâine hipoglucidă şi, în sfârşit, zaharină: mă bucur
mai ales că tu, poate, prin sora ta, cu care te vei întâlni la premiera din
Oradea (cu „Arca...”), vei face rost de două kilograme de telemea pe
care, zicea ea, le are promise de un cioban care e milionar, dar se va ţine
de cuvânt şi îi va vinde brânza fără de care e vai de diabetul tău...“
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„Nicio secundă amintirea nu lasă loc
reveriei. Structura lui I.D. Sîrbu este aceea
a unui raţionalist, a unui cartezian, pe care
ironia şi spiritul levantin care se insinuează
în stilul său nu-l poate abate de la
directeţea gândului său.”

„Jocurile” memoriei şi jocul cu memoria.
Jurnalul lui Ion D. Sîrbu
un eseu de Mihai Ene
Unul dintre fenomenele care definesc în mod fundamental fiinţa
umană este, fără-ndoială, memoria. Ceea ce ne rămâne dintr-o experienţă
complexă şi, uneori, contradictorie este ceea ce ne defineşte şi ne
structurează. Fatalmente distorsionată şi fragmentară, selectivă şi
capricioasă, memoria este cea chemată să depună mărturie nu doar despre
evenimente, lucruri, stări, ci mai ales despre subiectul care îşi aminteşte,
cel profund, autentic, imuabil, dar şi despre cel încastrat în momentul atât
de paradoxal al amintirii. Paradoxal pentru că întotdeauna amintirea
posedă o componentă imaginativă, procesul de rememorare nefiind decât
unul de re-construcţie. De aceea, în unele cazuri, amintirea poate fi mult
mai semnificativă pentru natura, pentru portretul interior al celui ce îşi
aminteşte decât pentru natura fenomenului amintit.
Dacă pentru un individ oarecare amintirea, fie ea şi sub forma
aceasta, denaturată, are rol evocator, trezindu-i nostalgii sau
reactualizându-i informaţii „uitate”, pentru un artist în general, dar mai
ales pentru un scriitor, memoria joacă un rol restaurator şi re-structurant.
Scriitorul nu se mărgineşte să evoce decât în pasaje destinate exclusiv
evocării. În rest, toată memoria sa – afectivă, evenimenţială, culturală etc.
– este chemată să reconfigureze prezentul, să provoace viitorul şi să
înlesnească un dialog perpetuu cu straturile cele mai profunde ale
subiectului.
Pe de altă parte, în cadrul unui jurnal obişnuit, de notaţie
cotidiană, putem vorbi despre o revoltă împotriva memoriei, căci fiecare
fapt notat vine să pietrifice prezentul, anulând în mare parte funcţia
restructurantă a memoriei. Lupta se dă nu doar cu uitarea în acest caz, dar
şi cu memoria, încercând să o combată pe prima şi să o împietrească pe
cea de-a doua.
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Oarecum altfel stau lucrurile în cazul Jurnalului lui Ion D. Sîrbu,
scriere ea-însăşi de frontieră, paradoxală şi atipică, începând cu formula
aleasă, continuând cu conţinutul propriu-zis şi terminând cu contextul în
care a fost elaborată.
Orice scriitor este confruntat permanent cu fenomenul alegerii.
Alegerea, opţiunea, selecţia sunt cele care, de fapt, creează opera. De la
opţiunile vizibile oricărui cititor – alegerea titlului, a speciei literare, a
structurii interne, a lungimii textului etc. – şi până la opţiuni
infinitezimale, care ţin, uneori, de un început de frază sau de adecvarea
unui epitet, avem de-a face cu o suită de alegeri, de combinări şi de interrelaţionări care configurează nu doar profilul operei, ci şi pe cel al
autorului. Am putea spune că un autor poate fi cunoscut cel mai bine prin
cunoaşterea atelierului său.
Cu atât mai mult, în cazul memoriei, procesul selecţiei este unul
central. Pe lângă alegerea opacă, inconştientă, a memoriei proprii, care îţi
livrează din trecut date, uneori, aleatorii, mai intervine şi selecţia lucidă a
acelor aspecte rememorate pe care scriitorul le consideră esenţiale sau
doar utile într-un anumit context. De aceea întrebarea „Ce îşi aminteşte
un scriitor atunci când vrea să îşi amintească ceva?” mi se pare una
fundamentală. Şi ea îşi amplifică rezonanţa atunci când ne referim la
însemnări cu caracter personal, precum memoriile, jurnalele, scrisorile, în
care autenticitatea face parte din convenţie.
În cazul Jurnalului lui I.D. Sîrbu, combinaţie de memorii, notaţie
cotidiană, însemnări de lectură, comentarii generale de ordin filosofic,
moral, istoric sau politic – sunt aici formidabile bruioane de eseu! –
memoria este chemată de multe ori în ajutor, aproape deloc în sens strict
evocator, memorialistic, ci mereu cu trimitere la meditaţii cu caracter
general sau, mai ales, la contextul socio-politic contemporan scrierii
acestor însemnări. Este extrem de interesat de observat, în orizontul deja
schiţat, care sunt pilonii centrali ai acestei memorii activate permanent,
modul în care scriitorul utilizează resursele furnizate de procesul
amintirii şi, mai ales, ce ne spune acesta despre scriitor.
Chiar de la o lectură sumară, se poate constata cu uşurinţă că
principalele tipuri de memorie pe care le activează autorul în această
pendulare scriptică între cotidian, reflecţie şi amintire, sunt trei: memoria
evenimenţială, legată fie de ceea ce se întâmplă în istoria mare, fie în
istoria personală a scriitorului, ambele furnizându-i un bagaj voluminos,
pe marginea căruia poate glosa în voie sau din care îşi poate extrage
exemplele care să îl ducă la sau să îi întărească anumite concluzii de
ordin general privind istoria, morala sau individul uman, respectiv
umanitatea în ansamblul său; memoria afectivă, de ordin strict personal,
cu referire atât la familia sa, cât şi la tot ce i s-a întâmplat – şi i se
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întâmplă şi pe parcursul scrierii acestui jurnal – dar fără să dramatizeze,
fără să patetizeze inutil, fără sa se lamenteze cu adevărat; în fine,
memoria culturală, cea care îi oferă nu doar date legate de cunoaşterea
unui anumit domeniu, dar chiar o importantă secţiune de referinţe, de
autori, de lecturi la care face mereu apel şi care se întretaie cu lecturile
acelor ani, de care se serveşte în acelaşi scop, de a-şi consolida opiniile,
de a-şi sprijini ideile privind lumea în care trăieşte şi de care se simte
obligat să dea seamă şi chiar să şi-o asume.
Dacă memoria pe care am numit-o evenimenţială îi oferă lui I.D.
Sîrbu mai ales cadrul istoric în care se petrec dezbaterile – autorul
jurnalului inventează personaje (sau le preia din propria biografie, aspect
care contează mai puţin aici) cu care să dialogheze sau de la care află
diverse opinii, puncte de vedere, atitudini, multe sclipitoare şi ingenioase,
memoria afectivă se referă mai ales la familie, la părinţii pe care îi
divinizează, la figurile profesorilor, dintre care se detaşează, ca un reper
absolut, Blaga, dar şi la reacţii şi trăiri din perioada puşcăriei, a
anchetelor, a războiului.
Toate însă au ca numitor comun „obsesiile” lui Sîrbu legate de
actualitate, de situaţia socială şi politică a anilor ’80. Toate informaţiile
istorice, toate amintirile personale, toate lecturile sale trecute şi prezente
trimit, inevitabil, la situaţia actuală din momentul scrierii acestor
însemnări. Acestea nu sunt decât prilejuri, îndemnuri, motivaţii pentru a
redeschide dialogul cu prezentul problematic. Amintirile legate de anii
petrecuţi la Petrila, de tatăl său, de mină şi mineri nu fac altceva decât să
îl trimită la o lume pierdută şi la reflecţii privind viaţa muncitorilor şi
condiţia clasei muncitoare, din ce în ce mai precară, chiar într-o lume
care se decreta a fi a lor. Figurile paternale ale lui Blaga, Agârbiceanu şi,
evident, mai ales figura Tatălui constituie reperele absolute, în
contrapondere cu o lume lipsită de repere sau în curs de a-şi pierde orice
reper. În fine, lumea puşcăriei şi a anchetelor, violenţele, umilinţele,
durerile nu sunt exhibate, se fac doar trimiteri fugare tot pentru a ajunge
la situaţia contemporană, la condiţia celui liber într-o lume captivă şi a
paradoxului fericirii obligatorii. Citatele abundente se constituie şi ele în
pârghii ce vin în sprijinul argumentaţiei, întreţin permanent obsesia, o
acutizează, oferă material suplimentar pentru filosofare. Glosele abundă
şi se desfăşoară în acelaşi registru ironic-amar.
Trebuie remarcat că mecanismul de generare a textului este unul
extrem de simplu, cu variaţii pe acelaşi model. Fie că se pleacă de la o
amintire, pentru a se ajunge la cotidian şi la situaţia generală sau
personală, fie că drumul este parcurs în direcţie inversă, un anumit aspect
al realităţii determină aducerea aminte a unui aspect asemănător sau
contradictoriu dintr-un trecut mai mult sau mai puţin recent, acest
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mecanism se păstrează şi el determină întreaga structură internă a
pasajelor, cu excepţia celor care sunt doar glose la anumite citate extrase
din autori clasici sau contemporani, şi aceştia de o diversitate şi
abundenţă uluitoare. Orice îi poate servi autorului pentru a ilustra o
opinie sau pentru a-i provoca o idee este bun găsit. De la Montaigne la
Malaparte, de la Platon la Sartre, de la literatură SF la filmele urmărite cu
nesaţ la cinematograf, toate sunt prilejuri de radiografiere a societăţii şi a
condiţiei intelectualului, scriitorului, artistului, dar şi muncitorului în anii
grei ai totalitarismului românesc.
Memoria este folosită aici, aşadar, ca adjuvant, bine strunită,
periată, controlată permanent. Nicio secundă amintirea nu lasă loc
reveriei. Structura lui I.D. Sîrbu este aceea a unui raţionalist, a unui
cartezian, pe care ironia şi spiritul levantin care se insinuează în stilul său
nu-l poate abate de la directeţea gândului său. Niciun moment memoria
nu pare a-i juca feste, aşa cum se mai întâmplă uneori, deşi, cine ştie,
poate „jocurile” memoriei sunt mai perfide, iar scriitorul nu face decât să
camufleze bine aceste neajunsuri. Impresia este însă de control, de
cenzură permanentă a memoriei, de raţionalizare – pe o cartelă imaginară
– a amintirilor. Ca jurnal mai degrabă de idei, cu o importantă
componentă memorialistică, autorul îşi putea permite inserarea mult mai
multor amintiri, destăinuiri, detalii biografice etc. El optează pentru
folosirea doar a acelora dintre ele care îi servesc temei dominante a
acestui jurnal – obsesivă, poate, dar putea fi altfel în contextul dat?! –
tema decăderii societăţii contemporane, a absurdului existenţei în acea
lume închisă, sufocantă, castratoare, cât şi a relaţiei individului cu aceasta
şi a posibilităţilor sale de scăpare, în ciuda modificării sale din ce în ce
mai pregnante în vederea construirii „omului nou”, ca parte integrantă a
„noii societăţi luminoase”, a socialismului proiectat in aeternum, spre
care, nu-i aşa, cu toţii trebuia să „tindem în zbor”!
Relevantă în această ordine de idei este relaţia lui I.D. Sîrbu cu
puşcăria şi cu experienţa extremă trăită de-a lungul atâtor ani de temniţă
şi muncă silnică. Spre deosebire de un N. Steinhardt, Sîrbu nu este tentat
să îşi îndrepte gândul şi scrisul spre rememorarea acelei experienţe unice,
dramatice, care te marchează radical şi pentru totdeauna, dar atât de
prolifică pentru un artist, un scriitor sau un filosof, ci mai degrabă preferă
să îşi reţină tipul acesta de amintiri. Ceea ce selectează din acea perioadă
sunt tot anumite aspecte pe care le poate folosi în dialogul său cu
prezentul. Pentru că, şi de fapt aici este tot secretul acestei puneri în
scenă jurnaliere, miza nu este trecutul, nu este lupta cu propria biografie,
ci cu inerţia momentului, cu apăsarea cotidiană, cu lipsa de orizont a
prezentului din ce în ce mai degradat şi degradant. Sîrbu îşi proiectează
amintirile şi fragmentele de biografie, dar şi modelele şi întregul bagaj
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cultural pe ecranul contemporaneităţii, interesat de maladiile acesteia,
chiar şi atunci când investighează neîmplinirile sau exuberanţa trecutului.
De fapt, este doar o iluzie această focalizare pe trecut, în anumite pasaje
referitoare, după cum spuneam, la familie, prieteni, profesori şi chiar
lumea carcerală, ele nu sunt decât pretexte sau adagii – dar pline de
afecţiune şi de autenticitate, pe care le împrumută întregului – la
dezbaterea subiectului central, care este lumea contemporană. Nu este
deloc întâmplător că autorul consemnează cu rigurozitate şi comentează
cele mai importante întâmplări ale istoriei acelor ani, de la deciziile
aberante care se iau în România, până la evenimente precum numirea lui
Gorbaciov la conducerea URSS, ale cărui discursuri principale,
reformatoare, le şi comentează. Observator atent şi comentator implicat,
deşi marginal şi marginalizat, I.D. Sîrbu nu îşi asumă în aceste scrieri un
rol social, deoarece nici nu era posibil. Notele sale nu sunt altceva decât
exerciţiul necesar şi chiar obligatoriu al spiritului viu, interesat de
societatea în care a fost obligat să trăiască, pentru a-şi putea păstra
libertatea interioară, manifestată prin gândire critică, debarasată de orice
atele ideologice.
Şi în acest efort de raportare a sinelui la lume, memoria joacă
rolul de adjuvant în reconstrucţia sinelui, dar şi de restaurator al unor
trăiri, evenimente sau persoane fără de care întreg ansamblul de reflecţii
şi atitudini şi-ar pierde, cel puţin parţial, sensul şi nuanţele.
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O scrisoare imaginată
de Lia Boagiu

Dragă prietene,
Încep această corespondență schizoidă cu dumneata din câteva
motive, cel mai important fiind recenta mea lectură a corespondenței
dintre scriitorul Ion D. Sîrbu și eseistul, criticul literar, și profesorul
american Virgil Nemoianu. Cel mai puțin important motiv este acela că
în prezent lumea nu își mai trimite scrisori, cu atâtea modalități mai
rapide de comunicare dar care, cred eu, exclud aspectul „confesional” al
epistolei. Am început să citesc aceste scrisori convinsă că fac un fel de
sacrilegiu, căci publicarea corespondenței intime, fie ea a celei mai
importante personalități pe care ne-am dori cu toții să o descifrăm, mi se
părea o invadare de neiertat. Voiam să judec scriitorul, artistul, și nu
omul. Ironia era că, așa cum menționează și Nemoianu în prefața
volumului, mai toate scrisorile dinăuntrul său au fost scrise cu
sentimentul sau certitudinea că o terță prezență are acces la această
„intimitate”, un cenzor care supraveghea părintește – dar depășit de
situație – ideile și gândurile unor copii mai maturi decât el. A doua ironie
mi s-a părut chiar dorința lui I.D. Sîrbu de a se păstra și publica poate,
cândva, aceste scrisori. Așa că eram propriul meu cenzor, nu voiam să
de-mitizez pe nimeni, probabil dintr-o proprie zgârcenie sufletească. Tot
Sîrbu, pe care îl citeam pentru prima oară, m-a ajutat să renunț la o parte
din îndoieli, prin următoarele cuvinte, adresate într-o scrisoare lui
Nemoianu: „Istoria alunecă spre propria sa anecdotă, mi-am zis, iată de
ce lumea se bucură auzind istorioare. Poate că și miturile, la început, nu
au fost decât niște biete anecdote, bârfe despre zei – mai târziu ele, din
cauza negurilor și a nenorocirilor, au devenit luminile unei epoci de aur a
înțelepciunii.” (267) Deci oricât de cetiți am fi, tot ne place bârfa, m-am
consolat eu.
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Volumul în care am citit scrisorile se numește Traversarea cortinei;
la început, cortina aceasta mi se părea de plumb, cuvintele lui Sîrbu
cădeau cu greutate peste mine, fiecare scrisoare a sa mă întrista, cu atât
mai mult dacă era plină de voioșiile și ironiile cu care, până la sfârșitul
corespondenței, mă delectam de parcă îmi fuseseră scrise mie.
Dar mă îndepărtez de subiect – iată, cum spuneam, scrisoarea te
îmbie la confesiuni –, să încep mai bine cu începutul. Virgil Nemoianu,
acum în vârstă de 72 de ani, emigrat de la sfârșitul anilor ’60 în Statele
Unite, este profesor universitar de Literatură Comparată la The Catholic
University of America din Washington D.C., dar a predat și la alte
Universități din America și Europa. Cele mai notabile lucrări ale sale
sunt Îmblânzirea romantismului - Literatura europeană și epoca
Biedermeier; O teorie a secundarului: Literatură, progres și reacție;
Triumful imperfecției; Surâsul abundenței, Jocurile divinității, și altele.
Nemoianu și Sîrbu nu s-au cunoscut niciodată personal, deși cel dintâi
mărturisește că l-a zărit odată pe celălalt: „Păstrez imaginea unui om lat,
puternic, într-o manta de piele, de o jovialitate feroce.” (5) Tot el
recunoaște: „… nu eram impresionat de scrierile lui I.D. Sîrbu, mi se
păreau pedestre și de interes provincial.” (5) Și într-adevăr, de-a lungul
acestei corespondențe fructuoase, Nemoianu, ca un prieten adevărat, nu a
mascat nici față de Sîrbu însuși faptul că piesele de teatru sau povestirile
nu îl impresionau. În schimb a fost întotdeauna fascinat de Sîrbu-omul.
Iată ce scrie în prefață: „Îmi pot lesne închipui atracția învăluitoare a unui
Sîrbu tânăr pentru tot felul de doamne. De altfel, este acesta și un
fenomen ceva mai larg. Toți cei din Cercul Literar erau înconjurați de
aura unui erotism liber, voios. Erotismul acesta se întrepătrundea cu
cultura și părea detașat de orice urmă de vinovăție, de complexe
psihologice, de constrângere socială, de ascunzișuri și minciuni. Avea o
anume inocență. La I.D. Sîrbu am recunoscut îndată trăsătura comună.”
(7) Iar într-o scrisoare adresată acestuia, îi spune: „De ce naiba nu ne-am
cunoscut noi mai bine în Valahia atâția ani? Acum scrisorile tale mi se
par cele mai incitante și amuzante pe care le primesc din acea zonă a
globului.” (48)
La rândul său, Sîrbu prețuia mult prietenia „oarbă” pe care o
întemeiase cu Nemoianu; doar el îl abordase, auzind de acesta printr-un
prieten comun, Ion Negoițescu. Citez din nou o scrisoare trimisă de
Sîrbu: „Să știi, consider scrisorile mele către tine un nobil fel al meu de a
mă odihni, între două griji literare serioase; nu este exclus ca aceste
pagini, scrise în pauza mare, să rămână pentru Tine, prea îndepărtatule,
unicul substitut al gâlcevilor mele cu lumea.” (62) Cum menționam mai
sus, Nemoianu a recunoscut că îi displăceau majoritatea pieselor scrise de
Sîrbu, dar nu ezita să laude tehnica acestuia: ”Începutul călătoriei și mai
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ales Caz disciplinar sunt piese de un realism viguros, cum rar se întâlnesc
în literatura noastră. Bivolițele e dulce-demodată, dar scrisă cu impecabil
meșteșug – mare lucrare în ochii mei.” (176) Sîrbu își apăra astfel
operele: „Pentru mine, piesele mele reprezintă faza dramatică a ridiculei
mele existențe: unul din mijloacele prin care am luptat pentru viață și
libertate, dar aici, în condițiile speciale ale teatrului din țara noastră, întro epocă anume, a foarte specialei noastre istorii. Ambiția mea a fost să
opun pieselor de propagandă și agitație, în forma clasic-realistă, câteva
texte scrise cu suferința lucidă a adevărului; voiam să fiu în fiecare clipă
periculos, și am acceptat să fiu nonconformist, dar nu în forma scriiturii,
ci în mijloacele și în scopurile morale și politice.” (186-187) sau: „Vezi,
aici la noi, Simion cel Drept e considerat a fi cea mai bună piesă a mea,
ție nu-ți spune nimic, nu-ți mai spune absolut nimic. Așa cum mie, acum,
Ionescu nu-mi spune absolut nimic. Îmi vinde el „absurd” la grădinari, o,
păi aici rinocerii se plimbă pe stradă cântând… Eu, dacă ar fi să scriu o
piesă ionesciană, aș începe prin a plasa zece Bérangeri la o cafenea, toți
fiind de mult și incurabili rinoceros… Și deodată, unul din noi ar observa
că pe stradă trece în goană, buhuind… un om. Grozăvie!” (169-170)
Dar corespondența celor doi prieteni nu se rezumă la discuții literate
și schimb de cărți. La început, se sesizează la Nemoianu o anume reținere
în scrisori, o rigiditate politicoasă și amicală, iar dacă povestește despre
familia sa, ori alte subiecte mai personale, o face la îndemnul vijelios al
lui Sîrbu. Însă pe parcurs ajunge să se destăinuie la rândul său lui Sîrbu,
și să deschidă din proprie inițiativă subiecte mai intime. Cei doi își
povestesc lecturile, bârfesc prietenii comuni, vorbesc despre viață,
bucurii, boală și bătrânețe și se consolează și îmbărbătează reciproc. Iată
ce scrie Nemoianu când este mustrat că nu a mai trimis scrisori: „Ți-am
scris, ți-am scris. Dar dragul Ave C. iubește desigur literatură română, îi
asigură fondurile scriptice viitoare. Frumos și asta. Am trimis și cafea, la
vremea sa, în iulie. Dacă-ți sosește, mai trimit, dacă nu-nu. (Vezi ce
logică admirabilă? Numai era modernă mai era capabilă de astfel de
învățături. Apropo de modernism, citeam recent pe unul care zicea: da-n
fond nici secolul acesta XX n-o să dureze la infinit! Mi-a deschis
nebănuite orizonturi de speranță propoziția asta de mărunt bun-simț.)”
(119) Replicile lui Sîrbu sună cam așa: „Să nu îmi trimiți cafea, te rog,
mai mare daraua decât ocaua, mă descurc cum pot, nu vreau să te pun la
griji. Grație anilor mei de studii postuniversitare, am un fantastic
antrenament în a renunța; un japonez care a lucrat la noi doi ani – la
plecare știa o singură expresie românească pe care a reținut-o: <merge și
așa!>. Sper că îți dai seama de consecințele <abisale> ale acestei
dimensiuni valahe, legate de mariajul dintre superficialitate, nepăsare,
fușerai, nimic-terminare. Pe mine, singurul lucru care mă enervează este
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calitatea chibritelor, cleiul care nu lipește al plicurilor, apa care nu curge
acum când am schimbat panglica de la mașină și ar trebui să mă spăl pe
degete. Încolo, mă doare în cot...” (82)
Observ prin urmare, în detaliile acestea mici și mundane, intimitatea
care se instalează între cei doi. Pasajele care mi s-au părut foarte
interesante sunt acelea în care Sîrbu vorbește despre procesele sale de
creație și despre felul în care vedea lumea literară desfășurându-se,
probabil pentru actualitatea pe care o păstrează, dar și pentru că aici Sîrbu
se etalează stilistic cel mai adesea, fiind cu adevărat savuros. Îmi permit
să transcriu câteva, în ideea că istoria care se repetă este cea uitată: „Se
scrie foarte multă critică, am impresia că la ora asta avem mai mulți
critici (buni, ne-buni, străbuni) decât opere criticabile. Critica se citește
de către critici, ea evoluează în sine, e un gen literar autonom; are o
singură servitute: e legată ombilical de Literatură, iar opere literare apar
tot mai rar, tot mai firave. Și poezia se citește în cerc închis, avem și mari
prozatori care, ca să-i poți lectura, îți pretind un efort mai mare decât
Kant însuși în original. Despre unul din ei am auzit spunându-se: toți cei
care au reușit să îl citească au și scris despre el…” (42). Sau: „În ceea ce
privește proliferarea de Critici, eu cred că totul se poate explica prin
faptul că se refugiază, în acest gen de filosofare, toți <ratații> din
domenii ingrate ca estetica, metafizica, morala, filosofia culturii, teoria
generală a Artelor etc. … Aproape că au ajuns criticii să discute numai
între ei, aproape că se miră când mai apare o carte de proză, de poezie
mai acătării. Scriu plictisiți și în silă despre cărți; din mijloace, au ajuns
scop în sine; ca și regizorii și criticii de teatru, nu-i mai interesează textul,
ei au un teren al lor, acolo sunt tari, textul e doar un pretext. […] Farseur
și comediant de Arte cum sunt, la teatru, aici, am lansat cuvântul
<subacută>. Nimeni nu a venit să mă întrebe ce înseamnă această
tâmpenie (la armată, ca să scap de corvoada la cai, ziceam că sufăr de
cefalo-subacută. Asta la armată mergea!), cuvântul circulă, a făcut
carieră, l-am găsit și în articolul unui critic local, în sensul <caracterul
subacut al viziunii despre lume…>” (152-153)
Cam așa vedea Sîrbu exercițiul de a crea: „nu învăț și nu evoluez
decât prin mașina mea de scris; lecturile și viața îmi oferă un imens coș
de rufe murdare (materia primă a literaturii), eu mă suflec și încep să spăl
o batistă, o izmană, tot timpul visând că într-o bună zi mă voi apuca și de
spălătura cea mare, de ultima spălătură… Dar trăim într-o lume dificilă,
ba nu-i apă, ba nu-i săpun, începem un război murdar, ca apoi să ajungem
într-o epocă ne-curată, acum scormonesc în coșul acesta de rufe uitate,
îmi caut cămașa de noapte, renunț să mai doresc a spăla totul, vreau doar
cămașa asta în care mă voi culca definitiv, uite că nu o găsesc, s-a dus pe
apa istoriei, mizda păsii, ce-am avut, tot am pierdut…” (194)
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Am ajuns la sfârșitul corespondenței ca să-mi dau seama că eram
enervată de această întrerupere. Cum a fost posibil, îmi spuneam, ca un
spirit atât de larg precum cel al lui I.D. Sîrbu, să fie asfixiat, cum am
putut pierde bucăți atât de mari din omul acesta? Slavă Universului că sau păstrat măcar aceste scrisori și jurnale, și mulțumiri postume unui
Sîrbu care a avut prevederea de a dori să se conserve scrisorile sale. Te
las acum, prietene drag, cu o parte din testamentul unui om care a fost
amuțit, dar nu și mut: „Păstrez toate scrisorile tale, ca și copia
răspunsurilor mele; dacă într-o frumoasă zi a acestui superb și stupid
secol voi fi luat la trei parale pentru schimbul nostru de epistolii – voi
putea arăta oricând că noi doi, peste Atlantic, am realizat o formă de
înțelegere și comunicare pură, în afara oricărei ideologii sau credințe;
suntem doi cărturari ardeleni, care iubim literele și filosofia, vorbim
fiecare de grădina lui, sine ira, sine studio, fără nici o intenție de reclamă,
publicitate sau colaborare.” (356) Să-mi scrii înapoi când ai timp, poate
punem de-o corespondență.
A ta, cu dedublări, dar fără îndoieli,
Lia Boangiu
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„Pe bricul „Mircea” am urcat o singură dată, tot într-o
vizită organizată de liceu, terminată cu o ieşire de vreo trei
ore în larg. Oricum, îl ştiam din revistele „Modelism”,
voisem o dată să-i fac macheta ─ e una dintre cele mai
dificile, chiar pentru modelişti experimentaţi ─ şi studiasem
bine planurile publicate acolo.”

În drum spre sud
un fragment de roman de Adrian G. Romila
După ce-am mai dat o tură printre acareturi şi prin grădină, mam întors în odaia de oaspeţi a bunicii, aşa cum povestea asta se întoarce
mereu spre sine, căutând zadarnic să se explice, să se deseneze ca
AVENTURĂ, ca drum. Simţeam că acolo trebuie să fie ceea ce caut. Am
dat la o parte un mic cazan metalic gol, cândva plin cu untură de porc,
pentru gătit, în care găseam altădată cu plăcere cârnaţi, slănină şi carne
(ştiam că asemenea putini se găseau pe toate corăbiile) şi am răscolit
iarăşi printre hainele vechi, suportând mirosul lor de istorie mucegăită.
Le-am scos afară pe toate, chiar pe toate, şi am lăsat dezgolită podeaua
şifonierului, acoperită cu hârtie groasă, de împachetat. Unde nu mai
căutasem? Am ridicat precaut hârtia, atent să nu inspir praful stârnit de
operaţiunea mea detectivistă. Într-un colţ al dulapului, căzută într-o parte,
era cutia dorită! Am urlat de entuziasm, am dansat şi am sărutat-o. Am
luat-o cu înfrigurare, era un mic paralelipiped din lemn, cu încuietoare
din tablă, vopsit într-un verde acum scorojit. M-am aşezat pe pat şi am
inspirat, mai întâi, adânc. M-am lăsat pe spate şi am făcut arcurile să
scârţâie. Aşa mă aşezam în verile fierbinţi, acordându-mi un moment de
binefăcătoare răcoare. Bunica era pe undeva prin grădină, migălind ceva
în vipia ucigătoare, nu se auzeau decât păsările şi muştele prin uşile
lăsate deschise, pentru curent. Trăgeam pe nări mirosul dulceţurilor
depozitate pe recamierul patului şi răgazul meu în joaca de fiecare zi
căpăta izul unui popas balcanic, într-o prăvălie turcească, sub soarele
Antaliei. Dulceața de fragi și cea de zmeură se număraseră mereu printre
preferate. M-am ridicat şi am deschis capacul cutiei. Erau acolo toate cele
aşteptate: pozele mici, în sepia, luate direct de pe filmul foto, cu
instantanee din campaniile de instrucţie şi din război (răgazuri în gări,
lângă garnituri militare, în sate, lângă liziere; pe spatele uneia stă scris cu
creionul, tremurat, „Când am trecut pe Bug, 1942”, în alta e un mormânt
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german cu o cruce de fier, din aceea din Primul Război, cu braţe egale,
late şi uşor curbate, în alta, un pluton, militari cocoţaţi pe un tun, cu
ofiţerul în frunte, undeva, în Focşaniul lui 1943; în cele mai multe se
disting, în spatele soldaţilor călare sau pe jos, surprinşi voit de aparat,
bordeie-cazemate săpate în pământ, case, vagoane, localnici); pozele
mari, puţine, cu bunicul în uniforma de sergent, în studiouri cu decoruri
de mucava, din acelea vechi, stupide prin naivitatea butaforiei; bunicul şi
bunica la nuntă (el — în tunica militară peste costumul popular, ea — în
acelaşi port tradiţional, cu albul voal uriaş de mireasă, lung până la
picoare, confirmându-i prin transparenţă, învăluire şi culoare fecioria);
decoraţiile înnegrite de vreme, cu inscripţiile abia vizibile „Basarabia” şi
„Don”; foi de tren utilizate în permisii, eliberate de armata germană (cu
care eram, pe vremea concentrării bunicului, în bune relaţii), fiecare
precedată de o Platzkarte Nr… şi având ca frontispiciu titlul de
apartenenţă Rumänische Wehrmacht; certificatele eliberate de comisiile
medicale, prin care era lăsat la vatră ca invalid (pe una scria: „1944, luna
sept., ziua 21, Regimentul 16 Artilerie, către Spitalul Militar Craiova,
Am onoarea a înainta o dată cu prezenta pe seg. Romila Ilie ctg. 1937
rănit pe front în comuna Vultureşti, judeţul Vaslui, la data de 22 august
1944, ord. zi Nr. 1057, împreună cu actele compuse din 4 file şi copie
după foaia matricolă cu toate mutaţiile la zi; rugându-vă să binevoiţi a
dispune să fie revizuit de către Comisiunea de clasare a acestui spital.
Un exemplar din procesul verbal cu rezultatul clasărei vă rugăm a ni se
trimite şi nouă pentru îndeplinirea formalităţilor legale şi efectuarea
mutaţiilor acestui corp. Comandantul P.S. Reg. 16 Artilerie, căpitan D.
Bontaş, Şeful Bir. Mob. Sublt. N. Sârbu”); o broşură rufoasă cu
„Rugăciunile ostaşului”; un carnet minuscul de însemnări personale (liste
cu datornici, versuri improvizate pentru fete); un Jurnal de front
cuprinzând un fragment din campania din Basarabia, în perioada 17
martie - 4 iulie 1944; un portofel cazon uriaş, din doc verde; o cataramă
de centură, galben coclit, cu relieful a două ţevi de tun încrucişate; un
mic bidon de tablă, acoperit cu stofă soldăţească. Un calendar de
propagandă antonesciană, pentru anul 1942, stătea împăturit şi destul de
fărâmiţat, sub toate astea. Era un fel de revistă, câtă mai rămăsese după
ce-o devoraseră şoarecii, sub podelele pe unde mai stătuse dosită, cu
fotografii din campaniile terestro-aero-marine, duse de mareşal în Rusia
alături de nemţi, cu desene, caricaturi (antibolşevice şi antiangloamericane, desigur), articole, reportaje, texte literare ocazionale (Ion
Marin Sadoveanu, printre semnatari), lozinci patriotic-mobilizatoare,
poze şi reclame la tot felul de produse industriale ale vremii. Dacă-ţi mai
spun că apăreau prezentarea cărţii despre campania din Africa a lui
Rommel, pozele aliaţilor noştri Goering, Keitel, Ribbentrop, Goebbels şi
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Hitler, instantanee cu mareşalul şi ofiţeri germani, în teatrul de
operaţiuni, vei înţelege de ce un astfel de document l-ar fi trimis pe
bunicul direct în beciurile Securităţii. Şi vei înţelege, de asemenea, de ce
a stat mult timp ascuns în cutia pe care aşa de greu o găsisem. Cum ar fi
citit securiştii această urare adresată soldaţilor români de pe frontul
rusesc, în iarna lui 1942: „Al doilea Crăciun de război, încununat cu
lauri de victorie, găseşte pe cei mai buni din fiii acestei ţări departe de
căminurile lor, încleştaţi în lupta sfântă pentru Cruce şi pentru Dreptate,
alături de camarazii lor germani. Tuturor acestor bravi, revista
«Armata» le urează «Sărbători fericite» şi o grabnică reîntoarcere,
victorioasă, la căminurile lor, unde toate gândurile şi rugile sunt numai
către ei şi pentru ei”? Sau titluri ca „De la Prut până la Volga şi
Caucaz”?
Astea sunt documente veritabile, frânturi din marea poveste a
bunicului, rămase acum doar ornamente ale memoriei, dar odinioară
ustensile pe drumul sinuos al unui om care plecase dintre dealurile lui
dragi pentru a vedea cum se poate muri în alte părţi. S-a întors marcat
pentru totdeauna de povestea războiului, ca să-şi reia viaţa în satul natal,
azvârlit, undeva, într-un colţ de Moldovă. Scăpase de tirul infernal al
mitralierelor şi al artileriei ruseşti, ca să fie ucis în cămăruţa lui de cuţitul
banal-vindicativ al unui consătean furios. Aveam să mă întreb mereu ce
sens aveau toate astea, ce desen închipuia aventura bunicului meu, cum
ar fi trebuit să se termine. Nu cumva îi repetam eşecul? Mă întorsesem
după atâţia ani în ograda unde-mi petrecusem copilăria, ca să încerc să
aflu vreun răspuns. El putea lumina, poate, şi drumul meu spre sud.
Pe o filă scorojită a revistei de propagandă era reprodusă o
hartă extinsă a Frontului de Răsărit, cu multe localităţi şi linii strategice
însemnate, cu Marea Neagră, Caspică şi oceanul îngheţat din Nordul
extrem. Undeva, pe Don, între Rostov şi Stalingrad, aproape de
Potemkinskaia şi Ilinka, puncte umane insignifiante în imensitatea rusă, o
săgeată minusculă, făcută cu un creion chimic, indica un loc. Bunicul
scrisese cu majuscule, uşor agramat, pe o altă filă: „ACOLO UNDE ESTE
BIFAT, AM LUAT PARTE LA LUPTĂ. DAR ŞI ÎN CONTINUARE,
DUPĂ 1942-1943-1944-1945-9MAI - CARE NU ESTE SCRIS ÎN
ACEASTĂ CARTE”. Era asta o formă de a-mi spune, postum, încă o dată
şi încă o dată, că nu tot ce există e scris, că nu tot ce a fost poate şi
trebuie povestit. Viaţa clocoteşte în voie şi dincolo de cărţi, fără să aibă
nevoie de ele, de carnavalul mincinos şi logoreic al poveştilor de hârtie.
Mergeam aliniaţi până la docul navelor de război pe care
trebuia să le vizităm. Păşeam pe rând, pe pasarelă, salutând regulamentar
cu capul îndreptat înspre pupa, unde flutura drapelul. Ce-mi plăcea era
faptul că nu ne călăuzea nimeni, eram lăsaţi să bântuim pe toate punţile,
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să intrăm în cabine şi să coborâm nestingheriţi în pântecul navei, în sala
maşinilor. Întâlneam peste tot soldaţi şi maiştri militari dispuşi să ne dea
informaţiile pe care le-am fi cerut. Traseul devenise clasic. Începeam de
sus, de la puntea de comandă, unde se afla timona, giroscopul şi panoul
plin de beculeţe, ceasuri, cadrane şi butoane. Apoi, prin uşile ovale şi
dreptunghiulare, tăiate direct în peretele metalic al suprastructurilor,
urmau cabinele ofiţerilor şi soldaţilor, sălile de mese, spaţiile de
depozitare, magaziile de arme, culoarele de trecere, unde întâlneam, de-a
lungul tavanului, aparate, ţevi şi fire de tot felul, învelite în lumina căzută
prin hublouri. Scara spre sala maşinilor era foarte abruptă şi îngustă. Era
plin de conducte, robinete, zeci de indicatoare de presiune, tancurirezervor, toate unse şi mirosind puternic a ulei şi a motorină. Cilindrii şi
pistoanele uriaşe ne uimeau mereu, semănau cu nişte cazane dintr-un
infern complet mecanizat, pe care trebuiau să-l pună în mişcare la o
simpla comandă dată de sus, din zona cerească. Ultima etapă a vizitei era
dedicată explorării punţii principale. Inspectam fiecare mitralieră, fiecare
tun, fiecare lansatoare de torpilă şi de rachetă, lanţurile ancorelor şi
şalupele de salvare. Plăcerea cea mare era să ne aşezăm pe scaunele din
turelele tunurilor mici şi să învârtim de micul volan care rotea ansamblul.
Ne roteam şi noi, manevram tunul, ridicându-l şi coborându-l, vizând
tiruri imaginare către nave inamice din larg. Am tresărit când pe
scăunelul spre care tocmai îmi făcusem avânt să mă urc, l-am zărit pe
bunicul, îmbrăcat în uniformă militară, cum îl văzusem în atâtea
fotografii, cu pantaloni băgaţi în cizme, cu tresele de sergent, cu chipiul
puţin într-o parte, cu centură şi diagonală. „Bunicule, ce faci aici? Cum
te-ai urcat? Nu te-a văzut nimeni?” „Ei, cum e? Te-ai mai gândit?” În
timp ce mă întreba, învârtea tacticos turela tunului într-o parte şi într-alta,
ca un artilerist de punte. „La ce, bunicule? Am o groază de lucruri la care
mă gândesc, în ultima vreme.” „Dacă mai rămâi aici, lângă mare, dacă
vrei să te mai faci ofiţer de marină.” „Nu ştiu, chiar nu ştiu. Acum zic că
da, altădată mă răzgândesc… în ultima vreme au început să-mi placă mai
mult cărţile… călătoriile imaginare, dacă mă-nţelegi… Ştiu că nu dai
mulţi bani pe astea, dar eu unul simt că va trebui să-mi leg cumva viaţa
de ele. Nu ştiu, mă mai gândesc. Mai am timp”. „Ele-s bune, până
undeva. Ar fi trebuit să-ţi spun eu ce înseamnă să pleci departe, aşa de
departe, doar ca să trăieşti pe apa asta înşelătoare, despre care numai ai
citit, n-ai şi gustat-o. Ar fi trebuit să-ţi povestesc cum a fost în război, cei aia militărie, că eşti mic şi crezi că toate zburătoarele care-ţi cad ţie în
farfurie se mănâncă. Şi să ştii de la mine, cărţi scriu numai ăia care nu
trăiesc ca lumea!”. „Poate o să mi le spui, odată, pe toate, aştept asta de
mult!”
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Când mă întorceam înapoi, pe doc, simţeam că stăpâneam în
felul meu uriaşul obiectul plutitor care se legăna în faţa mea sub unduirea
apei izbite de chei, cu plescăitul ei ritmic. Abia aşteptam să termin şcoala
şi să pot şi eu dormi într-una din cuşetele strâmte, simţind în pereţii
subţiri vibraţia motorului care împingea nava, cu elicea lui uriaşă. Pentru
asta venisem doar, coborând din oraşul meu cu munţi.
Pe bricul „Mircea” am urcat o singură dată, tot într-o vizită
organizată de liceu, terminată cu o ieşire de vreo trei ore în larg. Oricum,
îl ştiam din revistele „Modelism”, voisem o dată să-i fac macheta ─ e una
dintre cele mai dificile, chiar pentru modelişti experimentaţi ─ şi
studiasem bine planurile publicate acolo. Se numea impropriu „bric”,
pentru că „bric” înseamnă velier de dimensiunea unei goelete, cu două
catarge. Dar îi rămăsese denumirea de la fostul „Mircea”, prima navă
şcoală a Marinei Române, un vas care avea, într-adevăr, două catarge,
construit în şantierele englezeşti în 1882, lung de 36 de metri şi o
capacitate de 360 de tone, cu propulsie mixtă, vele şi motor. Putea
îmbarca până la 110 marinari şi ofiţeri şi străbătuse cu primii elevi ai
tinerei şcoli de marină română Mediterana, Atlanticul, Marea Nordului,
Marea Marmara. Rămăsese vestit pe toată coasta Mării Negre în mai
1888, după ce scăpase din coada unui ciclon şi ajunsese în Bosfor, cu
velele sfâşiate, catargele rupte şi parâmele atârnând, ca o jucărie
dezafectată. Teribila furtună scufundase atunci zeci de nave, dar bricul
„Mircea” scăpase şi, drept răsplată, fusese reparat gratuit în arsenalul
marinei otomane, din ordinul sultanului. După casare, prin 1938, fusese
tras în portul Galaţi şi folosit ca depozit farmaceutic şi muzeu. Arsese
într-un incendiu, în aprilie 1944, când un avion sovietic ce survola zona
portului îşi încercase bombele luându-l la ţintă. Se încăpăţânase să nu se
scufunde, ci se topise încet, glorios, plutind în derivă, pe Dunăre, pentru a
se înfige în mal şi a lăsa în urmă o epavă carbonizată, din care ieşeau
părţi metalice, contorsionate de căldură. Noul „Mircea” era un ditamai
cliperul de 1630 de tone, lung de peste 81 de metri, cu tot cu bompres, cu
trei catarge, cu velatura în cinci etaje, cu focuri, velastraiuri şi rande, cu o
mulţime de cuşete şi compartimentări. Era o navă suplă şi frumoasă,
construită în şantierele din Hamburg chiar în anul pensionării vechiului
bric, pe al cărui urmaş se antrenau anual acum sute de studenţi marinari.
Înghiţea în burta sa generoasă cam 220 de membri ai echipajului şi putea
atinge până la 12 noduri doar cu velele, fără motor. Îţi închipui ce bucurie
a fost pentru mine să urc pe puntea marelui alb şi mai ales să mă
îndepărtez cu el de ţărm! Eram vreo trei sau patru plutoane de elevi, cu
tot cu profesori şi ofiţeri, când nava s-a desprins în entuziasmul tuturor,
lent, de lângă dană şi a virat spre larg. Spre regretul meu şi al multor
altora, fără pânze pe vergi, pentru care ar fi trebuit un echipaj bine
antrenat. Naviga doar cu motorul, mai simplu. Era o dimineaţă de
primăvară, albastră deplin, cu ceva vânt. După ce analizasem îndelung
112

fiecare parte a punţii, de la extremitatea dunetei până la cea a teugii, la
piciorul bompresului, de la cabina timoneriei şi de la habitaclu până la
gruiuri şi tacheţi, m-am aşezat acolo, la prova, pe tot parcursul micii
croaziere. Prinsesem gustul întinderii mării, cu vântul în faţă, legănat de
tangaj. O gâdileală plăcută simţeam când nava se afunda în golul dintre
valuri, izbindu-l pe următorul şi transmiţând vibraţia în tot lungul punţii,
inclusiv în stomacul celor aflaţi pe ea. Mulţi dintre colegii mei fuseseră
cuprinşi de un cumplit rău de mare, care-i făcuse să vomite în spasme
peste balustradă şi să coboare în cabina mare a echipajului, ameţiţi,
pentru a se întinde în hamace. Afară de o uşoară ameţeală, eu nu aveam
nimic. În larg, marea era colorată în verde la suprafaţă, şi vedeam o
mulţime de meduze uriaşe, desfăcându-şi perdeaua globulară în toată
splendoarea ei translucidă şi albă. Mă aplecam peste balustrada teugii şi
priveam cum ascuţişul etravei spărgea suprafaţa mării şi arunca în sus o
jerbă uşoară de stropi. Închideam ochii şi mă lăsam dus de reveria
acvatică, intrată în strălucirea soarelui, reflectat de oglinda foşnitoare a
apei. Chiar în faţă s-a ivit o privelişte de poveste marină veche.
Apele deveniseră uleioase, trasate într-un azuriu cald şi
odihnitor, presărate cu perle solare care se spărgeau de suprafaţă. Înainte
se deschidea un golf larg, cu dane din lemn, la care stăteau ancorate
câteva corăbii legănate, cu pânzele strâns înfăşurate pe vergi: două
galioane burtoase, cu pupele încărcate de ferestre încadrate în stucaturi, o
goeletă suplă, cu două catarge şi, la capăt, o fregată vopsită în negru, cu
un singur şir de tunuri, scoase cu gurile lucitoare prin sabordurile
galbene, deschise în carenă. Dincolo de aerul adormit al micului port,
unde nu se vedea nici o mişcare, ghiceam marinarii odihnindu-se în
cabine sau în colibele de paie ce alcătuiau sătucul de pe mal. Mai departe
urcau culmi cu vegetaţie luxuriantă, străbătute de ţipetele păsărilor şi ale
maimuţelor ascunse prin frunzele cocotierilor. Pe podeţele lângă care
erau ancorate corăbiile stăteau stivuiţi baloţi, saci, cufere, colaci de
parâme, lăsaţi în aşteptare ca să fie încărcaţi în calele încăpătoare.
Dinspre babordul bricului „Mircea” am văzut cum se apropie o navă de
război cu trei catarge, navigând doar cu focurile, randa şi velele gabier,
cu steagul britanic la artimon. A trecut încet pe lângă noi, şi am putut zări
echipajul forfotind pe punte, o parte, alta cocoţată pe vergi, cârmaciul
ţinând roata timonei şi pe căpitanul îmbrăcat în tunica albastră, cu tricorn,
stând pe dunetă, cu mâinile la spate. După ce ne-a depăşit, am citit sub
ferestrele de pe etambou „Swalow” şi mi-am amintit că acesta era vasul
care scufundase corabia lui Bartolomeu Roberts, „Royal Fortune”, în
1722, lângă coastele Africii. Îi zdrobise atunci capul piratului cu o
ghiulea bine ţintită de un artilerist priceput, trupul lăsase o privelişte
ciudată, desfigurat cumplit, plin de sângele curs din belşug peste hainele
curate şi elegante ale tâlharului de mare. Era, într-adevăr, o corabie
frumoasă, piturată în cărămiziu, cu două dungi negre la linia de plutire,
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cu sabordurile tunurilor deschise, cu geamuri mari şi dispuse elegant la
pupa. „Swalow” a alunecat la mică distanţă de „Mircea” şi a dispărut
curând în zare, cu toate pânzele desfăcute. Ne-a salutat cu o salvă de tun.
I-am răspuns cu urale, aruncându-ne şepcile în sus.
După vreo trei ore bricul a virat la 180 de grade şi s-a întors la
dană, iar noi ne-am târât încolonaţi în formaţie la liceu. Cina, apelul de
seară, plantoanele. Nu terminasem încă de visat. Nu m-aş fi mirat să-mi fi
spus cineva, pe docurile portului: „Tinere, te văd în uniforma marinei, ai
vreo treabă pe termen lung? Uite la dana aia un cargoul gata de plecare,
facem comerţ în Australia, Tahiti şi Noua Zeelandă, tocmai în frumoasele
insule din sud! Nu vrei să completezi lista echipajului? Am avea nevoie
de un ajutor-mecanic, la motoare, se plăteşte bine! Nu trebuie să știi prea
multe, înveți pe drum! Semnezi un contract şi vezi lumea!”
În care moartea intră puţin în gândurile tuturor. O
ceremonie nedorită. Câteva cugetări ale lui Heywood, la 15 ani. În
sfârşit, Tahiti
Insula Man, 20 august 1828
Domnule,
Zile şi nopţi de drum necontenit pe apă, carturi peste carturi,
manevre istovitoare în arboradă, ceva insuliţe descoperite de noi şi
netrecute pe hartă ─ căpitanul le-a botezat bucuros cu numele vasului
nostru, „Bounty”, devieri de la rută din cauza vânturilor şi a curenţilor,
cam de astea am avut parte după ce am părăsit Ţara lui van Diemen.
În trista după-amiază a lui 10 octombrie beam ceai la prova,
sprijinit de furca bompresului, şi admiram delfinii care însoţeau vasul, la
întrecere cu el. Îmi propusesem să-mi încerc norocul la pescuit, cu plasa.
Am văzut oamenii care se strângeau pe punte, lângă pompe, şi pe Bligh
cum a urcat şi a aşteptat, ca de obicei, cu mâinile la spate, să se
potolească rumoarea glasurilor. Mi-am căutat şi eu un loc lângă grupul
ofiţerilor, în rândul celorlalţi aspiranţi. „Poate aţi aflat deja de la
doctorul Huggan... Acum o oră, la 12,30, mai precis, James Valentine a
trecut în lumea celor drepţi”. După cele câteva clipe de tăcere, am rostit
cu toţii „Dumnezeu să-l odihnească în pace!” Apoi Bligh a anunţat
tristul eveniment: „Îl vom înmormânta cu toată ceremonia astăzi dupăamiază, la ora 4. L-am întins pe masa din cabina mare, pentru a vă lua
rămas-bun de la el. Lawrence Lebogue, te rog să-i pregăteşti sacul dintro pânză de velă curată şi să-l înfăşori în steag! Ordon o porţie dublă de
grog fiecăruia. Cu prima ocazie, vom trimite în Anglia o scrisoare prin
care vom comunica familiei că a murit servind cu onoare Marina”.
Moartea lui Valentine ne-a lovit pe toţi din plin, deşi ar fi
trebuit să ne aşteptăm. Nu se mai ridicase din hamacul izolat ca
infirmerie încă de la Capul Horn, iar în ultimele luni starea lui se
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înrăutăţise considerabil. Piciorul se cangrenase şi începuse să
putrezească, răspândind în jur un miros îngrozitor. Doctorul se trezise
prea târziu să-l amputeze, iar infecţia se întinsese rapid în tot corpul. Se
mulţumise să-i administreze droguri adormitoare de prin sticluţele lui
ciudate, să-l îndoape cu rom şi să-i schimbe bandajele, aşa că bietul
Valentine zăcea mai tot timpul în stare de inconştienţă, bâiguind arareori
câte ceva. Spre ruşinea noastră, l-am vizitat rar, căci eram cu toţii
ocupaţi cu treburile pe vas. Nici doctorul nu se omorâse cu îngrijirea lui,
aşa cum nu se prea omora cu nimeni dintre cei care-l solicitau pentru
metehne mai mari sau mai mărunte. Indiferenţa sa fusese adesea
mustrată de Bligh, dar fără folos. Acum ne adunaserăm în jurul lui, în
cabina mare, îngrămădindu-ne printre ghivece, să-i dăm ultimul salut.
Era întins pe masă, pregătit de ceremonie, ras şi pieptănat, îmbrăcat
într-o cămaşă curată, cu pantofii de oraş în picioare şi pantaloni largi,
care să-i acopere piciorul umflat. Lumina intrată din belşug prin ferestre
îi mângâia chipul supt de suferinţă, însemnat adânc de riduri şi
cearcăne. Ni-l aminteam cu toţii, un marinar curajos, unul din cei
capabili să urce în câteva clipe până la mărul catargului mare şi să stea
fără teamă pe vergi. La Capul Horn o făcuse pe valurile acelea uriaşe şi
lucrul îi fusese fatal. Avea doar 28 de ani şi eram cu toţii de acord că
murise prea devreme. Domnul Christian, ajutat de Cole, împachetase
lada cu lucrurile personale ale defunctului, pentru a fi predate primului
vas cu destinaţia Anglia pe care l-am fi întâlnit. Lebogue a pus trupul
neînsufleţit într-un sac făcut din pânză de velă, l-a cusut înăuntru, după
obiceiul marinăresc, împreună cu o ghiulea, apoi l-a înfăşurat în drapel
şi l-a scos pe punte, pentru ceremonie. Am participat cu toţii şi am
ascultat cu evlavie tristă slujba citită de Bligh, îmbrăcat în uniforma cea
bună şi acompaniat de vioara lui Byrne: „O, Doamne, ai milă de sufletul
celor ce se odihnesc, binecuvintează aceste ape şi izbăveşte de păcat
acest trup pe care Ţi-L încredinţăm! Domnul să-i dea odihnă veşnică!
Odihnească-se în pace! Amin!” Am repetat şi noi formula, în cor. Când
vioara s-a oprit, Bligh a ordonat: „Daţi acest trup adâncurilor!” Sacul a
fâșâit, frecat de grătarul sprijinit de copastie, apoi, cu un plescăit care
ne-a făcut să strângem din ochi, a căzut în apă şi s-a scufundat lin. Îmi
place să cred că oasele lui James Valentine stau şi acum pe fundul
Pacificului, într-un pat de nisip şi de alge. E un mormânt demn de un
marinar destoinic, domnule, aşa cum mările şi oceanele au cu miile, de
la începutul lumii.
Cum vă spuneam, moartea asta ne-a tulburat puţin. Nu
pierdusem nici un om în atâtea luni, şi trecusem prin furtuni grele. Alte
vase pierdeau frecvent oameni, fie de boală, fie căzuţi peste bord. Nu ştiu
dacă era meritul lui Bligh pentru că pe „Bounty” nu se întâmplase la fel,
aşa cum nu ştiu dacă nu cumva trebuia să plătim vreun preţ lui Neptun
pentru reuşita misiunii. Oricum, Valentine fusese prima jertfă. Aveau să
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mai urmeze şi ceea ce e mai trist e că misiunea se va termina, după cum
ştiţi, cu un uriaş eşec. Totul fusese zadarnic, aşadar. Dar să n-o iau
înainte cu povestirea. Am fost nevoit din nou să mă gândesc cât de
prostească era filozofia neamţului acela drag domnului Christian. Dacă
există vreo armonie prestabilită, aceea ar fi doar în Paradisul etern al
lui Dumnezeu, în cer, nu aici, între oamenii obişnuiţi. Nu ştim, însă, dacă
vom ajunge acolo, după moarte. Dar cât timp există moartea, aici totul e
vânare de vânt, cum citim în Ecclesiast. Oare Leibniz şi alţii ca el n-au
văzut asta? Cum de moartea lui Valentine nu l-a convins pe secundul de
pe „Bounty”, care văzuse atâtea alte morţi absurde, că universul pe care
plutea nu tindea să se facă mai bun, ci dimpotrivă? Îl admira absolut
necondiţionat pe prietenul său, Bligh, cumva? Chiar credea că va găsi
el, oare, vreodată, pe mările lumii o insulă a nemuririi, ca să poată
spune ”iată, armonia terestră de care vorbeam”? Cum de putea fi aşa de
puţin raţional, într-un timp când marii filozofi ne învăţau că nici un lucru
nu se poate judeca fără dovezi raţionale? Aşa naivi or fi fost toţi în
saloanele pe care le frecventa?
La unele din întrebările astea acum, după atâţia ani, am
răspunsul. Sunt încredinţat, de pildă, că Fletcher Christian se născuse
prea devreme, că trebuia să trăiască în secolul acesta târziu, când
visătorii sunt la modă. Întunecatul Lord Byron sau melancolicul de
Shelley i-ar fi fost prieteni buni. Azi ar fi luat în serios de mulţi, cu
scrobeala lui teatrală, cu insula şi cu lumea lui perfectă, cu Leibniz,
visele şi femeile lui frumoase. Eu unul, domnule, credeţi-mă, am văzut
prea multe şi nu mă îndoiesc nici azi că Newton avea dreptate! De
atunci, de la moartea lui Valentine, am început să înţeleg asta tot mai
clar. Maşinăria lumii trebuie întoarsă periodic de Marele Ceasornicar,
pentru că se strică, pentru că e făcută să se strice, fiind din materie şi din
praf. Există o ordine prestabilită, asta ar putea vedea oricine, dar ea se
pierde în timp, îmbătrâneşte şi moare, până la urmă, ca orice lucru făcut
de Creatorul atotputernic, dar diferit de el. Nici un ceas nu merge cum
şi cât ar vrea ceasornicarul, pentru simplul fapt că ceasul nu e identic cu
mintea şi cu dorinţa lui, ci e o alcătuire de rotiţe şi arcuri, legate cu
şuruburi şi cârlige minuscule. El merge doar dacă cineva îl întoarce, şi
aşa a fost alcătuit de meşterul său.
N-aş vrea să luaţi umilele mele cugetări drept o dovadă de
libertate prea mare. Sunt un fiu credincios al Bisericii Anglicane şi cred
din toată inima în Treime şi în Isus Cristos ca Fiu şi Dumnezeu. Dar nam putut să nu mă frământ atunci, privind cum se duce sacul cu
Valentine la fund, despre soarta noastră aici, în lumea asta strâmtă şi
trecătoare. Poate că naşterea fiecăruia dintre noi corectează cumva
moartea altuia de dinainte, care ne-a făcut loc, sau poate că moartea
fiecăruia dintre noi este ea însăşi corecţia faptului că suntem imperfecţi,
că am fost aşa dintotdeauna. În primul rând fiindcă nu avem aceeaşi
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natură ca Dumnezeu. Nu de asta tânjim după perfecţiune, nu de asta
vrem să ajungem în Paradis, odată şi-o dată? E motivul pentru care se
îmbarca, probabil, domnul Christian Fletcher, lăsându-şi saloanele
luxoase ca să caute un tărâm în care binele şi frumuseţea înlătură
urmele răului, un tărâm aproape de Edenul primilor oameni, puri şi
incoruptibili. Avea încredinţarea că-l va găsi sau că şi-l va face singur,
altfel cred c-ar fi părăsit de mult marina. Pentru mine, însă, doar
moartea e punctul de la care începem să ne gândim la un drum spre o
altă lume, mai bună. Ea e de găsit numai dincolo de apele negre ale
Bătrânei cu mâna pe coasă. Mi-am întărit mai târziu opiniile văzând
oameni neînfricaţi sfârtecaţi într-o clipă de ghiulelele şi de gloanţele
franceze şi marea plină de cadavre, luminate, noaptea, de fregatele
arzând ale Majestăţii Sale sau ale ticălosului de Bonaparte. Acestea n-au
ce căuta în cea mai bună dintre lumile posibile, sper că-mi veţi da
dreptate!
După ceremonie, o linişte apăsătoare se lăsase peste toţi
oamenii, pătrunsese în pereţii vasului şi-l făcea să scârţâie abia auzit,
adânc. Ne îndeplineam sarcinile cu zel, dar mestecam între dinţi iarăşi
dorul de casă, de forfota caldă a oraşelor, de siguranţa pământului de
sub picioare, de părinţi, de soţii şi iubite. Ne gândeam că fiecare am
putea să ne lăsăm oasele în abisurile de sub carena vasului sau pe
vreuna din insulele acelea sălbatice, fără să mai vedem vreodată Anglia,
fără să apucăm măcar să ne luăm rămas bun de la cei dragi. Era o
melancolie despre care peste ceva ani am aflat că era foarte periculoasă
pentru moralul marinarilor plecaţi în călătorii îndelungate. Uneori putea
duce la gesturi disperate şi regretabile. Bligh ştia, probabil, asta, fiindcă
îi trimisese pe Fryer, pe Morrison şi pe Muspratt să împartă căni cu
grog, în porţii foarte mari. Efectul s-a arătat curând. A doua zi moartea
lui James Valentine era aproape uitată. Rămăsese o doar o notă în
Jurnalul de pe „Bounty”, la ziua de vineri, 10 octombrie.
Oamenii se cam îmbătaseră spre seară şi se iscase chiar o
bătaie. Quintal îl aranjase bine pe Smith, care, plin de sânge pe faţă, se
repezise cu cuţitul la adversarul său tocmai când Fryer venise să vadă de
ce se auzeau bocănituri sub punte. Atenţi la soarta bătăliei, nimeni nu
putuse să anunţe sosirea ofiţerului. Au urmat, desigur, biciuirea ambilor
mateloţi şi ordinul lui Bligh de a-i lega de catargul mare, cu câte un
căluş în gură. De fapt, nu asta a fost cel mai grav, ci faptul că Bligh
iarăşi avusese ocazia să însângereze două dorsuri, să urle înfuriat, să-i
înjure pe marinari şi să-i atenţioneze pe ofiţeri că scăpaseră situaţia de
sub control. Era cartul lui Fryer, aşa că Bligh l-a pedepsit şi pe el
încărcându-l cu încă două servicii de veghe. „Să se înveţe minte ofiţerii
mei, care cred că n-au răspunderi!” Fletcher i-a reamintit că băutura se
împărţise din ordinul lui, lucru care iarăşi l-a scos din minţi. A afirmat
că a luat pe vas o gloată de criminali şi insolenţi, în frunte cu secunzii.
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La cină n-a mai pomenit, însă, nimic, ca şi cum nu se-ntâmplase. A spus
doar, între două guri de tocană, că s-a cam exagerat cu romul.
La cincisprezece zile după aceste evenimente, pe 25 octombrie,
spre seară, omul din gabie a strigat „Pământ la orizont! Pământ în faţă,
prova tribord!”. Am urlat de bucurie, am sunat clopotul şi am năvălit cu
toţii pe puntea provei, privind în zare. Era Tahiti, întrezărit în lumina
roşie a apusului abia ca un nor cenuşiu, pe suprafaţa apei, în dreapta
bompresului. Bligh a confirmat şi el cu zâmbet satisfăcut, după ce a
privit prin lunetă. Ajunsesem, în sfârşit, la destinaţia pentru care
bătusem atâta drum. Domnul Christian a venit lângă mine şi, cu ochii
spre dunga neagră de la orizont, mi-a şoptit în trecere: „Ai să vezi mâine
o bucată mare de Paradis!”.
A urmat o noapte plină de nerăbdare, în care n-a dormit mai
nimeni. Am stat cu toţii, ofiţeri şi marinari de rând, de vorbă şi am croit
planuri de a ne petrece timpul pe insulă, până la îmbarcarea puieţilor.
Bligh, care vizitase insula pe vremea lui Cook, era asaltat cu o mulţime
de întrebări, la care răspundea destul de binevoitor. Părea dispus să
abandoneze stricteţea programului de punte, odată cu debarcarea.
Dimineaţă, devreme, pe 26, cu vânt slab din travers, am ancorat în golful
Matavai, salutând cu salve de tun pirogile împodobite ale băştinaşilor,
venite în întâmpinare. După calculele noastre, făcusem, de la plecarea
din Anglia, peste 27 de mii de mile, în 11 luni, mergând cu peste 100 de
mile în medie pe zi. Furtunile şi opririle pentru reparaţii modificaseră
planurile noastre şi ne întârziaseră, dar ajunseserăm, în sfârşit.
Poposeam întâia dată în mările frumoase ale sudului, despre
care auzisem atâtea poveşti, care de care mai fascinante. Alături de ceea
ce s-a întâmplat după preluarea vasului de către rebelii conduşi de
Christian Fletcher, va rămâne printre cele mai memorabile experienţe
ale vieţii mele, legată de cea mai lungă şi mai aventuroasă călătorie din
câte mi-a fost dat să fac. Şi oricum n-aş fi putut s-o uit, fiindcă era
prima, cea care m-a făcut cu adevărat bărbat. Aveam să revăd patria
abia peste trei ani, complet schimbat.
Al dumneavoastră,
Căpitan în Marina Regală,
Peter Heywood
(din volumul În drum spre sud. Roman de aventură, în curs
de apariţie la editura Brumar)
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Poeme de
Liviu Georgescu

NOSTALGIE
toate se vor strânge în sine, în pacea dintâi,
toate într-un singur creier înțesat de mâini și ochi și urechi,
de gânduri și sănii, de săbii și amurguri sticloase
pe care aluneci deodată și veșnic pe partea cealaltă.
dar noi rămânem aici, în noaptea eternă, în căutarea eternă
prin apa și timpul trecute pe jos, pe brânci, fără aripi.
nu mai putem să-ndurăm lutul, nu mai suportăm greutatea,
nu mai privim în sus, doar în mijlocul de păcuri al pământului.
mortarul se prinde mai bine în jurul pieptului și-al respirării,
mângâierea zorilor te face mai negru și mai aspru.
anotimpurile cu poamele lor prea coapte și pline de fapte
se strecoară sub stele, în viața tuturor – plânsă durere.
dar eu aștept clipa când toate se vor strânge în sine, în pacea dintâi,
toate într-un singur creier înțesat de mâini și ochi și urechi,
de gânduri și sănii, de săbii și amurguri sticloase
pe care numai alunecând pe partea cealaltă poți
să te uiți înapoi, la tot ce fusese să fie și ruinat a fost,
la ceea ce fusese să se nască și greșit zămislit a fost.
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CURCUBEU PLIN DE BISERICI
prin oraș gonesc tramvaiele ca niște ogari împleticiți
pe urmele unui vânat iluzoriu.
străziile se desfac precum stridiile, se desfac în soare
și luminează galben o vreme, peste amurg.
apoi ploaia se ridică în pânze și îmbuibă orașul cu stele de mare.
cerul se limpezește și norii se desfac în culori,
într-un curcubeu imens.
curcubeu plin de biserici, deschis spre partea dinspre inimă,
deschis spre locul unde fălci puternice sfârtecă timpul,
deschis în spațiul unde fumul a învelit totul
într-un cocon de uitare, într-un pântec care a uitat
să mai nască.
curcubeu plin de biserici, deschis spre partea dinspre inimă,
amintindu-ne de nașterea care trebuia să fie.

MESAGERUL
Se crede că moartea e-mplântată în noi ca o sămânță
de busuioc. și atunci când ți-e lumea mai dragă
te trezești în brațe cu-o căință.
și vine un mesager să te șteargă,
a plecat spre tine încă de la naștere
și știe exact unde ești în orice moment.
vine peste mări și țări oriunde-ai fi,
vine-n picaj
cu un singur mesaj:
să-ți faci bagajul și să te muți în glii.
El apare la ușă sau pe câmp, în grotă sau în iatac
în brațele iubitei și-ți întinde un sul de mătase,
cu sigiliu și litere suflate cu aur, semințele negre de mac,
mesajul gravat adânc în oase.
Eu cred însă că moartea nu vine dacă n-o lași să vină,
dacă nu te lași călcat în picioare, sub mașina de tuns,
dacă frăgezindu-ți uitarea uiți de licoarea ce te-a pătruns,
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uscându-ți gâtlejul. dacă faci din sulfuri sulfină
și din mâluri lumină.
Nu vine dacă în treacăt îți lovești capul de lună
lungindu-te prin fereștri.
Nu vine dacă nu-ți julești
genunchii prin mătrăgună
când umbli mărunt prin vinete muchii
răninundu-ți rărunchii.
Și nu vine dacă floarea nu se ofilește la tine în mână.
El așa a făcut, s-a lepădat și-a urlat în codrii, cu mătănii fel de fel,
de s-au speriat relele de el.
Nu s-a atins de loc de ispită. S-a-nfruptat tot din mugur.
L-am văzut totuși mort în racla de sticlă
cum totul se ofilea în el la vedere, încet și sigur,
iar lângă inima lui mugea o roșie furnică.

MEMORIE VIE
Inima bate pe sărite, ca la şotron,
viaţa se ascunde între linii de cretă,
caută prin încăperi goarne ruginite şi caii de lemn.
Departe în oraș aceiaşi oameni pe trotuarele încinse.
Se scurg gondole prin asfaltul lichid
cu steaguri negre şi catafalcele albe. În raclele verzi
prinţesa-i parfumată cu aripi de fluturi.
Sălbăticiile văzduhului ne colorează vederea
cu cretă și var.
Din scoici se desprind începuturile
întunecate,
răsăriturile cețoase, singurătățile vasale.
Fluviile curg în sus, cu tot pământul, cu toate oasele
şi cu tot sângele.
Acolo, la început,
îngerii se scaldă neastâmpărați în limpezimile nopții.
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CEEA CE VA FI FOST SĂ FIE
moartea se privește în ochi, direct în ochi,
altfel te poate prinde într-un moment de slăbiciune și gata,
nu mai apuci să te dezbraci de trup, mori cu carnea pe tine,
așa cum a fost de la-nceputul lumii
și vederea se încețoșează și mâinile se rup de trup
devenind o morișcă în văgăuni nenumite de spațiu.
nu mai apuci să vezi ce n-ai văzut vreodată
și ce nu aveai cum să vezi și ceea ce urma să vezi
dacă ai fi trăit ne-ncetat, încetând traiul de-acum.
stelele se-nmulțesc nesfârșit
cu spiritele nostre
și se prefac în mușuroaie de diamante
pătrunse de raze venite din partea cealaltă.
atunci te apropii de vedenii mai adevărate
și mai umbrite, cu lumină nerobitoare, domoală,
și arșița ei potolită te face să vezi carnea
care se deprinde încet de pe fața stelelor
ca o foiță de ceapă.
dar în părțile astea moartea nu se privește în ochi,
într-o zbatere fără urmare,
în reflecția a ceea ce va fi fost să fie de partea cealaltă.

SEARA A VENIT FANFARA
Seara a venit fanfara să ne strice sufletele,
să le fugărească prin gardurile vii,
fanfara cu umeri de bizon și inimă de catifea.
Poștalioanele treceau către malurile lumii, către
fagurii primitori ai nopții
gata de pradă.
Dincolo de garduri se-auzeau lupii și mierlele laolaltă
în durerea oprită pe stele –
o durere minerală stoarsă din atomi rotitori
ca untul din lapte,
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licoare îmbătătoare din care se-nfruptă vulturii
când se lasă cu vâltorile-n gol.

Pe buzele lumii se-aprind urzici lucind ispititor.
Pe dinăuntru respirația se face rece și oxidează fierul
din sânge,
se freacă de suflet ca măgarii de aurore,
și sufletul nu mai contenește să se usuce
sub lumina tot mai verde și pală.

CUM SE ÎNTÂMPLĂ
Se îmbolnăvise, cretinul, și i-am spus să nu facă asta
fără mine, nici un pas fără mine, dar nu m-a ascultat,
și-a burdușit sentimentele într-o pungă de hârtie murdară
maroniu-spălăcită, a spart apoi punga și totul s-a revărsat
pe dușumele
în timp ce el râdea mânzește și se ținea de burta umflată
și oasele i se despicau pe dinăuntru precum copacii trăzniți
din care ieșeau iepuri și dropii
și se răspândeau peste tot ca o leucemie
– semn rău,
astrele s-au interpus
și acum
nebulosele roșii înfloresc la geamul lui
asemenea florilor carnivore îmbăiate cu premoniții –
se mișcau sentimental după inflexiunile vocii lui,
răspundeau tuturor stimulilor
de la pipăit la miros,
de la atingere la flashuri luminoase ieșite din inimă,
până la sunete neînțelese.
Se pare că așa începe,
mai întâi o răcoare, apoi un abur, un freamăt,
mai târziu o voce ușoară, încărcată cu sâmburi amari
și numai la urmă duhoarea
de care nu scapi nici cu apă sfințită.
Mult mai târziu sâmburii se îmbracă în duh
și dau pârg de lumină.
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„Atipic, inspecţia mea pentru definitivat începuse şi se
terminase mult mai devreme, decât m-aş fi aşteptat,
pentru că avusesem prima oră la a VII-a B, într-o
încăpere veche din chirpici antediluvieni, unde, de
veacuri, şoarecii erau la ei acasă… „

Cunoştinţe despre natură
o schiţă de Ioan Florin Stanciu
- Dar cu şobolanii-ăştia ce facem? întrebasem eu oarecum
neutru,aterizând, ca musca-n lapte, peste discursul cel mai avântatpartinic al tovarăşului Cuchi, Culiţă Chirilov, care va să zică, bubosul
sacerdotalul şi susceptibilul nostru secretar pî cî rî, întrerupt, astfel,dintro lungă şi veninos-moralizatoare prelegere despre entaziasmul
revoluţionar şi simţul datoriei, tocmai când arătătorul său bine supt îi
atingea exemplar pieptul, în dreptul inimii
- Păi, şcoala asta geme de şoareci, intervenise şi Auraş visător,
încercând să-mi întindă o mână din beznă şi să readucă discuţia pe un
terenul mult mai sigur al realităţii materialist-ştiinţifice.
Dar Cuchi rămăsese cu buzele rotunjite patetic în jurul unei
vocale care n-avea să se mai nască,continuând însă să-şi vânture mâinile
şi să-şi rotească ochii, într-un fel de transă şamanică
- Te referi la noi? întrebase Nana nu tocmai nevinovat, plasându-se,
din instinct, pe lungimea de undă a secretarului.
- E şoarici, bre! sărise Papaşa, bucuros că se trecuse din zona incertă
a speculaţiilor morale, pe teritoriul mai sigur al realităţii imediate. Ce,
sunteţi orbi?!!
Desigur că precizarea i se păruse lui Cuchi perfidă, dar preferase să
aştepte, strecurând printre pleoape imaginea vie a nimicniciei didactice,
într-un fel de stop-cadru semnificativ,menit să pună şi puţină ordine în
Regulamentul nostru de ordine interioară, care, la punctul întâi, stipula
tocmai faptul că: Toate cadrele didactice, indeferent de specialitate sau
pregătire, vor milita neabătut pentru a-şi însuşi şi transpune în viaţă
ideologia partidului nostru, aşa cum reiese ea din genialele indicaţii şi
orientări ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu.
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- Sunt şoareci peste tot! admisese directoarea când privirile galbene
de motan flămând ale lui Cuchi se abătuseră şi asupra ei
Geta scria de zor, apăsând cu mâna stângă hârtiile, ca să nu se
deplaseze indigoul.
- Sper că n-ai de gând să treci şi povestea asta în procesul verbal,
şuierase Cuchi cu rictusul său de şarpe la pândă.
Am încercat să fac întuneric şi să-mi reiau filmul de-amor pe care,
de la începutul şedinţei, începusem să mi-l derulez prudent în minte, dar
atmosfera devenise prea încărcată şi n-am mai reuşit să reiau
miraculoasa scenă-a sărutului, pentru că secvenţe mai noi sau mai vechi,
cu Mickey Mouse, Tom şi Jerry sau Felix the Cat se învălmăşeau , se
întretăiau, se-aprindeau, se stingeau într-o bulucire delirantă, acoperind
cu o ceaţă de gesturi burleşti chipul exasperat şi pervers al Laurei M.,
care (cum putusem să uit?!) nu iubea animalele.
Apoi, timp de-o săptămână, trebuise să-i repet de mii de ori lui
Cuchi că eu n-avusesem niciun rol premeditat în ceea ce el numea,
strâmbându-se de fiecare dată-n alt fel, diverziunea:
- Ăăă..., diverziunea pusă la cale împotriva mea..., împotriva mea!!,
înţelegi?!
- Ăăă...care diverziune?! Ce diverziune? întrebam eu peltic,ca-ntr-un
curs de speed-english, pentru începători, fericit totuşi că Organu’ nu
alesese cuvântul sabotaj, pentru care Codul Penal avea, cel puţin, o sută
de articole , toate începând de la ,minimum, 10 ani de temniţă grea
- Lasă, bă, că te-am văzut eu! Prea făceai pă pisica dîn traistă!! Iar
astaaa...,adăuga el, strivit de infinita depravare a lumii în care era nevoit
să trăiască,... într-un cadru oficial!... Într-un cadru oficial!, înţelegi !?
- Nu! Nu înţeleg!... V-am spus de o mie de ori că nu înţeleg! Dar
totul o fi pornit de la inspectoru’ ăla?!...
- Lasă-i, bă, pă inspectori în pace! Ce, ăia vin p-aci după şoareci!?
Nu! Nu veneau după şoareci! Veneau după peşte. Atâta doar că eu,
proaspăt absolvent, tocmai nimerisem peste unul care nu ştia sau nu mai
voia să aplice regula jocului. Căci îl găsisem dis-de-dimineaţă în
cancelarie, cu catastifu-ntr-o mână şi cu stilou-n cealaltă, pregătit să
intre-n luptă pe burta goală. Minune mare, pentru că zmeii ăştia pitici,
conform unui ritual mai bătrân decât toate basmele, îşi trimiteau mai
întâi buzduganul, care izbea o dată-n uşă şi de trei ori în masă,
înştiinţându-te astfel că, la descinderea lor şifonată din diligenţa locală,
pândită printre perdele de curiozitatea înfiorată a întregii şcoli, ar fi
trebuit ca bucatele să nu fie nici prea fierbinţi, nici prea reci sau, Doamne
fereşte!, prea banale şi prea puţine.
Atipic, inspecţia mea pentru definitivat începuse şi se terminase mult
mai devreme, decât m-aş fi aşteptat, pentru că avusesem prima oră la a
VII-a B, într-o încăpere veche din chirpici antediluvieni, unde, de
veacuri, şoarecii erau la ei acasă,zburdând familial printre picioarele
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elevilor sau înfruntându-se cu ascuţite ţipete de luptă pentru vreo
bucăţică de pâine alunecată din bănci. Pentru că, tot diverzionist, copiii îi
hrăneau în secret cu bucăţele de biscuiţi şi de cornuri.
Ceva mai tîrziu însă, am observat că, terorizat, inspectorul se făcuse
deja verde-albastru şi îşi vârâse ambele tălpi în pupitrul ultimei bănci,
unde îl instalasem cu adâncă deferenţă, la sosirea în clasă şi unde
îngheţase cu genunchii la gură, fără să mai urmărească lecţia, fascinat
mereu de spectacolul zoologic, ce i se oferea pe sub bănci.
Numai că, la vreo două minute de clopoţelul final, un guzgan bătrân
şi pervers pe care copiii îl botezaseră Papaşa, se urcase, temerar şi
perseverent, pe godin, de unde-l supraveghea foarte atent pe intrus,
ofensat parcă de faptul că acesta îndrăznise să se îndoiască de bunele lor
intenţii.
- Ce-a fost, toar’şe, asta!?,m-a întrebat inspectorul pe coridor,
călcând ca prin apă şi rotindu-şi neliniştit privirile, de jur-împrejur.
- Complementul indirect, am răspuns eu supus, Exerciţii de
recunoaştere şi de utilizare, în texte.
- Lasă-l dracu’ dă complement! Ce era cu şoarecii-ăia?!!
- Şoarecii-ăia aparţin şcolii! i-am explicat eu dezolat.
- Şi...şi...şiii nu faceţi nimic?!!
- Ba, tocmai ne gândeam să le pictăm câteun număr de inventar pe
burtă şi să-i trecem în registrul matricol.
- Numa’ să n-apuce ei să vă mănânce de vii, mai înainte!
Cu toate astea, şoarecii n-au reuşit niciodată să devină, pentru noi,
nişte simboluri ale răului sau ale apocalipsei, pentru că, de fapt reuşeam
să trăim mereu într-o amuzantă simbioză.
E drept că roseseră o parte dintre volumele bibliotecii şcolare, dar,
mai ales, pe cele roşii, de propagandă comunistă, pe care învăţătorul
Raşid avusese nefericita idee să le recondiţioneze, lipindu-le cu cocă de
grâu. (Bucuria şoarecilor!!!)
- Bre, constatase el uluit, nici Garda de Fier şi nici Tânăra Gardă nu
le-a rezistat la ăştia... Nişte fiare foarte periculoase, ce să-ţi mai
povestesc!?
Atâta doar că nici cărţile mai noi nu avuseseră o soartă mai bună,
pentru că pe acelea le alesese Papaşa şi le vânduse cu toptanul la un
anticariat din Constanţa.
Le vânduse, le băuse, se linsese frumuşel pe dinţi şi dăduse vina pe
şoareci, împotriva cărora tunase şi fulgerase vreo trei săptămâni în şir,
până când Nana, mereu bine intenţionată, adusese de-acasă o pisică
feroce – o jivină galbenă, parşivă şi surmenată, care adulmecase cerşit
sacoşele învăţătoarelor şi se miorlăise vreo câteva zile pe
coridoare,tulburând orele de curs, până când ne hotârâsem s-o lăsăm de
planton numai noaptea, ca să împlinească-n linişte dreapta judecată.
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Iar chestia miraculoasă e că,deşi ermetic închisă, pisica dispăruse
definitiv încă din prima noapte.
- Domnu’ Florin,îmi spusese Nana ofilită, ţinându-se legănat de
reverele mele, eu cred c-au mâncat-o şoarecii, dom’le!!!
- Ei, a mâncat-o dracu’!
- Nu râde, mă băiete,că ea era una singură, iar ăştia sunt mii şi mii!
În orice caz, cu ea sau fără ea, echilibrul natural al şcolii rămăsese
neschimbat
De aceea, după celebra şedinţă de partid, Diverziunea lui Cuchi, cum
avea să intre-n folclor,ne abătusem însetaţi pe la cârciumă şi ne aşezasem
osteniţi la masa noastră, din umbrarul de stuf împletit, de unde puteam să
zărim, fără melancolii ipocrite, expierea înceată-a luminii deasupra
bălţilor fumegânde-ale Buhazului şi unde puteam să tăcem înţelept cu
obrajii-n palme:
Pescăruşi târzii se întorceau fremătând înspre cuiburile lor, săpate-n
malurile friabile ale Capului Midia.
- Ştii pisica aia pe care-a adus-o Nana? a întrebat Auraş pe
neaşteptate, în vreme ce, departe, la marginea zilei, ultimele pâlpâiri ale
soarelui puneau iluzorii ostroave albe pe valuri.
- Pisica galbenă, dom’le!? a insistat el.
- Aia pă care-au mâncat-o şoarecii?!! am râs eu.
- Ai puţintică răbdare c-a găsit-o Cuchi, azi-dimineaţă, dormind în
sacu-ăla cu mingi de handbal, din sala de sport
- Aha, şi i-a pictat iute un număr de inventar pe spinare!?
- Măi, fratele meu, s-a făcut alb ca varul, i-au ieşit ochii din cap ca la
melci şi i s-a ridicat părul în cap, Ce e aia?, Ce e aia?, Ce e aia?!,
- Păi, pisica lu’ Nana, ce să fie, i-am explicat eu şi mi-am făcut
cruce, cu limba-n cerul gurii. Da’ jivin-aia dă secretar a-nceput să chiţăieaşa subţirel, ca moartea la dentist:hi.hi, hiii, hi,hi!!! Iar, pisica, a adăugat
Auraş tulburat, pisica a sărit brusc în faţa lui, zburlită, încordată şi cu
ghearele scoase.. Avea pupilele cât mingile alea de handbal, dom’le! Şi-i
tremura aţâţat vârful cozii… şi era gata de salt!
Apoi, Auraş s-a plictisit brusc, i-a trimis înapoi la origini pe toţi
secretarii de partid şi pe toate pisicile lumii, a mai pus o dungă de sare pe
buza halbei şi-a adăugat , cu un foarte transparent sentiment al
zădărniciei:
- Auzi, băi frate,cred c- aşa ne-a fost nouă scris: să vieţuim, bot în
bot, cu toţi şobolanii!!
- Păi, pe lumea asta, am filozofat eu melancolic, e aproape la fel de
greu să fii om, pe cât de greu e să fii şoarece.
- E mai greu să fii om, a constatat Auraş, pentru că, nouă, ni se-arată
pisica şi ziua şi noaptea!
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Poeme de
Linda Maria Baros

Ies pe stradă cu îngerul
Ies pe stradă cu îngerul, ca un lanţ înfăşurat pe mână.
Albită de varul pereţilor.
Bărbaţii pe care-i întâlnesc
îmi ling mâna şi gleznele,
mă urmează îndeaproape.
Calc pe ei ca pe nişte cărbuni aprinşi,
ca pe valuri, pe-acoperişuri.
N-am nici o milă
pentru bărbaţii care mă iubesc.
Lanţul meu le-a crestat pe spate pupile de şarpe.
Mă salută cei care-au dormit
pe marginea înaltelor acoperişuri,
cei care şi-au dus plămânii până-n adâncul apelor
– ca pe nişte câini subţiri de vânătoare –
şi i-au obişnuit să respire acolo.
Mă salută, de jos, ceilalţi – civilii. Atinşi de comatoză.
Cei care-au dinţii sparţi cu ranga.
Magnificele clinici, interpuşii.
Dezmoşteniţii sorţii mă salută, contuziile, tusea.
Poate, sub pat, ţevile puştii fumegă încă.
Am ieşit pe stradă cu îngerul. Mă-ntorc acasă.
Ca un lanţ înfăşurat pe mână.
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Beton C100/115 cu autocompactare
Ceea ce se vede este oraşul, groapa lui comună.
Acolo, fabrica de cuie, forja cu uşile larg deschise,
clădirea filaturii – ca o ureche parabolică, uriaşă.
Dincolo, acoperişuri şi alte baldachine în aşteptarea prăzii,
portofelele carnasiere, gata să jupoaie frumuseţea
manechinelor locale.
Prin parcuri, prin ganguri, pândesc deja eroic
cei care desenează ţinte, înalţă periscopul.
Slamul, abulic, perforează betoanele clipă de clipă,
sufletul funcţionarilor insomniaci care
se-avântă-n zbor spre groapa de gunoi.
Mai este şi lespedea pe care copiii o dau
la o parte peste zi, în joacă.
În rest, beton. Cimitirul vertical, aproape curat, al zidurilor.
Ordine militară, eroică şi ea. Treci pe bulevard,
ca printre nişte carcase de porc
agăţate la congelat.
În cartierul vechi nu ne uităm. Cartierele vechi put.
Pereţii trosnesc, câinii te bat pe umăr.
În partea cealaltă, crevasa unui nou bulevard
deasupra căruia vor foşni herbaceele acoperişurilor.
Orbii nu s-au ridicat până sus, sus; nu s-au luminat.
Acoperişurile sunt pustii, fără trecători,
aproape lunare.
Se ridică marile blocuri, traiectele lor excretoare.
Viitoarele clădiri se sprijină de tranşee de luptă,
de străzi viitoare.
Dar acolo, să spunem, oraşul înoată încă în subteranele lui.
Braţul macaralelor se roteşte deasupra până seara târziu
în căutarea unităţii dialectice dintre cer şi pământ.
Iar spre sud, în câmp, vor fi pereţii moi de pe lotismente,
cu peluzele lor acuplante, cu gonoreea piscinelor.
Cu timpanele sfâşiate de strigătele prelungi
ale femeilor legate de catargul casei.
129

Se construiesc ziduri. O zonă în care, noaptea,
liniştea este aproape industrială.
Doar zumzăitul letargic al betonului îţi intră în oase.
Ca peste tot: beton C100/115 cu autocompactare.

Aşteptând turiştii
Pe la prânz, debarcă turiştii.
Metropola, sexul ei uriaş, îi atrage.
Spre seară, par nişte păsări aspirate
de elicea unui avion.
Mulţi dintre ei adorm cu degetul pe hartă,
cad pe băncuţele din parcuri, aproape pietrificaţi.
Cei din răsărit murmură numele superiorilor
care, în visele lor, au o reprezentare
abstractă, s-ar zice, precum infinitul.
Flutură steguleţe, aplaudă în somn.
Şi aşteaptă femeile acelea bronzate, cu demaraj rapid,
care-şi scot pe fereastră picioarele subţiri,
de maimuţă, şi le plombează urechile,
gurile, cu titirezul sânilor.
Şuţii de buzunare, maradoniştii asigură perimetrul,
îi ţin în padoc.
Dar cunoscătorii s-au lipit de membranele altor vise:
deschid umbreluţe corai în paharele-ngheţate
acolo unde apa e garantată.
Jur-împrejur,
femei înalte, cu elice, devastează trotuarele,
scanează strada, bărbaţii cu limba;
siajul lor fierbinte pârjoleşte lobii frontali.
De pe terase, turiştii le retează genunchii
cu bancnote de-o sută.
Se deschid chakrele inimii. Nopţile pliante.
… Până când vine din nou dimineaţa, gema ei
rozacee, de şancru, sparge cerul.
Paşii străinilor cad din mansarde
şi se adună din nou în gări.
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Acolo unde oameni nu se cunosc între ei.
Aşteaptă ca morţii-n criptele comune, nu-şi vorbesc.
Trec unul pe lângă altul şi se privesc plini de ură.
Degetul vagoanelor, cu o nepăsare veninoasă şi rece,
îi alege la întâmplare pe câţiva dintre ei.

Mănânc şi dorm
Mănânc şi dorm. Pielea mi se reface zilnic.
Bărbatul care-mi oferă plăceri
îmi mângâie în fiecare zi sexul.
Până ajunge carne vie.
Asta mă scoate din minţi şi atunci încep
să urlu şi să-mi tai venele-n lung,
mă reped la el şi încep să-i rup,
ca unui cântăreţ gothic,
femeile de pe piept şi coapse.
Îl bat cu lanţul şi-i înnod degetele.
Apoi mănânc şi dorm. Pielea mi se reface la loc.
Bărbatul care-mi oferă plăceri
zace ghemuit la picioarele mele.

Odă oraşelor elastice
Dimineaţa se zideşte peste oraş. O vibraţie înşurubată adânc
în betonul precomprimat al atmosferei.
Marile bulevarde dansează, ţâşnind de sub buricul periferiilor.
Cozile lor de cometă, zidurile de zinc, de zgură,
ale-naltelor imobile se vor pune-n mişcare…
Peste oraş răsuflă cald instalaţiile Sorbonei, popota de la ENA,
în care sunt fierţi studenţii-n cazanele cu cărţi.
Sub firmele hotelurilor – nişte uretre de neon împletite savant –,
încep să curgă, în valuri ornate cu elemente de siguranţă, banii.
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Străpung membranele.
Oraşul de beton se-mpreunează cu oraşul de carne.
Dar şi marile guri de canal se deschid eliberate spre cer,
un fel de ecluze, de sfinctere ruginite.
În parcuri, se-aude cum se-ncheagă, cu scrâşnet de pneuri,
omida pe ram. Vin săpătorii, cojiţi ca nişte flegme
de pe zidurile comisariatului. Îşi înfig cazmaua hotărât,
adânc, în pământ şi restabilesc ordinea.
Ejaculează pământ.
Iar fetele, fetele uzează turbinele trotuarelor, gâfâie,
asfaltul le urcă vijelios în artere,
deschide în forţă şenalul pieţelor.
Străpungerea aceea blândă dintre două străzi paralele
aduce cu o mamă care alăptează iar inima ei,
de pe rue Lauriston, împinge laptele în avenue Kléber.
Străzi culisante, străzi imobile care se zidesc singure,
răcoarea transparentă a intersecţiilor.
Îţi bei cafeaua pe terasă, la soare, în liniştea standing din jur.
Eşti proprietarul acestui oraş elastic, irezistibil.

Născută în 1981 în România./ Alfabetizată în cartierele periferice ale
Bucureştiului./ Doctor în litere la Sorbona./ Locuieşte de mulţi ani la Paris./
Cinci volume de versuri. Două în România; trei în Franţa./ A obţinut cel mai
important premiu de poezie din Franţa în 2007./ Două piese de teatru, două
volume de studii literare, treizeci de traduceri./ Poezii publicate în 25 de ţări./
Are părul verde. Poartă o ghiară de argint la mâna dreaptă./ Site personal:
www.lindamariabaros.fr
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„…puternica revenire "în modă" a lui G.
Bacovia i-a făcut (şi) pe mulţi scriitori
optzecişti (şi nu doar pe ei) să se revendice de
la ilustrul băcăuan. Declaraţii conjuncturale şi
"oportune", bineînţeles. În ce mă priveşte,
consider că respectiva promoţie conţine un
singur "bacovian" veritabil şi acesta este
Nicolae Sava”

Nicolae Sava, un "bacovian" optzecist
un comentariu de Emil Nicolae
În toamna anului trecut, la un colocviu organizat de Universitatea
"V. Alecsandri" din Bacău, cineva m-a întrebat dacă mă consider un
"bacovian" (bazându-se pe faptul că sunt născut în oraşul lui G. Bacovia
şi pe informaţia că "poetul movului" constituie una dintre slăbiciunile
mele de cititor). Mi-a fost greu să răspund afirmativ (conform
aşteptărilor, în împrejurarea dată - participam la aniversarea a 135 de ani
de la naşterea scriitorului în discuţie), dar nici nu m-am încumetat să neg
cu fermitate... Totuşi, întrebarea m-a pus pe gânduri. Cum poţi să (mai)
fii "bacovian" acum, în secolul XXI, ocolind condiţia de epigon (la
nivelul discursului literar)?, lăsând deoparte întâmplările formal
biografice (Bacăul nu produce, în mod automat şi exclusiv,
"bacovieni"!)?, trăind în provincia de azi şi nu în cea de altădată?,
asumându-ţi obsesia decandetismului prezent şi nu pe a celui deja datat?,
folosind ironia pe înţelesul congenerilor tăi? ş.a.m.d.
Ca să exemplific, mă opresc deocamdată la doi poeţi români
contemporani care suportă raportarea la G. Bacovia fără vreun prejudiciu
pentru originalitatea operei lor, dimpotrivă. Unul este regretatul bănăţean
(sic) şaizecist Petre Stoica, practicând un fel de bacovianism implicit,
dedicat "lucrurilor" mici şi insignifiante în aparenţă, adică un minimalism
sentimental cu implozie. Celălalt este băcăuanul (sic) şaptezecist Ovidiu
Genaru, care şi-a asumat explicit bacovianismul în volumul Patimile
după Bacovia (1972), într-o preluare adaptată a teatralităţii şi artificiului,
asimilând maniera înaintaşului său prin gustul "vremurilor noi". Observ,
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aşadar, că amândoi sunt departe de rămăşiţele postromantice
recognoscibile în versurile lui G. Bacovia, că nu au de-a face cu
muzicalitatea simbolistă de extracţie verlainiană, că referenţialul lor e
mai puţin strâmt decât al celebrului predecesor, pe de o parte; dar,
totodată, adoptă o atitudine favorabilă statutului "minoritar" al poeziei (în
linia lui G. Deleuze şi F. Guattari din vol. Kafka. Pentru o literatură
minoră - v. comentariul meu "G. Bacovia şi literatura minoră" din rev.
Cafeneaua literară nr. 9/2011 şi Conta nr. 3/2011), vorbesc / scriu
"sottovoce", se protejează cu "inactualitatea", pe de altă parte. Ei nu sunt
bacovieni în sens istoric şi stilistic (povestea asta e închisă şi finită în
istoria literaturii), ci "bacovieni" conform unui anumit metabolism poetic
(atitudine, gestică, ton, spirit), care le conferă şi identitate proprie şi
posibilitatea de a fi "altfel" la un moment dat.
Oricum, puternica revenire "în modă" a lui G. Bacovia i-a făcut
(şi) pe mulţi scriitori optzecişti (şi nu doar pe ei) să se revendice de la
ilustrul băcăuan. Declaraţii conjuncturale şi "oportune", bineînţeles. În ce
mă priveşte, consider că respectiva promoţie conţine un singur
"bacovian" veritabil şi acesta este Nicolae Sava (fără ca el s-o fi spus /
recunoscut vreodată!). Poetul nemţean are toate datele bacovianismului
esenţial (nu formal): un sentiment profund al damnării şi solitudinii, plus
o plăcere stoică (bolnă-vicioasă?) de a-l suporta; tendinţa nedisimulată de
a-şi expune acest sentiment ca "procedură" (marcă?) existenţială; dar şi
familiaritatea, simulată de astă dată, cu accesoriile mărunte (umile) din
universul înconjurător; înclinaţia spre autopersiflare ş.a.
Nicolae Sava nu a fost de la început un "bacovian" (cel puţin nu a
lăsat să se vadă asta) şi - precum Petre Stoica ori Ovidiu Genaru, la
vremea lor - a acceptat să exerseze mai întâi ticurile caracteristice
promoţiei sale literare (optzeciste), respectiv discursivitatea, antilirismul,
ironia ş.c.l. Numai că toate aceste elemente, altfel dispuse / corelate /
proporţionate, existau deja "in nuce" la G. Bacovia. Încât, cu fiecare carte
publicată (nu prea multe), Nicolae Sava şi-a dezvăluit câte puţin din
natura sa bacoviană. Iar traseul poetului nostru poate fi urmărit în
antologia Privighetoarea arsă (Edit. Tipo-Moldova, Iaşi, 2011; col.
Opera Omnia nr. 23). Până la următorul "manifest" pe care-l extrag din
cartea apărută în 2004 ("Insolenţa nopţilor"), care dă seamă despre modul
în care Nicolae Sava este şi "bacovian" şi original, deopotrivă:
"Frumoasă umbră las în urmă, frumoasă şi clară. / Suficientă pentru a
acoperi toate nimicniciile / mele. Chiar şi ale noastre, aş putea zice (azi /
am umblat din nou la cutiuţa cu sentimente, dar îmi / trece). / M-au
mişcat, iarăşi, de exemplu singurătatea / stâlpilor de telegraf, oboseala
lacătelor încuiate, / drumul denivelat involuntar de sinceritatea /
prietenilor comuni cu razele de lună. // Ne vindem scump toate acţiunile /
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afective, dar cine nu spune <am găsit corabia / care va descoperi o
americă la tine în sân> / nu are dreptul să culeagă o floare de colţ. // Când
cresc din senin coarnele melcilor / e loc pentru furtună. Nici mie nu-mi
mai scriu / demult iubitele mele pierdute prin iarbă. / {i-au dat seama că
îngerul lor cu aripi de lut / pluteşte peste cer numai când la subsuoara
norilor / cresc ficţiuni de sentimente nescrise. // Umbra mea suficientă şia făcut datoria. Curând / timpul şi-a înfipt în mine tăişul. / Când mă va
însângera ca să cred / umbra mea va mai pluti, gânditoare, câteva clipe."
("Umbra mea suficientă").
Avem, iată, proba unui bacovianism difuz dar autentic, care nu
deranjează opţiunea exprimării „în ton” optzecist şi nici originalitatea.
(N.B. M-am referit aici, e clar, la ipostaza „personajului” literar Nicolae
Sava şi la textele lui; însă pentru o mai convingătoare percepţie a
bacovianismului său nu trebuie neglijată „persona” autorului, cu
refugiile, tăcerile, derutele / ezitările, timidităţile ei!).
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Două proze de
Dimitrie Grama

Marieta
De obicei, înainte de a-mi veni verișorii mai mari de la oraș, nu
mi se întâmplă nimic deosebit de când m-am mutat la Casa Mare.
Fiecare dimineață îmi aștept prietenii pe banca de piatră din fața bisericii
și, când apare câte unul din ei, ne sfătuim ce să facem în dimineața sau
ziua respectivă.
Câteodată ne ducem să prindem pești la râu cu mâna pe sub pietre,
altădată ne ducem să batem mingea la Cetate. Se mai întâmplă să mă duc
cu vreun ortac să-l ajut la grădină să plivim buruienile, lucru pe care nu-l
fac la grădina noastră de la Moș Adam. Acolo lucră țiganii noștri, acolo
eu sunt boier.
Într-o dimineață când, ca de obicei aștept pe banca de la biserică sămi apară vreun prieten, dintr-o casă puțin mai la vale, iese o fetiță, care
după ce se uită atentă la dreapta și la stânga, se îndreaptă spre biserică.
N-am mai văzut-o până atunci, dar îmi dau seama direct după cum e
îmbrăcată și după fundița roșie din vârful capului, că-i venită de la oraș.
Când ajunge în dreptul meu, încetinește puțin pasul, se uită fără
rușine la mine, dar nu spune nimic. Nici eu nu spun nimic, mă uit în
pământ și simt că mă înroșesc la față și că mă ard urechile.
Trece, însă, fără să se oprească și eu mă simt ușurat că am scăpat așa
de ușor de o întâlnire neprevăzuta cu o fată periculoasă de la oraș. Că așa
erau alea de la oraș, țâfnoase, rele, impertinente și pârâcioase, nu ca
fetele din sat care stăteau tăcute cu mână la gură și se uitau cum ne jucăm
noi, băieții.
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În orice caz, văd cum fetița asta cu fundiță și sandale roșii, trece
strada la Casa Mare, dar nu intră la noi, ci intră la dughean. Eu rămân tot
acolo pe bancă și aștept. Sunt un bun așteptător, am răbdare și Mama
Nița mă lăuda pentru asta spunându-mi că am calități nobile. Ea nu știe
că eu aștept doar pentru că nu am altceva mai bun de făcut sau pentru că,
pur și simplu, îmi este lene să fac altceva. Pe mine așteptarea nu mă
obosește pentru că mi-am dezvoltat în cap un dialog cu mine însumi. Îmi
pun tot felul de întrebări și-mi dau tot felul de răspunsuri bune, câteodată
cu glas tare.
De la Socacul Mic apare Ion Gherman și mă întreabă dacă vreau să
merg cu el până în deal, la ceica lui, să culegem niște mere. N-am timp
acum - îi spun și Ion pleacă singur să culeagă mere. Dacă nu s-ar fi ivit
fata asta pe aici, mă duceam cu el, dar acum sunt nevoit să aștept și să
văd ce se întâmplă cu ea. Nu știu de ce, dar vreau s-o mai văd o dată.
Nu trece mult timp și o văd că iese din prăvălie cu o pungă mare de
hârtie groasă în brațe. Abia o căra și se uita pe lângă ea că să vadă pe
unde calcă pe drumul ăsta plin de hârtoape. Eu stau pe bancă și mă prefac
că sunt foarte ocupat cu ceva extrem de interesant la genunchiul meu
drept, pe care-l pipăi și cercetez ca și când aș fi doctor, dar în același timp
trag cu ochiul și la ce face fata aia. Merge bălăngănindu-se, ca o găina
beată și se oprește doar când ajunge în dreptul porții de la casa unde
locuiește. Înainte de a deschide poarta, se întoarce și se uită îndelung la
mine. Eu întorc capul și mă uit în altă parte până când aud că poarta s-a
închis în urma ei. Când îmi reîntorc privirea, ea nu mai e acolo și mi-e
ciudă pe mine că n-am îndrăznit nici măcar să mă uit ca lumea la ea. Sunt
un căcăcios!, îmi spun și scuip a lehamite. Scuipatul îmi cade pe laba
piciorului și cu talpa aialaltă goală mi-l întind pe tot dosul piciorului.
Fetița de la oraș nu mai iese din casă, dar în schimb, Ion Gherman se
întoarce de la ceica lui cu un săculeț plin de mere. Îmi dă și mie un
ionatan și mă întreabă dacă am timp acuma să merg cu el să-l ajut că lor
le-a fătat o vacă și au multe de făcut. Zic da și împreună ne ducem să
măcinăm niște cucuruz la Moara Mică.
Pârâul care trece și prin grădina noastră de la Moș Adam, învârte și
piatra de la Moara Mică. De obicei aici se macină doar cucuruzul,
deoarece făina măcinată aici, nu e o făină fină, de calitate, ci aspră,
zgrunțuroasă ca și când un uriaș ar fi strivit, sub călcâie, boabele de
cucuruz.
La ai lui Gherman fac un fel de botez al vițelului cu mălai proaspăt
copt, cu mămăligă, lapte cald, brânză proaspătă și iaurt. La botezul
vițelului vine și fata de la oraș de mână cu mama ei, tot o orășeancă și le
văd cum mănâncă cu poftă mare și mălai și mămăligă cu lapte și cu
brânză.
137

Ion îmi spune că-i o verișoară de-a lui de la Timișoara. Eu fac pe niznaiul, mă uit pe pereți și nu vorbesc cu nimeni, pentru că mi-e teamă că
dacă vorbesc cu cineva, voi fi obligat să vorbesc și cu ea. Lasă să creadă
că-s mut! Ion vorbește cu ea și râd împreună și îl aud cum îi spune:
- Ăla-i Mitruț a lui Livait!.
Fira-r el al dracului de porc mă gândesc eu, dar nu zic nimic. A lui
Livait, așa ne spunea lumea din sat nouă, celor de la Casa Mare și Mama
Nița mi-a explicat că iligienii ne spun așa deoarece noi eram considerați
levantini, oameni veniți din Sud, din Levant.
Zilele care urmează stau mai mult pe lângă casă și tot aștept să o văd
pe timișoreanca cu fundiță și sandale. Când iese din casă, simț că-mi bate
inima mai tare și că mi se moaie puțin genunchii. Simt că mi-e dragă fata
aia și mă gândesc atunci că ea normal trebuie să-mi fie drăguță. Tot nu
vorbim, dar ne uităm mai des unul la altul și eu mă întreb dacă ea știe că
mi-e drăguță?
Încep să visez nopți la rând că sunt un ostaș, un fel de căpitan de oști,
care a fost grav rănit în luptele cu turcii de pe Valea Mare. Soldații mei
mă duc pe o targă și pe strada mare e multă lume din sat care mă privește
și care mă plânge pentru că sunt rănit mortal.
Cea mai nefericită e drăguța mea din Timișoara. Plânge tare și are o
fundiță neagră în creștetul capului. Eu sunt foarte mândru de mine și sunt
foarte fericit că mor în felul ăsta și cumva îmi doresc să nu mă trezesc din
somn, să continui să visez acest vis la infinit.
Într-o dimineață mai înnourată, eu și ortacii mei hotărâm să stăm
acasă la mine și să jucăm Capitalul. E un joc vechi cu bani verzi și albi și
bani albăstrii, cu străzi vechi din București: Șoseaua Kiseleff, Piața
Regală, Gara de Nord şi altele.
Ion Gherman o aduce și pe verișoara lui și ea vine direct la mine șimi spune:
- Mă cheamă Marieta și mâine plec la Timișoara!
Îi răspund:
- Bine, pe mine mă cheamă Mitruț. Vrei să te joci Capitalul cu noi?
Ea vrea să se joace cu noi și bineînțeles că vrea deoarece musai că și
ea mă considera pe mine drăguțul ei. În timpul jocului, vorbesc mult mai
mult și cu voce mult mai ridicată decât de obicei ca și cum aș vrea să
recuperez tot timpul în care nu am scos o vorbă din gură. Și ea vorbește
mult și-mi place tot ce spune!
Îmi pare rău când trebuie să se ducă acasă la ea, mai ales acum când
știu că va pleca la Timișoara mult mai devreme decât mă așteptăm.
Credeam că va sta și ea, ca şi mine, toată vara, la Ilidia.
Noaptea aceea visez din nou că-s căpitan de oști pe moarte și
drăguța mea plânge și plânge și eu sunt fericit că ea plânge după mine.
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A doua zi ies de dimineață pe stradă să văd dacă într-adevăr pleacă
sau dacă nu cumva s-au răzgândit și mai rămân un timp la Ilidia. Aș vrea
tare mult să mai rămână, să mai vorbim cu voce tare, să ne mai jucăm
Capitalul și să ne mai uităm unul la altul.
Dar văd că în fața casei lor este deja trăsura lui Ion Țiganu, care bagsamă că-i duce la tren la Oravița. Ion Țiganu iese cu mai multe valize pe
care le încarcă în trăsura lui cam rablagită și apoi iese și Marieta cu
mama ei și se urcă și ele în trăsură. Când trăsura pornește, Marieta se
întoarce și-mi face semn cu mâna și eu îi răspund.
Ne facem semn cu mână până trăsura dispare la capul satului înspre
Funii, înspre dealurile Ciclovei. În urmă a rămas un abur din care
încercam să-i recompun chipul.

Rădăcinile sănătoase
După plecarea Marietei m-am simțit mult mai singur decât înainte și
m-am izolat și de ortacii mei obișnuiți o bucată de vreme. Nu că nu mă
gândeam la ei sau nu-i auzeam când veneau să mă cheme la joacă, dar nu
aveam chef de ei. Mă duceam la grădina de la Moș Adam, mă uităm la
furnici și la toate celelalte gâze care păreau foarte ocupate. Doar așa
privindu-le pe ele, uitam de mine. Mă pierdeam în mișcarea continuă a
antenelor, mișcarea picioarelor multiple și eram fascinat de forța
furnicilor care cărau sub pământ bulgări de mâncare mai mari ca ele.
Tot acolo erau caiete de desen în care eu şi toți verișorii, sub
instrucția lui Uică Iosuică, am desenat tot felul de războinici cu sabie,
scut și coif. Nu aveam niciun talent la desen, dar acuma, neavând altceva
mai bun de făcut, am desenat și colorat mai mulți muschetari.
Disproporționați, cu nasul mare și buze roșii, cu cizme fleșcăite în
picioare și cu sabia în mână, ei, săracii, totuși încercau să mă încurajeze.
Am continuat să visez încă multe nopți visul meu preferat, în care,
chiar mort fiind, o puteam vedea pe Marieta cum plânge după mine.
Acest lucru mă făcea să mă simt bine și într-un fel mă asigura că Marieta
încă îmi mai era drăguță. Când apărea în sat vreo trăsură din direcția
Oraviței, repede mă duceam să văd dacă nu cumva s-a reîntors, dar
Marieta nu a mai revenit la Ilidia în vara aia, iar vara următoare aveam
altă drăguță secretă, Vetuța, fata felcerului.
În schimb, verișorii mei mai mari au venit și odată cu venirea lor, o
mare parte din privilegiile și libertățile mele de boier singur la țară, s-au
terminat. Ilie tocmai a terminat liceul și și-a luat Bacalaureatul. Nimeni,
mai ales tat-su și tatăl meu, nu au putut să înțeleagă cum de a reușit să-l
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ia și mai ales cu brio, când el era renumit în toată Reșița doar pentru
bătăi, chiuleală de la școală, exmatriculări. Dar, ca și alți înaintași și
urmași de-ai lui din neamul teiconilor, era și el un fel de brânză bună în
burduf de câine.
Ilie a venit încărcat cu cărți ca să învețe, să se pregătească pentru
facultate. Remus, băiatul lui Popa Stăpăn, văr mai îndepărtat cu noi, era
deja student în anul doi la Seminarul Teologic din Sibiu. Remus nu era
prea credincios și nici nu era interesat de istorie sau religie, dar din cauza
lui tată-său și din cauza timpurilor în care a trăit, nu a avut dreptul să
intre la vreo altă facultate. Oricum, era mai bine să se facă popă și să se
reîntoarcă la Ilidia, decât să devină vreun mic funcționăraș la Oravița sau
la Timișoara. Remus a promis solemn că va avea grijă să-l ajute pe Ilie cu
studiile pentru pregătirea examenului de admitere. Era vorba de
Politehnica din Timișoara.
Cărțile au fost despachetate și aranjate cu grijă în cancelarie, unde
Ilie s-a instalat acum să învețe zi și noapte. De obicei când eram singur
cu Mama Nița la Ilidia, eu dormeam în cancelarie, deoarece camera era
mai mică și mai liniștită. Era, de fapt, o cameră de studiu, de lucru.
Chiar prima dimineață după sosire, la micul dejun, Ilie ne-a anunțat
solemn și dramatic că acum el are nevoie de liniște și multă înțelegere,
pentru mine asta însemna totală supunere și transformare în sclav, ca să
poată face față efortului intelectual atât de important pentru viitorul lui.
Ascultăm toți cu gură căscată la vagabondul samurai, transformat
într-un tânăr disciplinat și politicos! Eu, mai mic și mai prost, nu
înțelegeam nimic și aveam impresia că lumea s-a întors cu dosu-n sus.
Tot atunci, Ilie ne-a mai spus că, pe lângă învățat, trebuie să participe
la muncile agricole de vară, deoarece are nevoie de o dovadă, de o
adeverință care să dovedească elanul lui la construirea noii societăți
populare. Așa l-au sfătuit dăscălii de la Reșița, spunându-i că nu are
rădăcini sănătoase. Până și eu, la vârstă de șapte ani, știam că nu am
rădăcini sănătoase și din cauza asta, în loc să fiu la grădiniță la Reșița ca
toți copii din cartier, eu eram exilat la Ilidia. Oricum, noi am avut noroc
că tații noștri nu au fost acuzați de spionaj industrial ca inginerul
Brebenariu de la Reșița, bun prieten al familiei. El, săracul, a fost
condamnat la moarte pentru că a vândut secretul producerii fontei și
oțelului nemților și americanilor!
Petru Duma, zis Tismandel, învățătorul satului, răspundea de
muncile voluntare agricole de vară față de organele locale de partid și Ilie
ne-a luat, fain-frumos pe toți verișorii și ne-a dus la școală la Tismandel
să ne înrolăm într-o echipă de muncă voluntară. Echipa lui Ilie a lui
Livait!
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Învățătorul era un om de statură destul de mică, dar vânjos și se
mișca de parcă avea arcuri la brațe și la picioare. Îmi făcea impresia că
văd o jucărie, un om mecanic, care a învățat să respire și să vorbească. A
rămas foarte surprins să ne vadă pe noi acolo printre alți săteni, elevi deai lui.
Ilie i-a explicat foarte serios situația lui și mai ales, se pare că l-a
convins pe dascăl de avântul lui de tânăr revoluționar socialist.
Tismandel asculta, la fel de serios și din când în când dădea din cap
repetând: Da, da. Da, da!
Dacă mai stăteau un pic de vorbă, cred că Ilie îl putea convinge pe
dascăl să treacă testul de samurai pe care l-am trecut și eu, înainte de a
pleca la câmp la muncă voluntară.
Ilidia, din fericire, nu are multă câmpie, dar totuși dealurile joase
dinspre Ciclova erau semănate cu grâu și două batoze treceau prin grâul
ăla acum. Noi trebuia să umblăm după batoze și să adunăm spicele de
grâu batozat și să construim din ele niște căpițe care urmau, mai târziu, să
fie transportate în căruțe și înmagazinate undeva în sat. Era mult praf în
urmă batozei și pe mine mă usturau ochii și tușeam. Toate zilele
următoare am avut ochii umflați și roșii și mă trezeam cu ei lipiți de
oldori galbeni. Felcerul i-a spus lui Mama Nița că sunt sensibil la paie și
la floarea de bagrin și mi-a interzis să mă mai duc la câmp. Mama Nița a
făcut ceai de mușețel și mi-a aplicat comprese cu ceai de mușețel rece pe
ochi și asta mi-a făcut mult bine, luându-mi mâncărimea și oldorii ăia
nesuferiți.
Făcându-mă mai bine, Ilie, nerespectând sfatul felcerului, m-a
obligat să-mi reiau activitatea de colectivist voluntar, ca să nu-l fac de
rahat în față dascălului. Ilie se considera un fel de șef de echipă și era
deja supărat că Ion și Adam, doar după o zi de lucru, au dispărut undeva
pe Valea Mare, în haiducie. Avântul patriotic nu l-a ținut mult nici pe
Ilie, care după vreo zece zile de șmotru, a început să se plimbe nervos și
să fumeze tocmai în mijlocul paielor. Tismăndel, roșu la față de mânie, la avertizat mai întâi și apoi i-a interzis să mai fumeze acolo. Îi era frică să
nu aprindem tot câmpul.
A două zi, Ilie și-a pus mâna dreaptă în scândurele și așa bandajat de
la degete până la cot s-a dus și i-a spus dascălului:
- Îmi pare foarte rău, dar am căzut și mi-am rupt mâna și nu pot,
deocamdată, să mai lucrez.
Eu eram acolo cu el și știam că minte de stinge, dar n-am spus nimic.
Îl ascultăm pe Tismăndel care și acum îi dădea înainte cu da, da, da, daul lui.
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Chiar în aceeași zi am început meciurile de fotbal sus la terenul de la
Cetate și brusc au apărut ca din apă și Ion și Adam și alți terchea-berchea
care, ca și noi, nu luau în serios munca de la colectivă.
Eu eram portarul echipei Real Madrid Livait și nu prea aveam mult
de apărat în poarta aia, deoarece verii mei erau într-adevăr buni fotbaliști.
De fapt noi toți verișorii eram buni la sport, toți eram iuți de picior,
fibroși și rezistenți. Munca noastră voluntară însă a continuat atunci când
s-au copt prunele noastre din grădina de la Mama Măra și de la Moș
Adam. Atunci am pus toți umărul la cules și am umplut două butoaie
mari cu prune din grădină de la Moș Adam. După câteva zile prunele au
început să fermenteze și mii de musculițe se îmbătau în mirosul acela
dulceag care se ridica din clocotul prunelor. Aveam cazan de fiert răchie
acolo și când le-a venit vremea, când prunele nu mai erau decât o zeamă
murdară, le-am pus la fiert. De obicei făceam două feluri de răchie, una
profriptă, tare că dracu, care era pusă în niște butoiașe de lemn de dud și
o răchie obișnuită, mai slabă, care era pusă în damigene de sticlă
îmbrăcate în nuiele.
Îmi amintesc și acum mirosul acela specific al prunelor fermentate la
soare și îmi amintesc cum tot gustam să verificăm tăria țuicii. Mă
simțeam bine, eram puțin amețit de dimineață până seară.
La Ilidia nimeni nu s-a îngrijorat vreodată că, lăsându-mă liber să
încerc pe pielea mea tot ce era de încercat și bun și rău, aș putea suferi
mai târziu cine știe ce stări grave de depravare umană. Bineînțeles că cei
mai mari și mai ales părinții și alți oameni adulți ne dădeau tot felul de
sfaturi și într-o anumită măsură ne controlau fără să ne dăm seama că ne
controlează, dar eu întotdeauna am simțit și până la urmă am știut că
obligația de a urma un drum sau altul, de a deveni un ceva sau un altceva,
îmi aparține mie.
Acum îmi dau seama că bătrânii mei și Ilidia m-au educat, de când
am început să înțeleg lumea înconjurătoare, în responsabilitate.
O responsabilitate liberă, neimpusă în mod brutal, o responsabilitate
pe care eu am împărțit-o și încă o împart cu mulți alții asemănători mie.
Nu știu dacă Ilie a primit vreo adeverință de la Tismănel sau nu a
primit, dar știu că anul ăla nu a intrat la facultate. A intrat în anul următor
la Politehnica din Timișoara, dar a avut ghinion cu Revoluția din Ungaria
din 1956 și a fost exmatriculat împreună cu mulți alți tineri care, bagsamă, la fel ca și Ilie, nu au făcut destul de multă muncă voluntară la
colectivă și au fost crescuți pe lângă cazane private de fiert țuica.

(Fragmente din volumul „Ilidia”, în pregătire)
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DIALOG INEDIT
Lucian Vasiliu şi
Cezar Ivănescu

Despre muzee particulare
(Emisiunea TVR Iaşi din 12 decembrie 2006)
Lucian Vasiliu: – Din nou la TVR Iaşi, cu poetul Cezar Ivănescu.
Fiind în sărbători, prefaţăm acestă întrevedere cu un citat dintr-o carte
recentă, pe care o vom prezenta: „Frunzuliţă de nagară/ Noi sîntem
oameni de treabă / Şi umblăm la vânătoare / Poate dăm de-un lup în
cale...“ . Vânătoarea noastră, domnule Cezar Ivănescu este a cărţilor, a
evenimentelor culturale... Iar lupul pe care noi, închipuiţii vânători ni lam dori este evenimentul cultural, cartea esenţială… Suntem după
Sfântul Nicolae, în plin post al Crăciunului. Ne-am propus să hălăduim
către Humuleştii şi Ozana lui Ion Creangă. Ce ne propunem să le
prezentăm azi telespectatorilor noştri?
Cezar Ivănescu: – Un Nicolae, Neculai Popa din Târgu Neamţ, din
Târpeşti. Un sat tipic moldovenesc. Şi mai ales un personaj exemplar
pentru istoria poporului român. Mă bucur că avem în faţă aceste trei cărţi
de Neculai Popa: „Din lumea văzută şi cea nevăzută “, „Cartea vieţii
mele”, un fel de roman în versuri şi „Lumea satului-Târpeştii de altădată”
de acelaşi autor care cultural s-ar situa, deşi paradoxal, ca un fel de
premergător al lui Ion Creangă, care a făcut total despărţirea de creaţia
folclorică, prin creaţia cultă care sunt prozele sale.
Acest Nicolae Popa pare un tip care îl precede pe Creangă prin
destin, prin viaţă şi prin creaţie. Dar, în acelaşi timp, este tot un personaj
fabulos. Un ţăran român, cântăreţ de biserică, dascăl de biserică, cu o
tradiţie preoţească în familie, care trăieşte o viaţă exemplară. Preia
tradiţiile satului moldovenesc, îşi trăieşte destinul istoric făcând frontul
de Răsărit, apoi întemniţat, condamnat politic trece prin marile lagăre
politice româneşti de la canal, Jilava, Gherla, Piteşti, se reîntoarce acasă
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şi are forţa să-şi cultive şi nu să-şi îngroape talantul, cum se spune în
Biblie, talentul lui fiind de cântăreţ de biserică, de versuitor, de prozator,
de sculptor în piatră şi lemn, pictor şi alcătuitor al unui muzeu în satul
său de baştină.
Este un personaj fabulos, care trăieşte încă printre noi şi aş remarca
faptul că atunci când politologii români, mai mult sau mai puţin
politologi, maimuţele politice româneşti vin fără jenă pe posturile de
televiziune să îşi arate mecla lor dizgraţioasă. Ar trebui să le fie ruşine
pentru că printre noi, deşi exterminaţi în puşcăriile comuniste mai trăiesc
asemenea icoane, asemenea oameni nepătaţi care au trăit în duh creştin,
au creat şi mai ales au păstrat tradiţiile româneşti, tradiţiile folclorice. De
la tradiţiile literare la cele dramaturgice, ale „înscenărilor” de sărbători.
Acest Neculai Popa nu numai că a păstrat, dar a şi dus în diferite
zone ale României, care-şi pierduseră tradiţiile româneşti de sărbători,
cum ar fi în Banat sau în Ardeal, în timpul refugiului, aceste înscenări
dramatice extraordinare, unele create sau compuse de el, de la text până
la regie.
Este un autor exemplar pentru poporul român şi ar trebui, în
vederea faptului că intrăm în Europa, cu asemenea exemple şi cu
asemenea personaje să intrăm. În primul rând pentru că sunt
paradigmatice pentru poporul român. Nu cerşetorii, nu umblătorii la tot
felul de fonduri europene sau profitorii de ultimă clipă, nu aceştia ne
reprezintă pe noi românii, ci personaje ca Neculai Popa, ca Petre Ţuţea şi
alţii nenumăraţi care au avut şi un destin exemplar şi au creat şi o operă
pe care ne-o lasă.
Acest Neculai Popa este un personaj fabulos, rezumă istoria acestui
colţ de ţară care este Neamţul, Neamţul în general ca regiune culturală şi
cred că pentru noi această parte din Moldova reprezintă Tibetul nostru.
Dacă supravieţuim ca naţiune încă, dacă încă avem forţa să existăm ca
etnie e datorită acestui loc sfânt din Moldova unde călugării s-au rugat
neîncetat, rugăciune continuă ca în mănăstirile tibetane.
Lucian Vasiliu: – S-a întâmplat că am fost prima oară la Târpeşti
lângă Târgu Neamţ în urmă cu vreo treizeci de ani. Tinerii poeţi cultivaţi
de domnia-voastră în cenaclul „Numele poetului” şi în presa culturală,
regretatul Aurel Dumitraşcu, Daniel Corbu, Adrian Alui Gheorghe,
organizau colocviile de poezie de la Târgu Neamţ. Atunci am fost
impresionat de efortul pe care familia Neculai Popa îl realiza chiar şi în
acei ani. Adunaseră din familie, de la vecini, din satele din preajmă
valori: icoană veche, carte rară, măşti populare, instrumente agrare... Anii
‘90 le-au oferit posibilitatea să deschidă un muzeu particular aşa cum la
alt nivel, în altă zonă, în Maramureş la Săpânţa există Cimitirul vesel,
devenit reper pentru turismul cultural. O altă pecete a efortului nostru
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popular de a dialoga cu celelalte identităţi culturale, de mai aproape sau
de mai departe de noi.
Nicolae Popa este născut în 1919. Are parte de o doamnă vrednică
şi de doi feciori de foarte bună calitate. Feciorul Nicolae a fost muzeograf
la Muzeul „Creangă“ din Humuleşti şi acum e în Belgia, iar celălalt fiu,
Damian, este artist plastic.
Cezar Ivănescu: – Aş atrage atenţia ignoranţilor în materie de
creaţie românească, de artă românească, să nu mai emită pe piaţă tot felul
de idei strâmbe despre poporul român. Personajele acestea reprezintă
poporul român! Cu războiul în Răsărit împotriva fiarei bolşevice, cu luptă
împotriva comunismului, cu puşcărie politică, şi apoi cu forţa de a
întemeia ceva după ce au revenit în libertate! Majoritatea celor care au
trecut prin puşcăriile comuniste aşa a fost. De la Petre Ţuţea la Nicolae
Popa. Asta este o temă. Iar a doua temă se referă la literatura de sertar.
Aceste trei cărţi ale lui Nicolae Popa sunt literatură de sertar. A existat şi
există în continuare şi eu sunt pentru această idee. Cei care şi-au publicat
toate cărţile sau mai mult decât au scris pe vremea comunismului sigur că
nu agrează ideea literaturii de sertar. A existat o mare literatură de sertar.
Dacă ar fi doar să pomenesc de prozatorul ieşean Stelian Baboi, ale cărui
cărţi au fost toate de sertar şi au apărut după Revoluţie. Şi aceasta este
literatură de sertar de mare frumuseţe, de mare valoare, de mare puritate
sufletească.
Să nu uităm un lucru: anume acela că suntem în preajma celei mai
mari sărbători creştine, Natalitatea! Catolicii o consideră cea mai mare.
Noi o considerăm Învierea, dar se leagă amândouă. Şi în preajma acestei
mari sărbători creştine trebuie să reţinem un lucru: acest personaj a fost
toată viaţa cântăreţ de biserică, dascăl, dintr-o familie de preoţi, şi toată
literatura pe care a scris-o este scrisă în duh creştin profund şi autentic şi
toată rezistenţa lui se motivează printr-un singur fapt, reîntoarcerea la
credinţa în Dumnezeul creştin.
Lucian Vasiliu: – Ne reconstituim în acest fel actele de identitate,
de proprietate spirituală, de marcă a locului. De-ar fi să enumerăm pe
scurt câteva dintre capitolele volumului „Lumea satului de altădată”: În
ajun cu Chiralesa, Cu colindatul prin sat, Cu Steaua, În Ajun de Anul
Nou, Clăcile, Claca la cosit şi adunat, Şezătorile, Moşii, La prins peşte,
La scăldat, Baluri populare şi jocuri prin sate, Primăvara cu hora de
Paşti,, Cu mielul de Sfântul Gheorghe, Plecarea recruţilor în armată,
Stânile de oi şi ciobanii de altădată, Târlele de vite, Primăvara pe fâneţe,
Priveghiul la morţi şi bocitul. Sunt tot atâtea sugestii care ne duc cu
gândul spre formula blagiană. Lucian Blaga, el însuşi fiu de preot
transilvan. Deşi uneori ironizată, formula „veşnicia s-a născut la sat”
reprezintă în fapt esenţialitatea lumii, îndumnezeirea, ipoteza latinească
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de vatră, de Axis mundi. V-aş ruga să deschideţi întâmplător şi să citiţi un
pasaj din una dintre cărţile lui Nicolae Popa.
Cezar Ivănescu: – Pe mine m-a fascinat „Cartea vieţii mele”, acest
roman în versuri, care reprezintă o fază în plină naştere a literaturii.
Nicolae Popa nu are ştiinţă prozodică şi nu respectă un canon prozodic,
dar el, într-un fel, vorbeşte cum spunea Eminescu, vorbeşte în versuri,
într-un mod natural, iar versurile îi vin aproape de la sine.
Cartea „Din lumea văzută şi cea nevăzută” se dovedeşte
zguduitoare prin pasajele cutremurătoare în privinţa puşcăriilor
comuniste. În cuvântul de început, pentru a explica în ce mod gândeşte
acest om din popor, autorul înalţă o rugă către Domnul să-l ajute să scrie
cartea. Asemeni poeţilor antici, care invocau muza, Nicolae Popa îl
invocă pe Dumnezeul creştin: „Dumnezeule Prea-Sfinte/ care m-ai adus
pe lume/ te-am slujit viaţa întreagă/ În cântări şi fapte bune./ După cele
petrecute/ Şi talentul ce mi-ai dat/ Atât ziua cât şi noaptea / Ne-ncetat team lăudat. / Că mi-ai dat talente multe/ Fiind cunoscut în lume/ ca un om
ce face totul/ Cum s-ar zice, cu renume“. Totul este un psalm, o închinare
lui Dumnezeu.
Partea a doua dezvăluie anii din trecut, iar un capitol din carte preia
un dicton celebru latin „Nihil sine Deo”, nimic fără Dumnezeu. Întradevăr, cum citeam şi într-o antologie a poeziei carcerale, nu s-a putut
rezista în puşcăriile comuniste decât prin credinţa în Dumnezeu. Ne-o
demonstrează de altfel şi fabuloasa carte a părintelui Nicu Steinhardt,
„Jurnalul fericirii”. El în puşcărie l-a descoperit pe Dumnezeu, în
puşcărie s-a creştinat şi a prins putere şi a reuşit să scape nevătămat.
Lucian Vasiliu: – Am spune că e un spectacol întreg acest sat
Târpeşti de lângă Neamţ, că e un spectacol întreg autodidactul,
năstruşnicul domn Nicolae Popa, cu întreaga familie, iar muzeul pe care
l-au gândit decenii la rând e de asemeni un spaţiu substanţial. Domnul
Nicolae Popa şi familia sunt şi colecţionari şi îndrumători şi actori ai unui
spectacol al eternităţii prin spirit.
*
*

*

Jurnal sadovenian
(Emisiune TVR Iaşi din 19 decembrie 2006)
Lucian Vasiliu: Dacă săptămâna trecută am hălăduit cu poetul
Cezar Ivănescu prin spațiile Neamţului mânăstiresc, al Neamţului lui Ion
Creangă, Vasile Conta sau Calistrat Hogaş, acum vom călători în foarte
multe ţinuturi fiindcă este vorba despre Sadoveanu.
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Cezar Ivănescu: – Da, am avut un foarte mare noroc. Pentru că
această carte este dăruită editurii de doamna Maia Mitru. Acesta a fost
marele nostru noroc, nimeni nu ştia în contemporaneitate că Sadoveanu a
ţinut un jurnal. Un jurnal fireşte mai special, pentru că sunt pagini de
jurnal, cum de altfel şi scrie pe carte, şi documente inedite. E vorba de un
jurnal de viaţă, un jurnal existenţial, dar şi un jurnal de creaţie, privind
câteva dintre capodoperele sadoveniene.
Fiind vorba despre Sadoveanu e un document asupra unui moment
foarte controversat în istoria românească, momentul 1907. Sadoveanu a
fost însărcinat la acea vreme, de instituţiile centrale abilitate, la acea
vreme ale statului român, să facă o analiză proprie, ca personalitate
marcantă ce era – şi parlamentar de altfel– să facă o analiză proprie în
zona Moldovei.
În ce măsură, şi asta este foarte interesant, învăţătorii şi preoţii
satelor au incitant la revoltă sau au calmat spiritele ţăranilor revoltaţi?
Analiza lui Sadoveanu, care este foarte minuţioasă, foarte exactă, foarte
onestă bineînteles, arată că dimpotrivă, şi învăţătorii şi preoţii satelor au
încercat să calmeze ţăranii, să-i conducă spre discuţii şi dialog mai
degrabă, cu arendaşii şi proprietarii moşiilor şi nu spre revoltă, pentru că
ştiau că această revoltă nu poate duce la nimic bun, cum de altfel nici nu
a dus.
Este interesant că din această perioadă au planat nişte suspiciuni
asupra lui Sadoveanu care, nu trebuie să ascundem faptul, a fost tratat ba
de antisemit, ba de filosemit, şi a primit ca să spun aşa toate ponoasele, şi
dintr-o parte şi din alta, mai puţin foloasele acestor tratamente.
El face o analiză foarte riguroasă a momentului 1907, şi jurnalul
lui, care este scris cu o mare exactitate, este un document pe care l-aş
indica celor care în ziua de astăzi se preocupă de acele evenimente. Apoi
este un jurnal dacă vrem strict literar, pentru că Sadoveanu, în
continuitatea a ceea ce vorbeam într-o emisiune trecută de duhul popular,
de zona din care provine şi el, este tot timpul fermecat de folclor, este
culegător de folclor, cultivator de folclor, selectează expresii, versuri,
tradiţii populare, cuvinte cu înţelesuri vechi ca să treacă după aceea în
celălalt registru al arhaismelor culte, şi să facă iar glosare nenumărate de
cuvinte româneşti astăzi ieşite din uz, cum avem să vorbim şi la o
viitoare emisiune despre o carte de bucate celebră în epocă. Este un
tezaur acest jurnal pentru cei care vor să înţeleagă cum a creat Sadoveanu
verbal epoci dispărute.
Lucian Vasiliu: – Să spunem că acest proiect este datorat şi
regretatului Constantin Mitru, fiu de preot interbelic de la Vaslui.
Constantin Mitru, cumnatul lui Sadoveanu, a fost şi secretarul de nădejde
un timp… A pus – într-un tip de dialog, de cronologie – manuscrisele,
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notele, carnetele sadoveniene care fac expresiv acest jurnal întrerupt,
discontinuu...
Cezar Ivănescu: – Deşi a debutat într-adevăr extraordinar în
literatura română, unic am spune cu patru cărţi, Sadoveanu scria greu,
scria complicat şi cu o documentaţie ieşită din comun. Eu cred că acest
jurnal ar trebui să-l redescopere românilor pe Sadoveanu, pentru că
Sadoveanu este, orice s-ar spune, cel mai mare român al tuturor
timpurilor, nu poate fi comparat cu nici un alt prozator român. Şi
compromisurile pe care le-a făcut, eu am aşa o explicaţie rezonabilă: nu
am iertat niciodată scriitorii care au făcut compromisuri, dar Sadoveanu
ştia de ce face acele compromisuri în legătură cu perioada comunistă
pentru că trebuia să-şi salveze marea operă pe care o ascunsese.
Spuneam chiar şi despre acest jurnal că sunt pagini scrise de
Sadoveanu în perioada de după război, deci în perioada în care practic el
era cum să spun, învestit cu toate onorurile puterii comuniste, călătorea în
URSS ca mare personalitate politică şi culturală şi cu toate acestea
recomand celor care citesc jurnalul să citească cu mare atenţie şi mai ales
cu mare fineţe Jurnalul de călătorie în URSS.
Sunt două registre, un registru oficial, în care el laudă la modul
pompieristic realizările URSS-ului şi un alt registru, registul discret,
subiacent, aşa, în care el, sub pretextul de mare vânător şi pescar cum era
recunoscut şi admirat de toată lumea, merge pe la toate locurile celebre
de prin URSS prin care se poate vâna sau pescui, dar în acelaşi timp, şi
aici atrag atenţia la discursul subteran, cam pe toţi megieşii pe care îi
întâlneşte în cale îi întreabă de români: Pe-aici sunt ceva români? Ce fac
românii noştri pe aici? Dar pe-aici aveţi români? Adică discursul lui cu
adevărat profund şi românesc rămâne în continuare.
Aş încheia din punctul meu de vedere cu o anecdotă, dacă îmi
permiţi, pentru că luminează foarte bine şi compromisul lui Sadoveanu.
Când l-am cunoscut pe răposatul Nichita Stănescu, i-am adus nişte
reproşuri pentru compromisurile pe care le-a făcut cu puterea comunistă
în ceea ce priveşte poezia pe care a scris-o. La care Nichita în casa lui –
mă aflam în mansarda lui prăpădită săraca, mi-a răspuns aşa, mi-a dat
această replică: Bătrâne ştiai că Shakespeare a avut pensie viageră de la
regina Angliei? (Drept să spun nu ştiam.) – Ei bine zice, a avut pensie
viageră de la regina Angliei. Mai ştie cineva în ziua de azi că el a avut
pensie viageră pentru că normal, a făcut nişte compromisuri cu temele
tratate în piesele sale istorice în favoarea reginei Elisabeta! Şi atunci i-am
spus şi eu lui Nichita Stănescu acest lucru: - Bătrâne, sunt de acord, cu o
singură condiţie, să fii Shakespeare, dacă eşti Shakespeare ţi se iartă!
Vreau să spun că în cazul lui Sadoveanu nimeni nu mai citeşte
astăzi nici Mitrea Cocor nici Păuna Mică, nimeni nu le mai ia în serios,
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dar rămâne marea lui operă; şi cred că din acest punct de vedere doar,
fără să-l exonerez total pe Sadoveanu pentru compromisurile politice
făcute, că aceşti mari creatori chiar trebuiau să facă acest lucru,
Sadoveanu, Arghezi şi alţii. Pentru că altfel noi am fi crescut cu adevărat
într-o Siberie a spiritului.
Aşa am putut citi în copilărie la biblioteca noastră din Bârlad,
„Stroe Belloescu“, care a împlinit acum o sută de ani în acestă toamnă,
cele 40 de volume de opere ale lui Sadoveanu. În final fireşte erau şi
astea realist-socialiste, dar nu le credea nimeni atunci şi nu le luam în
serios. Aceşti mari creatori cred că nu au făcut o mare greşeală făcând
aceste compromisuri. Marea vină o poartă acei care au făcut doar
compromisuri şi nu au în spatele lor şi o operă, care să-i fi justificat sau
măcar să-i absolve de acest păcat.
Lucian Vasiliu: – Un Sadoveanu esenţial, un Sadoveanu autentic,
un Sadoveanu pe care editura „Junimea“ l-a dus la bun sfârşit graţie lui
Constantin Mitru, datorită doamnei Maia Mitru, doamnei Olga Rusu,
domnului academician Constantin Ciopraga. Un Sadoveanu util şi
istoricilor şi prietenilor gastonomi de la Bolta Rece şi sihaştrilor din
ţinuturile Sucevei şi pescarilor din Deltă, şi ispravnicilor politicieni,
jurişti, demnitari de astăzi…
Transcrieri de Alfredina Iacobitz

Din volumul în pregătire:
Cezar Ivănescu şi Lucian Vasiliu – dialoguri televizate.
Despre cărţi şi nu numai…
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„Primele gloanţe scormoniră pământul aruncând
cât colo mici brazde de ţărână şi iarbă. Băieţii
căzură seceraţi, aproape deodată. Nici nu
avuseseră timp să-si dea seama ce se întamplă.
Avionul se pierdu în zare. După câteva sute de
metri, făcu aceeaşi manevră de întoarcere. Se alinie
cu corpurile celor doi, deja nemişcate în iarbă.
Când se apropie de ei, mitraliera ciopârţi ce mai
ramase din ei şi din frumoasele uniforme
nemţeşti…”

Trei proze de Mirel Taloş

Uniformele blestemate
De prin sat, de undeva, băieţii făcuseră rost de două uniforme
militare nemţeşti complete, de ofiţer, imediat după retragerea frontului.
Vatra satului fusese din fericire ferită, dar în toată partea dinspre Valea
Agrijului avuseseră loc lupte grele. Încleştarea durase câteva zile, fiind
angajate şi arme grele. Oamenii se retrăseseră toţi în partea opusă zonei
de lupte, adăpostindu-se prin casele şi şurile celor care locuiau în acea
zonă. Armele grele făceau un zgomot sacadat şi înspăimântător, destul de
puternic pentru a fi auzit chiar şi de acolo. Simion a fost singurul care s-a
apropiat destul de mult de zona de lupta şi a putut să relateze câte ceva
din nemaivăzuta încleştarea. Pe înserat, prin locuri ştiute doar de un om
al locului, s-a furişat pe coama unui deal de unde avea o vedere perfectă
asupra zonei de luptă. Prin aer se vedea traseul gloanţelor; taberele
duceau o luptă statică, de uzură. Pesemne nici unii nici alţii nu au rezerve
prea puternice, gândi Simion, care făcuse armata la Cluj, la începutul
anilor 30. S-a întors si le-a povestit tuturor ce se întâmpla. Intr-un final,
ruşii au primit întăriri atât de mari încât ungurii si nemţii au fost copleşiţi.
Retragerea s-a făcut într-o graba atât de mare încât învinşii au lăsat pe
câmp toate lucrurile pe care nu le-au putut lua. Arme, de toate felurile,
inclusiv tunuri, cai morţi, muniţie şi un camion de aprovizionare, aproape
plin. În urmărirea adversarilor, ruşii nu au mai stat sa recupereze lucrurile
de pe câmpul de luptă, astfel că sătenii au făcut singuri curăţenie pe
terenurile lor. Toate armele au fost strânse la Ion în curte, în aşteptarea
cuiva care să le preia. Soldaţii morţi au fost îngropaţi într-o parte a
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cimitirului, cu o slujbă scurtă. Cât despre lucrurile din camion, au fost
împărţite între săteni: conserve, pâine, haine de toate felurile. Aşa au
ajuns cele două uniforme militare nemţeşti la Petre şi Liviu.
Cum nemţii se retrăseseră de câteva zile deja, băieţii nu vedeau ce
probleme ar mai putea avea purtând uniforma unei armate străine care
plecase. Fiind destul de înalţi deja pentru vârsta lor, uniformele le veneau
bine. Le îmbrăcau mândri, mai mult de impactul pe care îl aveau asupra
oamenilor, decât de nevoie. Pantaloni, veston şi chiar si cămaşă. Când
apăreau împreună mergeau ţanţoşi, milităroşi, şi nu-şi scăpau
interlocutorii din ochi, aşteptând cu satisfacţie orice privire admirativă.
Le stătea bine şi cea mai mare satisfacţie le-o dădea o privire complice a
unei fete. Pentru asta merita să le poarte tot timpul, chiar dacă deseori era
prea cald în ele.
-Nu e bine să purtaţi uniformele astea nemţeşti…
-Lasă, bade Gheorghe, ce o să se întâmple?
Băieţii se treziseră de dimineaţa bună. Coasa merge uşor
dimineaţa, până dă soarele. Odată ce se încălzeşte afară şi iarba se usucă,
coasa merge greu şi nu mai are spor. Se îmbrăcară amândoi în hainele
militare, îşi luară merindea în spate, coasele pe umăr si porniră spre şes.
Ziua se arata frumoasa, războiul trecuse de sat, ocupanţii plecaseră si
toate păreau să meargă spre bine.
Băieţii luară brazde consecutive. Începu Petre, înainta câţiva
metri, apoi Liviu lua brazda următoare, în spatele lui. Le plăcea să
împingă coasele deodată, în acelaşi ritm. Ritmul făcea ca totul să pară un
cântec popular. Iarba era plină de rouă şi coasele tăiau uşor. Cel mai
important era ca o mişcare simultană îi făcea să perceapă totul ca o joacă
a ritmului. Era mult mai eficient aşa. Odată ajunşi în celalalt capăt, se
uitară în urma şi fură mândri de eficienţa dovedită. Dacă o pot ţine tot
aşa, pe la zece vor fi gata. Înainte de a se încălzi prea tare.
Nu se auzeau decât greierii şi sunetul ascuţit al coaselor secerând
iarba.
Luară o binemeritată pauză pentru a-şi astâmpăra setea. Îşi dădură
jos vestoanele şi ramaseră în cămăşile militare şi pantalonii ţanţoşi, de
ofiţer german, mai largi până la genunchi şi strânşi brusc la intrarea în
cizmă. Lăsară coasele jos şi îşi lua fiecare ulciorul. Bilele sunau înăuntru,
apa era la fel de proaspătă ca şi scoasă din fântână. Din depărtare începu
să se audă un sunet neobişnuit. Cu fiecare clipă se auzea tot mai tare,
semn că se apropia. Se uitară amândoi curioşi înspre drum, dar nu se
zărea nimic. Petre fu primul care ridică ochii spre cer, ghicind că e vorba
de un avion. Din depărtare venea, aproape pe deasupra câmpului lor, un
avion militar. Îl priviră admirativ. Liviu fluiera de admiraţie. De cate ori
poţi vedea un avion, atât de aproape? O dată în viaţă. Zbura foarte jos şi
când fu deasupra lor putură citi câteva litere inscripţionate în partea din
spate. Erau caudate. Avionul trecu de ei şi păru că se îndepărtează. Îl
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urmăriră în zare. Pe cerul senin, precum fundalul unui tablou, silueta lui
era admirabilă. Băieţii regretară că nu îl pot admira mai mult. După
câteva sute de metri, pilotul întoarse avionul şi îl puse din nou în linie cu
parcela lor. Pe măsură ce se apropia se lăsă mai aproape de pământ.
Băieţii erau încântaţi de spectacol şi bănuiră că pilotul vrea să le arate
măiestria, lor, că altcineva nu era pe câmpul pustiu…
Primele gloanţe scormoniră pământul aruncând cât colo mici
brazde de ţărână şi iarbă. Băieţii căzură seceraţi, aproape deodată. Nici
nu avuseseră timp să-si dea seama ce se întamplă. Avionul se pierdu în
zare. După câteva sute de metri, făcu aceeaşi manevră de întoarcere. Se
alinie cu corpurile celor doi, deja nemişcate în iarbă. Când se apropie de
ei, mitraliera ciopârţi ce mai ramase din ei şi din frumoasele uniforme
nemţeşti…
O tragedie ca aceasta nu se întâmplă des în viata unui sat.
Moartea unui tânăr este o dramă cumplită. La dispariţia celor doi tineri
cel mai mult durea nu moartea, ci absurdul situaţiei care îi dusese la
moarte. Boala poate ucide, şi în final e acceptată, un accident poate
ucide, şi în final e acceptat, dar o moarte absurdă este cu adevărat
chinuitoare, pentru toţi.
Ancheta autorităţilor a fost scurtă, lucrurile erau limpezi. Pilotul
sovietic acţionase în condiţii de război, asupra a doi soldaţi ai armatei
germane… Nu i se putea reproşa nimic.
Familia a înmormântat două corpuri ciopârţite.
Badea Gheorghe a fost cel care a avut tăria să spună lucrurilor pe
nume..:
-Le-am spus eu să nu poarte uniformele alea blestemate…

Vin tractoarele
Părea ca însăşi Discordia trecuse peste sat şi învrăjbise oamenii în
privinţa noii Gospodării Agricole Colective. Niciodată sătenii nu au fost
atât de împărţiţi. Pentru unii, puţini ce-i drept, doi-trei, Gospodăria
Agricolă Colectivă era o adevărată venire a Împărăţiei Cerurilor, în
vreme ce pentru alţii, mai mulţi, cei mai mulţi, părea o adevărată
Apocalipsă. Partidul angajase toate energiile în convingerea sătenilor că
nu există viitor fără Gospodăria Agricolă Colectivă. Zvonurile care
circulau alimentau teama oamenilor faţă de această nouă arătare hidoasă.
Se spunea că în unele sate cei care nu au vrut să semneze au fost duşi de
miliţie şi s-au întors după câteva zile arătând ca după o vizită în iad,
mărturisind ca semnaseră pentru intrarea în Gospodărie, dar tăcând mâlc
cu privire la zilele în care lipsiseră. Altul spunea că în cutare sat cineva
şi-a împuşcat caii cu arma de vânătoare, refuzând să-i vadă luaţi la
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Gospodărie. Oamenii erau ameninţaţi cu concedierea unei rude, cu
exmatricularea din şcoală a copiilor. Se vorbea de oameni arestaţi şi pe
care nu i-a mai văzut nimeni niciodată. Oamenii erau însă îngroziţi de ce
le povestise Petre. Prizonier la Stalingrad, unde luptase în armata
maghiară, Petre văzuse la faţa locului gospodăriile comuniste,
colhozurile. Era cel mai îndreptăţit să spună o părere despre
Gospodărie…
-Veţi roboti fără să aveţi niciun folos!
Perspectiva de a munci fără a te bucura de roadele pământului era
înspăimântătoare. Era o întoarcere la vremurile feudale. Teama se întări
în sufletele oamenilor. Din ce îşi vor asigura traiul?
-Veţi munci impreună şi veţi mânca împreună, la cazan! Aşa e în Rusia!
La cazan! Grijania lor de comunişti!
Vocile copiilor din clase sunau cristalin răzbătând uşor prin
ferestrele şcolii astfel încât din uliţă trecătorii îi auzeau uşor:
Privesc, din Doftana, prin gratii de fier
Departe, în zare, un petic de cer
Învăţătoarea primise sarcina de la Partid sa arate copiilor viitorul
de aur, al lor si al părinţilor lor, daca vor accepta intrarea în Gospodăria
Agricolă Colectivă. Luase aceasta sarcină ca pe o adevărată misiune
istorică, mai ales că ea însăşi credea cu toată puterea în venirea
comunismului.
-Bunicule, viitorul e al comunismului, spuse Ghiţă, repetând obsesiile
doamnei învăţătoare, obsesiile tovarşului Achim, ale celorlalţi.
-Pământul meu e al meu, spuse bătrânul înjurând. De mâine nu te mai
duci la şcoală. Grijania lor de comunişti.
Ghiţă se duse in continuare la şcoală. Nimeni nu era atât de
iresponsabil să-şi ia copilul de la şcoală pentru a-l feri de comunism.
Viitorul e viitor, comunismul e comunism. Doar comuniştii erau destul
de iresponsabili să ameninţe oamenii că şcoala nu îi va mai primi pe
copii, dacă se opun Gospodăriei…
-Statul are grijă de voi, vă învaţă. Voi şi părinţii voştri trebuie să credeţi
în învăţătura Partidului..Trebuie să facem împreună Gospodăria
Agricolă.. Să mai cântăm o dată Internaţională…Veniţi, voi oropsiţi ai
vieţii…
Întâlnirea din sat cu tovarăşii de la Partid era anunţată pentru
duminică după-amiază. Oamenii se duseră cu speranţa că vor fi ascultaţi,
că vor conta, că îi vor convinge pe tovarăşi că nu îşi doresc nicio
Gospodărie. Se strânsese aproape întreg satul. Tovarăşul Achim era
însoţit de un secretar de la judeţ, masiv si rigid, genul de persoană care
nu acceptă părerile contrare. Toata lumea vorbea, cei care pledau pentru
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Gospodărie erau doar câţiva şi nu făceau faţă argumentelor, dar nici
nervilor proprietarilor.
-Stimaţi săteni! În toată ţara Partidul Muncitoresc a desfiinţat proprietatea
chiaburilor, a exploatatorilor. În loc vom pune proprietatea colectivă, în
care toate pământurile intră în Gospodării Agricole, iar dumneavoastră vă
veţi bucura de roadele pământului ce va fi lucrat cu mijloace
mecanizate…
-Cum îmi luaţi voi mie pământul, dacă eu nu vreau să intru în colectiv?
Întrebă un ţăran mai curajos.
-Vreţi, nu vreţi, acesta este viitorul!
-Te-am întrebat cum îmi iei pământul dacă eu nu vreau să-l dau!
-O să vrei, răspunse tovarăşul de la judeţ nervos.
Achim simţi că situaţia se tensionează şi interveni pentru
calmarea spiritelor. Tovarăşul de la judeţ se întoarse fără să salute şi se
îndreptă spre maşină. Achim încercă docil să ţină pasul cu el explicându-i
că toţi vor accepta de bunăvoie, că nu vor fi probleme, că îşi va îndeplini
sarcinile date de partid şi până la sfârşitul anului Gospodăria va fi pusă pe
picioare.
-Nu eşti în stare să duci treaba la bun sfârşit. Mâine sunt aici cu
miliţienii, să vedem noi care e ăla de-mi stă în cale.
Maşina plecă în tromba. Achim ramase in mijlocul drumului, în
praful lăsat de maşina, umilit. Se întoarse spre ţărani, care priviseră scena
cu satisfacţie, ca pe o victorie, mică ce-i drept, împotriva răului.
-Am vrut sa ne înţelegem cu buna. Nu aţi vrut. Să vă văd acum ce veţi
face!
-Noi avem ce face, răspunse o voce ironică din mulţime. Vom lucra
pământul nostru. Tu nu ai ce face, pentru că nu ai pământ, şi nu ai ce
lucra. Intră tu în Gospodărie!
Un grup de trei miliţieni şi secretarul de partid intră în fiecare
casă. Mesajul lor era simplu. Dacă proprietarul nu acceptă intrarea în
Gospodărie, urma: rechiziţionarea animalelor pentru cote, exmatricularea
definitivă a copiilor din şcoală, suspendarea pe viaţă de la plata pensiei,
arestarea. Unul cate unul, oamenii cedară. Cu cât cedau mai mulţi, cu atât
rezistenţa celor rămaşi era mai mică. Ultimii cedară foarte uşor; voiau să
se termine odată. Doar Chelement refuză cu curaj. Nu! Niciodată! Câteva
săptămâni nu îl găsiră acasă, femeia lui spunea că nu ştie unde e. A
reapărut după câteva luni, l-a luat Miliţia, apoi Securitatea, dar nu a
semnat. Apoi a dispărut din nou. Au cedat ei, intr-un final, şi l-au lăsat in
pace. Avea o pivniţă secretă unde stătea ascuns cu lunile…
Toate carele, plugurile şi celelalte utilaje agricole tradiţionale erau
strânse în mijlocul satului, aruncate unele peste altele, precum un rug.
Tovarăşul Achim împreună cu doi miliţieni intrase din casă în casă,
notându-şi cu atenţie ce avea fiecare ţăran în gospodărie. Fiecare a trebuit
să-şi aducă singur carul şi celelalte utilaje la rugul din sat. Pentru ţărani
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era chinuitor să ducă la distrugere lucrurile care însemnau propria lor
viaţă, dar parca asta nici nu mai conta de vreme ce deja, vrând-nevrând,
semnaseră pentru cedarea pământului la Gospodărie. Toată această
operaţiune a durat o zi întreagă în care satul a fost, pe toate uliţele lui, o
forfotă de nedescris, pe care o punea în mişcare teama.
-Nu veţi mai avea nevoie de care şi de pluguri! Vin tractoarele! Ele o să
muncească pământul pentru noi, strigă tovarăşul Achim pe uliţă.
Focul fu aprins de tovarăşul Achim însuşi. Din partea Partidului,
el răspundea de aceasta misiune, de care era mândru şi pe care o dusese
la îndeplinire cu răspundere ireproşabilă. Oamenii priveau cum focul
cuprinse încet, încet toate carele şi plugurile. Era un foc ce mistuia un
mod de viaţă, o ordine a lucrurilor, o istorie a familiilor, sudoarea multor
generaţii. Pentru tovarăşul Achim însă, focul acesta era focul purificator
al comunismului, arderea unei ordini vechi a lucrurilor, venirea Lumii
Noi. Oamenilor li se spusese că trebuie să stea acolo pe toată durata
acestei procesiuni, şi stăteau, de frică. O lume întreagă ardea de vie, cu
sufletele ţăranilor cu tot.
În urma focului au rămas toate părţile de fier ce făceau parte din
care şi pluguri: resteie, cuie de jug, pante de jug, verigi, previte, rafurile
roţilor, bucşe, morocoaje, cuie de osie, foite, ciorozle, tălpile jugurilor,
cormane de plug, cuţite de plug, bârse. Încăpăţânate, tari, ferme, bucăţile
de fier nu s-au lăsat nimicite nici de ura tovarăşului Achim şi nici de
focul mistuitor al comunismului. Săptămâni întregi au rămas acolo, în
cenuşă, şi nimeni nu s-a atins de ele, de frică. Ploaia şi vântul au făcut ca,
de la un timp, bucăţile de fier să fie tot mai vizibile. Au trecut câteva luni
si fiarele erau tot acolo. Rezistente. A trecut un an, fiarele erau tot acolo
dar tractoarele nu apăruseră. Apoi, într-o zi, cineva şi-a făcut curaj şi a
luat din grămada de fiare tot ce îi trebuia pentru a-şi face un car nou. Nu
l-a luat nimeni la rost. În câteva zile toate fiarele au fost luate, din
devălmăşia în care zăceau, de foştii lor proprietari. Apoi, unul câte unul,
în sat au reapărut carele. Tractoarele nu au mai venit niciodată.

Jidov Szapany1
Cu părul castaniu şi ochii precum măslinele verzi, Măriuca părea
desprinsă dintr-un tablou al unui vechi maestru olandez. Avea faţa
frumoasă, nasul drept şi o privire inteligentă cu care îşi scruta
interlocutorul, dând impresia că îl citeşte în întregime fără ca acesta să
simtă ceva. Părea mereu suspicioasă, născocind scenarii în legatura cu tot
ce se întâmpla în jurul ei. Nu lua nimic drept sigur şi nu se baza pe
părerile celorlalţi, alegând să-şi facă singură o părere despre orice, de
1

Săpun de evreu, în limba maghiară.
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preferinţă prin observarea directă a oamenilor sau a faptelor. La
învăţătură era prima din clasa şi avea, spre deosebire de alţi copii, darul
de a se descurca în orice situaţie iar asta o punea de cele mai multe ori în
postura de lider în orice grup de copii era. Avea nenumăraţi prieteni
printre copiii din sat dar îi privea pe toţi cu rezervă şi superioritate.
Era singurul copil din sat care intra în curtea familiei Leibovici,
care locuiau aproape de casa familiei ei. Casa familiei Leibovici fusese
construită de câţiva meşteri înainte ca ei să apară în sat, cu excepţia
bătrânului. Leibovici era un evreu tradiţionalist, uşor de recunoscut după
îmbrăcăminte. Cumpărase o casa veche chiar în mijlocul satului, adusese
câţiva meşteri şi, după ce o demolă, câteva luni la rind, supraveghe
personal construirea unei case noi, mai degrabă mari şi cu siguranţă
diferită de casele ţăranilor români din sat. Avea peretele direct în strada şi
Mariucăi i se părea că seamănă cu casele pe care le văzuse în târgul
Zalăului, singura dată când a fost la oraş, cu tatăl ei. In timpul şantierului,
Leibovici a locuit la un român din apropiere. De dimineaţă, nu se mişcă
de lângă meşteri, intervenind tot timpul în munca acestora cu sugestii sau
recomandări, reuşind deseori să-i scoată din pepeni pe aceştia. După
câteva luni, casa a fost totuşi gata şi Leibovici părea foarte mulţumit de
lucrarea la care contribuise din plin. Se plimba în jurul ei şi o admira,
uneori scoţând chiar un sunet de admiraţie, precum un arhitect al papilor
în faţa unei opere publice de arhitectură. Era noua casă a familiei lui. Şi
ultima.
Apoi, Leibovici a dispărut câteva zile. Într-o dimineaţă de mai,
Măriuca se juca în curte când auzi un zgomot de cărute mult mai mare
decât îl fac în mod obişnuit ţăranii care trec pe uliţă cu carele. Părea un
eveniment major şi fugi repede la poarta, curioasă. Pe uliţă veneau patru
căruţe mari, pline cu mobilă, lăzi, saci şi tot felul de lucruri împachetate.
Deja coborât din căruţa, Leibovici îndruma căruţaşii spre casa nouă şi
Măriuca îşi dădu seama ce se întâmpla. Familia de evrei se muta în sat. O
curiozitate din felul celor care îţi exaltă inima o făcu pe Măriuca să iasă
în uliţă.
A urmărit cu interes mutarea familiei Leibovici, din uliţă. Aşa i-a
văzut pentru prima dată pe copiii familiei lui Leibovici, nu mai puţin de
şapte, mulţi, cum aveau de obicei evreii: Aurica, Scheindel, Gittel şi
Dorina, fetele familiei, precum şi băieţii Iacov, Hirschel şi Meyer.
Familia vorbea idisch, dialectul german al evreilor din Europa centrală.
Lucrurile erau date jos din căruţă cu grijă. O pianină stârni interesul
Măriucăi, care nu putea ghici despre ce era vorba, nemaivăzând un dulap
care, scuturat puţin mai tare sau lovit, scotea sunete cristaline. Mobilă,
saci cu haine, tot felul de obiecte fură date jos din căruţe şi cărate de
căruţaşi în casă, unde se auzeau indicaţiile lui Leibovici în legatură cu
locul şi felul în care trebuiau aşezate. Treaba aceasta ţinu până seara
târziu şi Măriuca nu se plictisi privind acest spectacol extraordinar
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pentru ea. Seara, fiica mai mică a familiei Leibovici, Gittel, exact de-o
seamă cu Măriuca, se apropie de ea zâmbind şi îi oferi o bomboană.
Bomboana a fost începutul unei prietenii strânse între cele două fete,
genul de prietenie care te marchează pe viaţă şi asta mai ales în
imprejurarile dramatice în care s-au petrecut lucrurile relatate de noi aici.
În ziua următoare, şi în următorii ani, Măriuca si Gittel au fost
prietene nedespărţite. Pentru Măriuca ceilalţi copii, români, contau puţin
iar pentru Gittel nu contau deloc. Inventau jocuri şi jocuri, uneori în
curtea familiei Măriucăi, alteori în curtea familiei Leibovici. Când erau la
Leibovici, Măriuca privea cu mare admiratie hainele de oraş pe care le
purtau toţi membrii familiei, atipice pentru lumea satului. Într-o zi,
profitând de absenţa părinţilor, Gittel a îmbrăcat o rochie de oraş şi i-a
dat una şi Măriucăi, pozând amândouă în domnişoare cochete de oraş, iar
această amintire a rămas de neşters în mintea Măriucăi. Una peste alta,
universul din jurul lui Gittel a fost câţiva ani locul preferat al existentei
Măriucăi şi a avut o influenţă mare asupra ei. Învăţase un număr
important de cuvinte în idisch, chiar dacă Gittel vorbea perfect limba
română. A învăţa cuvinte idisch era pentru Măriuca o joacă incitantă
pentru că asta o ajuta să se simtă ca şi Gittel, domnişoară. Vechi cuvinte
idisch precum Waser, spiiln, trinkn, esn, Kleid, Eltern, Bruder,
Schwester2 făceau parte din vocabularul Măriucăi şi erau considerate de
aceasta măsura evoluţiei ei faţă de ceilalţi copii, români, către modelul
superior pe care îl reprezenta, pentru ea, Gittel, adică nu o fiică de ţăran,
ci o domnişoară.
Sâmbăta, Măriuca se trezea devreme pentru a duce familiei
Leibovici un serviciu care devenise pentru Măriuca însăşi un ritual. Cum
Leibovici şi familia lui erau evrei religioşi, Sabatul era ţinut cu cel mai
mare respect. Măriuca a fost cea care, de la început, le-a făcut în fiecare
sâmbătă serviciul de a le aprinde focul, fără să înţeleagă la început de ce
un lucru atât de simplu nu era făcut de locatarii casei înşişi. Întotdeauna
primea în schimb o bomboană.
După un timp, Măriuca simţi că în familia Leibovici intrase o
frică faţă de ceva necunoscut. Auzea deseori discuţii aprinse, în care
bătrânul ridica tonul iar doamna plângea cu hohote, invariabil. La un
timp după această schimbare de atmosferă în familia Leibovici, au
inceput toţi, ca din senin, să poarte o stea mare, galbenă, în piept, de
fiecare dată când ieşeau din curte. Măriuca nu înţelegea ce însemna acea
stea, dar simţea că e de rău augur şi când încerca să deschidă subiectul cu
Gittel, aceasta începu să plângă. Mai mult de atâta nu afla. Steaua aceea
avea însă ceva demonic în ea pentru că era purtată cu spaimă de toţi
membrii familiei Leibovici. Măriuca încerca să-şi imagineze ce ar putea
însemna şi gânduri diferite îi trecură prin minte, toate de rău augur, dar
2

Apă, a se juca, a bea, a mânca, rochie, părinţi, frate, soră
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inocenţa ei le înlătura pe toate şi nu presupuse, în final, decât că era o
marca a faptului că nu erau din sat, erau venetici. Rămase cu acest gând
chiar şi după ce familia Leibovici fu vizitată de doi soldaţi care
rămăseseră în casă preţ de un ceas şi al căror efect fu acela ca nimeni din
familie nu mai ieşi din curte în ziua aceea. Semnele erau rele dar Măriuca
şi le reprima, cu bunătate de copil.
Într-o sâmbătă de primăvara a anului 1944, un camion militar a oprit
chiar în ceea ce era numit centrul satului. Patru soldaţi s-au dat jos din
spate şi s-au îndreptat spre casa lui Leibovici, afişând o atitudine foarte
severa prin mers, gesturi şi fermitatea cu care vorbeau. Au intrat în curte
cu brutalitate şi au inceput să strige ceva în limba maghiară. Măriuca şi
Gittel se jucau în iarba din faţa casei. La intrarea soldaţilor,
încremeniseră. Unul din soldaşi se pregătea să intre în casa când
Leibovici a ieşit, răspunzându-le în aceeaşi limbă. Soldaţii păreau că dau
ordine şi încercarea lui Leibovici de a deschide un dialog s-a lăsat cu
ţipete ale celui care părea să conducă grupul de soldaţi. Era lesne de
înţeles că pentru Leibovici şi familia lui nu era loc de întoarcere. S-a
întors în casă, de unde în scurt timp au început să se audă plânsete. În
uliţă se strânseseră aproape toţi locuitorii satului, unii speriaţi şi câţiva
revoltaţi. Nu după mult timp, Leibovici a ieşit din casă cu o valiză mare
de lemn, urmat de soţia lui şi de copii. Gittel se alătură şi ea familiei,
plângând. În afară de Leibovici, toţi plângeau. Bătrânul a închis uşa casei
şi, când a ieşit pe poartă, i-a întins cheia vecinului său Simion, ca şi cum
i-ar fi incredinţat casa să aiba grija de ea. Cheia nu a zăbovit însă mai
mult de trei suspine în mina lui Simion, fiind smulsă de unul din soldaţi,
gest însoţit probabil de o înjurătură de-a dreptul urlată, din care Simion
nu a înţeles decât mesajul implicit al violenţei.
-La revedere, Simion. Nu ne vom mai vedea niciodată.
Dădu mâna cu câţiva vecini, dar nu apucă să dea mâna cu toţi pentru că
fu împins cu brutalitate pe drum, spre camion. Se stransesera foarte multi
sateni in fata casei lui Leibovici. Solidaritatea cu familia de evrei era
vădită, dar niciunul nu avea curajul să întreprindă ceva, de teamă.
Oamenii vorbeau unii cu alţii, scoţând un murumur din care răzbătea
revolta faţă de ceea ce se întâmplă. Leibovici îi privi pe toţi cu bucurie şi
admiraţie, mulţumindu-le din priviri şi transmiţându-le parcă să stea
linistiţi, pentru că nu ar putea face nimic. Au mers înconjuraţi de soldaţi,
ca un grup de criminali care ar fi putut scăpa pentru a face rău. Au urcat
singuri în camion şi copiii nu încetau să plângă. Mergând tot timpul în
urma lor, Măriuca întâlni privirea speriată şi înlăcrimată a lui Gittel,
pentru ultima dată. Când camionul porni, Măriuca plângea şi ea.
Prin sat s-a auzit, după câteva zile, că doamna Leibovici a murit
de inima pe drumul spre Zalău. Nimeni nu stia ce s-a intimplat cu familia
Leibovici, cu toţi evreii luati de prin sate. Oamenii spuneau că fuseseră
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dusi intr-un loc necunoscut. În Germania, spuneau unii, în Ungaria, alţii.
Ba chiar în Palestina sau Africa. Nimic nu era sigur, decât faptul că evreii
nu mai erau. Fusesera duşi. în spatele fiecărei presupuneri era însă,
cumva implicită, teama că ceva rău s-a întâmplat cu ei. Dar nimeni nu
vorbea despre asta.
După un timp, în sat a apărut un fel nou de săpun. Oamenii ii
spunea jidov szopony, şi Măriuca află, de la un adult prea putin
responsabil, ce însemnau aceste cuvinte. Săpun de evreu. Cum, săpun de
evreu? Săpun făcut de evrei sau…săpun făcut …din evrei? Cine ar fi
putut da, şi de ce, un asemenea nume unui săpun?
Astăzi, la şaptezeci de ani de atunci, Măriuca, octogenară, nu
crede că acel sapun era altceva decât un săpun produs de evrei. Doar erau
comercianţi, aveau fabrici. Chiar dacă demult deja, omenirea a aflat că
da, din evrei chiar s-a făcut săpun, la Auschwitz şi în alte locuri sinistre.
Cu jidov szapany, orice idee de umanitate a fost compromisă. Pentru
totdeauna. Nu şi inocenţa, personalizată de Măriuca, singura care
salvează umanitatea.
Zeci de ani Gittel a fost prezentă în gandurile Măriucăi. La orice
perioada din viaţa ei, Măriuca se întreba cu dor şi melancolie ce face
Gittel. Cât Măriuca a mai fost copil, se întreba cu cine se joacă Gittel dea domnişoarele, aşa cum se jucau ele. Apoi, în adolescenţă era curioasă
să o vadă pe Gittel domnişoară. Când s-a măritat, s-a întrebat dacă Gittel
şi-a întemeiat şi ea o familie şi îşi imagina cum ar putea arăta soţul ei.
Mai târziu s-a întrebat dacă Gittel are copii, câţi şi cum arăta fiecare.
Uitându-se la copiii ei isi imagina copiii lui Gittel. Odată cu primul nepot
se întrebă dacă Gittel se bucură şi ea de nepoţi. Acum, octogenară,
mintea ei rememorează anii de copilarie cu Gittel şi şi-o imaginează pe
Gittel deopotrivă adolescentă, tânără, soţie, mamă, bunică. Nu se
îndoieşte că Gittel trăieşte, undeva, şi se bucură încă de tot ce a putut ea
să se bucure în viaţă. Nu şi-a imaginat-o niciodată pe Gittel altfel decât
fericită...
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Adrian G.Romila vă recomandă:
Andrei Pogorilowski, Cartușe
(Cartea Românească, 2012)
Telenovelă care promite o continuare, ca orice epos de gen,
micul roman de debut al lui Andrei Pogorilowski e numai aparent unul
simplist. Savoarea comicului dialogic și situațional e proiectat în
Bucureștiul ante și postdecembrist și nu se rezumă doar la râs și spectacol
ieftin. Povestea captivantă e a lui Vlad Hârtopanu, fiu de comisar sovietic
eșuat în România, după război, care, după o spartană și rară educație
muzical-culturală în comunism, își caută împlinirea erotică și socială.
Aventurile adaptării sale după 1989 se opresc într-un impas, după
obositoare peripluri amoroase, rezolvate, cel mai des, cu ajutorul teoriei
și al audiției marilor bucăți clasice. Abia în prezent multe din misterele
copilăriei oarecum privilegiate, ca fiu al unor stranii părinți rusobasarabeni rămași într-un cartier bucureștean, se estompează. Umorul
nebun vine din contrastul cu iubita sa, o fată frumoasă, capricioasă și
plată intelectual. Continuarea romanului ar trebui să se ridice la aceeași
valoare.

Ioan Pintea, Proximități și mărturisiri
(Cartea Românească, 2012)
Cartea adună câteva piese din puzzle-ul notațiilor personale,
sub o formă fragmentară, nesupusă vreunei tematici anume. Pasajele, de
întinderi variate, sunt despărțite prin spațiu alb și prin limitele intrinseci
ale subiectelor tratate: amintiri (multe cu și despre Nicolae Steinhardt),
comentarii ale cărților citite, portrete, scurte reflecții, formulări aforistice,
întâmplări semnificative. Autorul slujește cu sârg liturghia, predică,
învață, se roagă, își cercetează turma, dar nu uită că sufletul uman nu are
nevoie numai de Scriptură și de ritual. În solitudinea intelectuală din fața
caietului intim, autorul se plimbă printre cărțile laice cu pasiune, dă
verdicte, lămurește situații, face analogii, călătorește, cunoaște oameni,
locuri și idei. O întreagă experiență spirituală se decantează din textele
lui Ioan Pintea. Deși este setată creștin, experiența recunoaște
frumusețea-adevărul-binele și acolo unde nu-i neapărat vorba despre
Hristos. Pentru un cleric, lucrul e mai mult decât remarcabil, vădindu-i
cealaltă latură cunoscută a autorului, aceea de scriitor.
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Ioana Bot, Eminescu, explicat fratelui meu
(Art, 2012)
Splendidul eseu critic al autoarei clujene caută să răspundă nu
doar unor exigențe de lectură proaspătă, ci să se adapteze ingenuității
unui ”celălalt”, care nu e un hermeneut profesionist. ”Exercițiile de
microlectură”, cum însăși le numește, țin cont de o ”fraternitate
indicibilă” cu cititorul, căruia încearcă să-i transmită sensuri noi ale
poeziei unui romantic emblematic, dar și un drum către sinele autoarei,
care nu e, desigur, ingenuă. ”Admit că nu numai sensurile operei
eminesciene mă interesează, ci și capacitățile lecturii de a accede la el”,
afirmă Ioana Bot. Eminescu nu e un autor care se citește cu ușurință,
fiind precedat de o uriașă tradiție exegetică. Afară de tribulațiile unui
”discurs îndrăgostit”, cu plimbări interpretative prin texte cunoscute mai
mult sau mai puțin, avem, în carte, și câteva concluzii despre soarta
posterității marelui poet, în secolul XXI. Eminescu rămâne un autor care
se adresează spiritelor din toate timpurile, pentru că el, la rândul său, a
fost o natură metafizică, adâncă și plurală. ”Lectura lui va da, cu
siguranță, o nouă ordine bibliotecii imaginare care îl conține”, și trebuie
să-i dăm dreptate autoarei, pentru că ea însăși o dovedește.

Adrian Chivu Strada
(Polirom, 2012)
Romanul aduce cu mai vechiul Cum mi-am petrecut vacanța
de vară al lui T. O. Bobe (2006), la fel de valoros în gen: o scriitură imită
discursul șablonard-simpatic al copilului nedeprins încă deplin nici cu
ortografia, nici cu formele corecte ale cuvintelor, nici cu diferențele
dintre realitate și ficțiune. În cartea lui Adrian Chivu eroul e un puști de
11-12 ani, Traian Rusu, un elev mediocru care povestește în stil naiv
câteva din întâmplările mai importante pentru vârsta de sfârșit de-a V-a.
Realitatea se învecinează firesc cu fabulația (convenția discursului
copilăresc e, se vede, foarte prolifică literar), iar stângăciile lingvistice
trucate rămân la nivelul argoului puber, cu ortografia și forma cuvintelor
în ordine. Fiecare capitol constituie o imensă frază, fără niciun punct, cu
enunțurile legate copulativ prin ”și”, exact ca-ntr-o povestire pe
nerăsuflate, care nu mai are timp (și, desigur, cunoștință) de mofturi
sintactice. Eroul se mișcă în spațiul anilor 1980, cu date din tabloul
ultimilor ani de ceaușism: cozile la cumpărături, penuria de alimente,
atmosfera rigidă a școlii, puținele distracții ale copiilor, rezistența inutilă
161

a unora împotriva regimului. Dincolo de toate acestea e lumea dinamică
și pulsândă a copiilor, văzuți mereu într-o permanentă mișcare, decupați
în decorul unei străzi dintr-un cartier marginal de case, de-a lungul a
câteva săptămâni înainte de sfârșitul școlii. Romanul lui Adrian Chivu e,
de la un capăt la altul, în limbaj și referințe, o excelentă partitură a
copilăriei în comunism, o monografie apocrifă a unei străzi anonime de
suburbie, neatinsă încă de febra distructivă a demolărilor sufletești și
arhitecturale. Avem un fel de ”copilărie a copilului universal”, în variantă
”optzecistă”, narată cu cruzimile unei vârste a inocenței.

Isaac Babel, Armata de cavalerie. Povestiri din Odessa
(Polirom, 2012, trad. de Victor Kernbach)
Pentru îndrăgostiții de literatura ucrainenilor din fostul spațiu
rusesc, Isaac Babel oferă o excelentă mostră de proză autentică.
Povestirile, intens colorate, brodează personaje, situații și peisaje pe
pânza impresionantă a conflictului civil care a dus, imediat după Primul
Război Mondial, la apariția spațiului sovietic. Comisari, ofițeri, soldați,
țărani, preoți, orășeni și negustori, bătălii, drumuri, păduri și izbe,
scrisori, sânge, dragoste și povești, toate redau o lume de mult apusă, dar
vie în textele fostului combatant odesit descoperit de Maxim Gorki.
Alături Gogol, Cehov și Bulgakov, Isaac Babel se numără printre
maeștrii prozei scurte rusești. Ar fi dat, poate, mai mult, dacă nu ar fi fost
arestat și împușcat în 1941, adică dacă nu ar fi avut soarta multor scriitori
și intelectuali în cumplitele vremuri staliniste.
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„Pare că lutul a părăsit viaţa
curgând într-o lichidă pictură
şi tot ce geme la suprafaţă
e o disperată respiraţie gură la gură”

Poezii de Nicolae Boghian
Semnul
În lanul de in aştept eu semnul
răzmeriţei apei în ulciorul de lut
bărboşii pun pe cai eşarfe de carne
şi lapte de iapă sub şei la bătut
În lanul de in, cu apele roşii,
la soborul seminţelor cu fir ruginit
ochiul lumii se va deschide
şi-n strălucirea lui voi fi primit
Din celălalt adânc voi vedea cum pier
şoaptele pe buzele câmpiei crăpate
şi cum lunaticii cu dinţii de fier
îşi poartă tehui caii în spate
Şi inul foşnind pe câmpia de tablă
în val de foc va-mbăia tot ce-a fost
până când o altă stea, bălăcindu-se
va scuipa-n râu şi va-nvia fără rost.
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Umbrele sfinte
O cărare albă mă-mbie în taină
să urc la treptele împărăţiei:
nu sunt decât o picătură de sânge
ce pătează omătul zimţat al Rusiei
Parcă văd alveola cuminte
ca o scorbură ouată-n arţar
unde voi sta cu umbrele sfinte
căutând loc de veci celui din urmă ţar
Pieptul meu slab va răzbi prin cămaşă
oferind candelei muc tremurat
iar partea mea de gravitaţie stinsă
se va dărui celui învins de păcat.

Spaimele treze
Am lăsat tot, fără patrie bântui
prin fumegânde cătune uitate;
la focul de vreascuri germinează o vulpe
spre care sclipesc hangere lobate
Bărboşii ţesală caii şi scuipă:
fără patrie eşti, cine poate s-aşeze
palma pe fruntea ta spumuită,
pe ochii tăi cu spaimele treze?
Nu-i acesta locul, bâigui, uitate-s
cărările turmei, mărăcinii sprintează
prin imperiul pâlpâind ca opaiţul
în întunericul din plină amiază
Eu caut rariştea dintre mesteceni
unde respiră o cruce de iarbă
sub care ultimul ţar îngropat-a
faimosul tezaur luat pe barbă
Voi ajunge când vulpea cea roşie
se va-mpreuna spre apus cu jderul,
când toate cărările albe unise-vor
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şi-a doua oară se va deschide cerul.

Foc în arcade
Arde Siberia, o groapă se face
cu jeratic ce pârjoleşte tot văzul,
caii de fum priponiţi în văzduhuri
caută-n oaze pustii de scrum ovăzul
Pare că lutul a părăsit viaţa
curgând într-o lichidă pictură
şi tot ce geme la suprafaţă
e o disperată respiraţie gură la gură
Din smârcuri de foc năvălesc vietăţile
răstignindu-se pe ţepii-copaci –
apa ce abureşte deasupră-le se face
mir pe ridicaţii-n pomenire colaci
Iar cel ce suflă peste dezmăţul
apocalipsei înnoindu-şi mandatul
– el însuşi scoate foc din arcade
şi se antrenează cu necuratul.

(Din volumul „A doua venire”, în pregătire)
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„Florina Zaharia reia celebra formulare rimbaldiană,
Je est un autre, ca o soluţie de locuire a golului. Luăm
parte la o glisare ce are în prim-plan diverse alter egouri ale poetei, măşti care amintesc de creaţiile
carnavaleşti proprii lui James Ensor.”

Lecția despre săgeată
o cronică de Octavian Mihalcea
Volumul de versuri al Florinei Zaharia, Eua (Paralela 45, Piteşti,
2010), promovează o regresie spiritualizată în zonele purităţii accentuate,
acolo unde principiul Yin este încă în stare latentă, aşteptând iniţierea.
Metamorfozele au loc într-un complex spaţiu imaginar cu profunde
nuanţe cromatice. Cele mai simple gesturi vin de departe, pe aproape
neştiutele căi ale sângelui. Peste tot primează interioritatea, acolo unde
silueta maternă veghează cele mai autentice ipostazieri. Alter ego ce
transcende lumea, mama reactualizează vechile frământări. Acest modus
vivendi liric, cu vădite accente ludice, uneşte entităţile spaţio-temporale
într-un joc superior cu propria viaţă. Florina Zaharia privilegiază inima în
acest proces introspectiv, deplin elan vertical, stare de graţie a
dezmărginirii. Fuziunea mamă-fiică se realizează, parcă, pe ritmurile
unei nocturne de Claude Debussy, acolo unde simbolul înseamnă totul: e
întuneric/ deşi groapa a ieşit în afară/ expulzată cu firişoare roz/ de
umăr/ de mamă/ de fantasmă// obiectele care umpleau groapa s-au
pierdut/ ca două fetiţe/ depărtându-se şi apropiindu-se/ în aceeaşi mamă.
(e întuneric…). Oglindă, ca o floare famelică, absoarbe cu voracitate
deplinătatea fantasmatică. Atotcuprinzătorul gol este, paradoxal, uşor
palpabil. Florina Zaharia fiinţează aproape exclusiv întru marile evadări
onirice: sunt liberă/ nu mai am piele/ cresc ca în copilărie/ într-o materie
caldă care se transformă/ în lumină/ am înghiţit întunericul/ tot/ până la
gât/ şi ecoul lui rămas în ochi/ îl voi lega la ochi (sunt liberă…).
Fundamentul poemelor (aparent în cheie suprareală) poartă amprenta
triadică a feminităţii , a completitudinii – biografiica, întunerica, eua.
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Prezenţele masculine, numite rar, accentuează forţa arhetipului feminin,
cu valoare de piatră angulară. Aproape orice amintire este transfigurată,
sublimarea generând lumi din Cercul lui Hermes. Treptat, gândurile
zămislesc ecouri ce se întrepătrund într-o spaţio-temporalitate dereglată
sistematic. Printre semne, printre constantele cerului mult invocat trec
suflete fără capăt, îndepărtate, cândva adormite. Persistă
irecognoscibilitatea rostului fiinţării: nu ştiu cine sunt/ m-am oprit în
această fiinţă/ văd cum cresc mâinile genunchii propria voce/ de undeva
de foarte sus/ fără să înţeleg această călătorie/ la nesfârşit (nu ştiu cine
sunt…). Deplină prezenţă evanescentă. Definirile nu sunt posibile decât
într-o notă obscură, ezoterică: eua nu e un cuvânt. e altceva/ altceva nu
există. e un gol/ dar nici golul nu e. (o lume rănită de altă lume).
Sondarea profundă, alunecare în braţele uriaşe ale nopţii (scriu…),
individualizează liric spectrele abisale. Florina Zaharia desfăşoară un
amplu joc cu destinul (destinele) acolo unde cuvintele nu mai sunt
cuvinte/ dar vor deveni (curge sângele…). Mediul este dematerializant,
corpurile mişcându-se nevăzute, fără oprire. Filonul nocturn învăluie
fluidele legi ale inimii. Toate simţurile sunt deschise către această vedere
continuă a interiorităţii în expansiune: între noi sunt locuri secrete prin
care intră noaptea şi animale cu/ blana groasă încălzind cămăruţe,
clădiri şi lifturi voluminoase./ ca să te ating trebuie să prind de mână
tulpini care cresc peste/ blocuri şi asfalt, poate şi peste curcubeu, peste
strigăte, peste/ toracele dur al oraşului. (ne-am îndepărtat…). Anumite
fragmente ludice, pe fondul total inedit al visceralelor leçons des
ténèbres, urmează traiectoria răsuflărilor apăsătoare ce se joacă. Întâlnim
multe cuvinte compuse în manieră avangardistă, ceea ce conferă
discursului poetic anvergura caruselului ieşirii din sine: cameră
nemişcată./ draperiivizuini./ întinsă prin mine, nici nu mă hotărăsc unde
să mă opresc:sub/ coaste, între piele şi carne, sub buze sau în buricele
degetelor/ care cresc necontenit? (camera nemişcată). Constanta
sufletească influenţează neobişnuitul aventurii. Angoasa având
autonomia ei, umbrele vor fi greu descifrabile. Aripi onirice cuprind
încheieturi care se întâlnesc pe sub pori şi se ating obosite. (epuizare).
Impresionează firescul repetatelor ieşiri din corp. Florina Zaharia reia
celebra formulare rimbaldiană, Je est un autre, ca o soluţie de locuire a
golului. Luăm parte la o glisare ce are în prim-plan diverse alter ego-uri
ale poetei, măşti care amintesc de creaţiile carnavaleşti proprii lui James
Ensor. Ample simboluri învăluie un posibil jurnal sepulcral: o zi în care
trăim amândoi. în mine sau în el./ din unul în altul, pe deasupra sau pe
dedesupt./ poate ne plimbăm cu autobuzul. în sfârşit cimentul nostru va/
atinge cimentul oraşului./ venirea lui alunecă uşor pe lângă venirea mea
cu un ritm impus de/ cei cinci gropari care construiesc casa noastră. (31
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iulie, eu). Identităţile translatează cu înfrigurare. Ca decor putem avea şi
o dezordine dureros-barocă, înclinată spre intime dezvăluiri: adun tot
felul de mătăsuri în scrisul meu: / senzaţii, fisuri, căderi şi nelinişti./ din
piele ce pot să iau pentru fabricarea cuvintelor?/ o textură carnivoră ca
o rochiţă lipită de pagini/ şi poalele ei de poezie roz să se dea peste cap
în faţa tuturor. (TEXTura). Totul pentru eliberare, pentru dezlănţuita
săgetare spre înalt. Forţa ascensională a sufletului ia naştere din sinteza
multiplelor entităţi ce încă subzistă în zona rădăcinilor. Rădăcini
însângerate primite în dar, demult. Stările extatice vin şi trec. Persistă
doar memoria aspiraţiei spre elevare, atunci când ochiul se ridică
deasupra vederii şi ca/ o făptură fără măduvă şi fără contur evită
atingerea cu celelalte/ obiecte. (pingpong). Jocul de-a fetiţa ascunsă în
corp de femeie hrăneşte visuri arteziene, evanescente. Nemărginirea e
invocată plastic. Uneori, elevarea presupune şi durere: cum să descriu
privirea lipită de retină care priveşte şi ea?/ o mângâiere cu marginile
atingând nemarginile./ răni colorate care vor suferi înăuntru./ nimic în
afară. niciun gest, privire fixă./ ochii ustură. şi se strecoară în gura altor
ochi. (privirea). Versurile Florinei Zaharia ar putea fi rodul unei perpetue
călătorii prin oglinzi, acolo unde fiinţele se supun unor legi variabile.
Suferinţa va sta mereu suspendată între sfârşit şi eternul început,
maximală încercare a cuvintelor de sânge.
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„Deşi romanul nu are un story propriu zis, aşa cum au
fost şi încă mai sînt romanele la modă în Occidentul
european (unii spun că ar fi o modă depăşită), cele 21
de capitole au subiecte diverse (viaţa şi discuţiile din
centrul bursier, viaţa în lagăr, sosirea tatălui din lagăr,
accidentul acestuia, viaţa la ţară. ”

Gulagul siberian versus cel românesc
o cronică de Nicolae Sava
Prozatorul Vasile Baghiu a lansat luna trecută o carte de proză, un
roman deosebit de concentrat şi bine scris despre gulagul românesc dar,
în paralel, şi despre cel siberian. Apărut la Editura "Polirom" cu cîteva
luni în urmă volumul "Planuri de viaţă" cuprinde 21 de capitole din
biografia autorului. Cel puţin aşa transpare din povestirile scrise la
persoana a treia, naraţiuni ale căror personaje sînt cînd cele din familie
(mama, surorile, copii), cînd cele de la serviciu sau din centrul bursier în
care autorul îşi rescrie amintirile. De altfel, tot epicul cărţii, dacă ne
limităm la acest mod simplist de a vedea lucrurile, desfăşurarea
evenimentelor sînt cuprinse practic între două zboruri ale autorului cu
avionul înspre şi dinspre un centru bursier german.
Roman în mare parte autobiografic, "Planuri de viaţă" surprinde pe
eroul cărţii Vili Barna, aflat la o bursă într-o ţară occidentală, cum
încearcă să se adapteze într-o nouă lume. O lume plină cu personaje
ciudate, bizare în comportament, care fac artă de dragul artei. Turcoaica
Meryem, de exemplu, îşi invită colegii şi pe alţi indivizi care acceptă
experimentul, pur şi simplu la păscut iarbă, totul petrecîndu-se după o
anumită regie foarte minuţioasă: "Regia este aşa, că ea trebuie să apară ca
din întîmplare de după clădirea Centrului, cu o sacoşă în mînă, ca şi cum
s-ar duce la cumpărături, să meargă prin faţa lor şi să spună "Gutem
Tag!", ei să răspundă la salut tot aşa, "Guetn Tag!", iar ea să treacă mai
departe cu un aer indiferent. Rolul lui Vali este să nu lase pe nimeni să
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păşească pe metrul pătrat de iarbă pe care l-a aşezat, pe beton, în faţa
clădirii". Este narată în amănunt toată întîmplarea, (hilară pentru oricare
om normal la cap), care se petrece sub ochii spectatorilor, ai trecătorilor
de ocazie din preajmă.
Contemplarea acestei lumi este pusă în contrast cu cea din care
provine personajul principal, o lume rurală care abia s-a desprins dintr-un
ev medieval. De aici, reveriile spre copilărie, rude, prieteni, viaţa literară
prin care a trecut în ţară: "Atunci cînd mergea cu vaca pe izlaz trăia
viaţa. Mai rău era că nu îşi dădea seama de asta. Din punctul în care se
află acum în faţa mamei, care îşi şterge lacrimile cu colţurile baticului
înflorat, vede şi simte firele fragede de iarbă răsucite de limba umedă a
vacii, tremurul pielii groase de pe burtă cînd o necăjeau prea tare muştele
zbaterea ritmică a urechilor peste ochii mari"... În paralel cu revenirea la
subiectul altei cărţi, cea a tatălui său, care evocă viaţa dintr-un lagăr
siberian, autorul evocă stare socială prin care a trecut ţara în epoca apusă
acum două decenii, gulagul românesc. Deşi romanul nu are un story
propriu zis, aşa cum au fost şi încă mai sînt romanele la modă în
Occidentul european (unii spun că ar fi o modă depăşită), cele 21 de
capitole au subiecte diverse (viaţa şi discuţiile din centrul bursier, viaţa în
lagăr, sosirea tatălui din lagăr, accidentul acestuia, viaţa la ţară. Lacrimile
unei mame văduve cu patru copii, viaţa literară din Piatra Veche, viaţa la
cartelă de dinainte de 1989, subiecte cu eroi diferiţi, Vili Barna, soţia
Diana, Grigore - tatăl, Mama Maria, surorile Daria, Violeta, Carmen,
copiii Irina şi Matei, etc) , toate dau seamă despre starea eroului principal
Vili într-un anumit moment de viaţă, la patruzeci şi cinci de ani.
Autocritic atunci cînd evocă fapte legate de propria biografie sau gînduri
care îi vin în minte, Vali Barna rămîne în memoria cititorului prin stările
sale de contrast prin care trece. El este personajul care dă mîna cu oameni
importanţi din lumea culturală occidentală, dar tot el e şi cel care rămîne
blocat în faţa unor situaţii simple puse în faţă de viaţa cotidiană dintr-un
sătuc de munte în care oamenii se duc o dată sau de două ori pe an la o
bere "în centru" unde se face cîte o sărbătoare cu cîntăreţi şi manele
ordinare. Personajul, artist fiind, nu se simte bine pe deplin nici în una
din cele două lumi evocate, deşi înceracă să se adapteze.
Romanul, foarte bine scris, plimbă cititorul, prin intermediul unor
lifturi imaginare, în lumi total diferite, autorul fiind cel care, în calitate de
personaj principal al cărţii, face ligamentul invizibil dintre acestea.
Construcţia cărţii prin aceste lifturi îi facilitează autorului trecerea
bruscă de la un subiect la altul fără ca acest lucru să deranjeze atenţia
cititorului. El, cititorul, abia aşteaptă să se întoarcă ba în centrul bursier
(unde se vorbesc lucruri interesante), ba în satul copilăriei autorului
(unde se spun poveşti frumoase, emoţionante), ori în Siberia rusească (în
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care se petrec orori inimaginabile). "Planuri de viaţă" este romanul ce
evocă două lumi şi două veacuri total diferite, iar arta autorului de a le
lega prin pîrghii imaginare (unul dintre ele, principal, fiind acel lift de
care amintam mai sus) este realizată la un înalt nivel artistic.
Important reprezentant al generaţiei nouăzeciste din literatura
română contemporană, Vasile Baghiu a debutat în literatură cu volume de
poezie (Gustul înstrăinării, Rătăcirile doamnei Bovary, Himerus Alter în
Rheinland, Cît de departe am mers) dar şi romane (Ospiciul - Premiul
Uniunii Scriitorilor, Filiala Iaşi), cronici literare şi eseuri în diverse
reviste literare din ţară. Autorul este propunătorul unui nou concept
literar, himerismul, concept care a stîrnit dezbateri controversate în presa
literară din ţară. De asemenea, Vasile Baghiu este îngrijitorul cărţii
"Prizonier în URSS", un jurnal scris de tatăl său după întoarcerea din
prizonieratul sovietic.
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”În Manifestul deprimist, publicat pe
LiterNet, la 16 august 2004, autorul
acreditează faptul că deprimismul este o
idee culturală care, între altele
(minimalismul, fugitivismul, biografismul)
« a(u) încercat să decripteze şi într-un fel
să deconstruiască fundamentele canonului
estetic occidental ». Noul curent literar ar
fi o încercare de sincronizare a tendinţelor
din zona new-wave şi e caracterizat « prin
abordarea tematică a unei realităţi bazate
pe
suprimarea
conceptului
de
individualitate şi pe încarcerarea lui întrun sistem globalizant destructiv şi
restrictiv. »”

Gelu Vlaşin şi deprimismul*.
Un poet tratat la psihiatrie
o prezentare de Gheorghe Mocuţa
Gelu Vlaşin face parte din categoria poeţilor care fac trecerea de
la o generaţie la alta. Aşa cum Ioan Flora face trecerea de la generaţia
şaptezeci la generaţia optzeci, aşa cum Cristian Popescu şi Iustin Panţa
fac trecerea de la retorica optzecistă la cea nouăzecistă, revoltatul,
deprimistul Gelu Vlaşin face trecerea (asemenea lui Vasile Leac) la
simţirea nouă, la noua simţire nouă a douămiiştilor. Fracturismul,
himerismul, deprimismul, utilitarismul şi alte manifeste poetice exprimă,
dincolo de revolta faţă de modele şi dorinţa de a înfiinţa un nou curent, o
nouă expresie,- tendinţele anarhice şi centrifugale ale nucleului unei
generaţii obsedate de originalitate şi spontaneitate. Dacă optzeciştii şi-au
construit un sistem al modei în jurul paradigmei antropocentriste,
nouăzeciştii ajung la o modă a sistemelor (manifestelor) neconsolidate.
Înfiinţând curente cu un singur reprezentant.
Primul volum al lui Gelu Vlaşin, Tratat la psihiatrie, 1999, exprimă cel
mai bine estetica deprimistă: „tu mă/ cauţi şi azi prin/ gunoaie/ canale şi
prin guri de metrou/ când ţi-am spus că nu/ ies la cerşit/ că n-am chef/ să
recit/ despre cum e să fii/ prea înalt …/ vulnerabil/ şi puţin cam/ nebun/
dar mă bântui mereu/ cât un stol de/ vampiri/ ai tupeu şi/ ventuze ân
(sic!) loc de urechi/ un nas verde cu solzi/ şi o coasă pe umeri cu/ dinţii
gălbui/ ca-n reclame/ dar eu/ ştiu că/ tu eşti/ un coşmar dintr-un vis/ de
mulţi ani/ rătăcit/ într-o groapă/ comună (depresie treisprezece)
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Poemele-depresii experimentează nebunia şi depresia cu toate
ipostazele lor intermediare, comunicate sec, din titlu: depresie unu,
depresie doi, amnezie psihogenă, demenţă presenilă, space phobia,
sindromul cushing, psihoză reactivă, insomnie, parkinson, hipocondrie,
paranoia, panic disorder etc. Sunt poeeme spontane ca o improvizaţie de
jazz care mimează stări sufleteşti şi crize, sunt în fond poemele unei crize
simulate sau nu, ca reacţie ca la nebunia lumii şi neputinţa de a se adapta
sau de a se angaja într-o revoltă. Omul-decor este expresia omului strivit
de realitate, de vise, de obsesiile, de tentaţiile lumii posttotalitare, aşa
cum omul-fantă (al lui Nichita Stănescu) era o alegorie a omului torturat
de vidul societăţii totalitare şi de ameninţarea ideologiei. Sintaxa
explozivă a acestor poeme e o formă de libertate a expresiei dusă până la
ultimele limite e, în ultimă instanţă, libertatea asumată şi dezabuzată a
creatorului boem aflat în căutarea unei formule lucide care să-l ferească
de blazare şi căderea în clişeu:„sunt/ liber să-mi/ omor/ timpul cu/ poze/
reţetă şi/ cuvinte/ clişeu printre care/ tu ai/ ascuns poemele/ lui/ fabricio
şi/ deo-stick-ul./ ceciliei cu/ autograful de la/ marius când/ mima
nebunia/ sunt/ liber să/ tac / standardul meu/ nu/ include/ speranţa şi/
nici tu nu/ mai eşti noaptea cu/ lună plină/ sunt/ liber şi mihai/ nici nu/
ştie cum”
Manifestul deprimist
În Manifestul deprimist, publicat pe LiterNet, la 16 august 2004,
autorul acreditează faptul că deprimismul este o idee culturală care, între
altele (minimalismul, fugitivismul, biografismul) « a(u) încercat să
decripteze şi într-un fel să deconstruiască fundamentele canonului estetic
occidental ». Noul curent literar ar fi o încercare de sincronizare a
tendinţelor din zona new-wave şi e caracterizat « prin abordarea tematică
a unei realităţi bazate pe suprimarea conceptului de individualitate şi pe
încarcerarea lui într-un sistem globalizant destructiv şi restrictiv. »
Derivat din teoria formalistă a limbajului poetic care acceptă în orizontul
poeziei orice text care are un mesaj litearr, deprimismul contemporan ar
avea două tendinţe majore : elitismul şi comercialismul. Apărut după
Manifestul anarhist (2001) al lui Marius Ianuş şi Dumitru Crudu, după
utilitarismul lui Adrian Urmanov (2003), şi în acelaşi an cu
performatismul lui Claudiu Komartin, manifestul lui Gelu Vlaşin conţine
două motivaţii: revolta aproape pură şi naivă faţă de alte tendinţe, cum ar
fi epoca sexismului şi sincronizarea la societatea dinamică în care
sistemele informaţionale au desfiinţat barierele achiziţionând noi forme
de comunicare eficiente şi imediate; site-urile de pe Internet, paginile
Web destinate literaturii, email-urile. Adaptat la viteza noului mileniu
manifestul „propune conceptul minimal de abordare a unei realităţi
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dificile/ dinamice/ dureroase, care îşi supune individualul prin absorbţie.”
Iar poezia „nu este o esenţă, nu este o matrice localizată într-o anumită
zonă a poemului, ci este dispersia spaţiilor albe difuzate pe toată
suprafaţa lui, cuprinzând elementele minimalului compatibile cu orice
experienţă umană, condiţionată prin existenţa unor contexte valorizate de
componenta experienţială pe care un autor o controlează poetic.”
În volumul următor, Poemul-turn, 2001, amorul, moartea, boala
sunt văzute prin grila noilor mijloace de comunicare şi a instrumentelor
lor, evocate. Sintaxa se comprimă acum într-o scriitură compactă care ia
forma unui turn; de unde şi formula prefaţatorului Claudiu Komartin,
„poetul-turn”, aplicată unui creator care şi-a luat lumea în cap(a emigrat
în Spania şi a revenit) şi care în alte condiţii ar fi avut un destin picaresc:
„La Vlaşin, poet cu un fond melancolic şi învolburat (că doar el a
inventat deprimismul, al cărui unic reprezentant a şi fost!), reuşita socială
nu este incompatibilă cu adevărul, cu autenticitatea scriiturii. Volumul
debutează cu imaginea încrâncenată a morţii, a nimicului şi a
întunericului care îl apasă pe deprimist. Discursul se mai relaxează dar
accesele paroxistice nu lipsesc şi incursiunea în cotidianul bufon şi
grotesc, aduce în faţă notaţiile personale, sentimentale, cu accente
lugubre: între noi mai e un pas/ un singur pas/ cât o prăpastie/ între noi
lucrurile stau/ cu capul în jos/ risipite/ între noi/ salteaua/
cu plictis/
cu migrene apăsătoare şi snobism infantil/ care-mi striveşte faţa/ beau
otrava albă / cu toţi boemii tâmpiţi/ beau şi eu obrăznicătură/ în spatele
geamului/ ca boşorogul/gura ta mincinoasă întinsă pe caldarâm/ cu
hendrix/ în braţe/ facem dragoste/ şi romantic/ recepţionăm stereo/
gângania cu cap de mort.
O zi din viaţa unui deprimist
Nicolae Manolescu
a scos în evidenţă această viziune
postmodernă în care poetul se adaptează nu numai la vremurile noi, ci şi
la viteza existenţei, notată la un moment dat prin titluri care exprimă ora,
ca într-un jurnal apoteotic al iminentei crize, din volumul Atac de panică
(2002). Volumul începe la ora 6:17 cu imaginea demenţială a apocalipsei
personale şi se încheie la ora 0:00, cu sfârşitul unui spectacol regizat, al
despărţirii. E cronica unei zile marcate de fiorul nebuniei, amintind de
sarcasmul şi tensiunea emoţională a lui Florin Iaru din volumul
Înnebunesc şi-mi pare rău. De altfel poetul revine la sintaxa explozivă,
cu spaţii albe, aerisite, care corespund mai bine viziunii neorealiste şi
minimaliste.
Ultimul volum din antologia Omul-decor se numeşte Ultima
suflare, a apărut în 2004, şi recurge, formal, din nou, la scriitura-turn,
compactă, un fel de pat al lui Procust la nivelul sintaxei. E o radiografie a
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organelor zdrobite, a trupului torturat, în paralel cu receptarea
monstruoasă a realităţii şi cu câteva elemente/ personaje ale zbuciumatei
sale biografii. Sunt imagini percutante, definiţii rebele, peisaje sufleteşti
ce alcătuiesc „decorul” fiinţei: mintea, genunchiul stâng, ochiul drept,
ochiul stâng, genunchiul drept, degetul mare, nimicul, …. himera, zeul,
buzele, mama, fratele, tata, urechea, auzul, părul, privirea, oasele,
ultima suflare. Între timp, preocupările şi miza poetului s-au îndreptat
spre binefacerile internetului. A fondat „Reţeaua Literară”(2008), o
platformă alternativă pentru promovarea scriitorilor români în străinătate,
pentru socializarea oamenilor de cultură şi realizarea contactelor dintre
scriitori şi editori, un proiect care are succes.
Gelu Vlaşin pare anume născut pentru a exprima deprimismul şi
perseverenţa unei întregi generaţii.

*)
Gelu Vlaşin, Omul decor, Editura Brumar, MMIX, (cu o prefaţă de
Claudiu Komartin şi o scurtă prezentare de Nicolae Manolescu, precum
şi cu reproduceri după dedicaţiile lui Mario Vargas Llosa, Pedro
Almodovar şi Angel Gonzales)
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Ion Petrovici sub interogaţie securistă
un comentariu de Ionel Necula
Ca fost ministru în guvernul antonescian, filosoful Ion Petrovici se
aştepta, fireşte, să îndure calvarul generaţiei sale, cea care ar fi justificat
orgoliul bătrânului voievod Gheorghe Duca, atunci când cerea
cronicarului Miron Costin să demonstreze soliei din Apus că nici într-ale
duhului nu stăm prejos. Ion Petrovici ;i alţi intelectuali din perioada
interbelică – Iorga, Xenopol, Vasile Pârvan, C. Rădulescu-Motru şi
mulţi-alţii – au lucrat pe
acest ogor al afirmării
spiritului românesc în
lumea europeană. Prezenţa
lui Petrovici la Congresele
internaţionale de filozofie,
sau conferinţele susţinute
prin capitalele lumii aveau
un
mare
răsunet
internaţional
şi
erau
comentate în termeni
elogioşi în revistele de
filozofie ale timpului.
Dovedise într-adevăr, prin
toate
prestaţiile
sale
filosofice, că nici într-ale
duhului nu stăm prejos
Acum însă, după
aducerea comunismului la putere, îşi aştepta şi el osândirea, laolaltă cu
alţi intelectuali de valoare indiscutabilă. N-a venit imediat. După
instalarea comunismului în exerciţiul guvernării a fost supus, mai întâi, la
tot felul de tracasări. Comunismul, asemenea zmeului din poveste, îşi
trimitea mai întâi buzduganul ca să anunţe dezastrul ce va urma. A fost
epurat din Academie, din învăţământul universitar, pe care îl servise cu
vocaţie de apostolat peste patru decenii, din Consiliul de administraţie al
Radiodifuziunii şi din toate celălalte însărcinări aleatorii. Avea, în 1945,
când a început cortegiul ticăloşirii, 62 de ani, era în plină vigoare, dar
deja se considera un marginalizat, un osândit, o victimă.
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Pentru o vreme, la mijlocul lunii mai 1945, a fost depus la
penitenciarul de la Arsenal, unde se întocmeau dosarele cu toate
învinuirile ce vor sta la baza viitoarelor rechizitorii. Nu era singur.
Dormitorul avea 14 paturi şi o masă lungă în centru, flancată de-o parte şi
alta de două bănci la fel de lungi, unde deţinuţii îşi puteau pregăti
apărarea.
Ierarhiile
se
păstrau şi aici. La loc
privilegiat,
în
capătul
dinspre sala de vorbitor, se
afla patul ocupat de Ion
Petrovici. Condiţiile de
detenţie
erau
încă
suportabile.
Comunismul
încă
nu
introdusese
cumplitul
regim
de
exterminare cu care vor
opera în toată imensitatea
Gulagului românesc. Ţara
era încă monarhie, iar
închisorile
mai
păstra
vechile condiţii impuse de
regimul
burghezomoşieresc.
Celălalte paturi ale dormitorului erau ocupate de alţi demnitari ai
fostului regim antonescian: Gh. Oteteleşteanu, V. Iliescu, Gh. Leon, M.
Cancicov, A. Pană, I. Sichitiu, Gh. Şova, M. Cantacuzino, I. Finţescu, S.
Ghiolu, G. Cretzianu, g-ral Radu Rosetti şi, la capătul celălalt al
dormitorului, M. Vulcănescu, autorul Jurnalului de la Arsenal, publicat
în revista Memoria (nr.5 f.a. pag.18-31), din care au fost extrase toate
aceste informaţii.
Cum spuneam, condiţiile de detenţie nu erau nici pe departe
conforme cu aşteptările demnitarilor arestaţi, dar totuşi, nu se poate
spune că regimul era prea sever, cel puţin în comparaţie cu ceea ce va
urma. Primeau vizite, primeau pachete, prin familie sau cunoscuţi şi
primeau documente pe baza cărora să-şi construiască apărarea în
procesele ce se anunţau. Cel mai mobil şi mai bonom dintre toţi era
Mircea Vulcănescu, mereu dispus să-şi ajute confraţii în redactarea
apărării. Am devenit aci, un fel de secretar al apărării, iau pe rând pe
fiecare şi-l dăscălesc arătându-i situaţia. Foarte puţini cunosc adevărul.
Şi rămân miraţi când l-il spun. Am la mine datele statistice şi le arăt.
Foarte puţini au făcut comparaţii cu situaţia dinainte. Examinez cu ei
două puncte: exporturile româneşti, petrolul, cerealele, lemnul,
177

animalele şi produsele animale. Bietul Vulcănescu! Chiar credea că –i va
asculta cineva dovezile peremptorii că n-a contribuit, nici pe departe la
jefuirea ţării, ci, dimpotrivă, a îmbogăţit tezaurul românesc cu 13
vagoane de aur livrat din Germania.
Aici, în camera destinată vorbitorului, a dat Petrovici prima
declaraţie scrisă de mână - singura pe care am întâlnit-o în dosarele
existente la CNSAS. Aici găsim şi datele personale, în general cunoscute,
poate cu excepţia situaţiei civile din care aflăm că între timp devenise
văduv (soţia îi decedase în timp ce el se afla în cercetări) şi a situaţiei
militare, declarând că era ofiţer de infanterie în retragere.
Declaraţia propriu-zisă se referă mai mult la activitatea în cadrul
Consiliului de administraţie al Radiodifuziunii române, una din acuzaţii
referindu-se şi la acest aspect al activităţii sale. O reproducem şi noi în
ideea că ar putea îmbogăţi biobibliografia filosofului. Am funcţionat între
datele 8 mai-decembrie 1941 la
Soc. de Radiodifuziune ca Preş.
Al Cons. de administraţie, numit
de Ministrul Propagandei Mihai
Antonescu. In dec. 1941 am intrat
în guvern ca titular ca
M(inistru,ad.n.
al)Culturii
Naţionale şi al cultelor
La Soc. De Radio Dif. Ne
întruneam – Consiliul de ad-ţie
cam odată pe săptămână.
Consiliul de ad-ţie avea un rol
limitat. In ceea ce priveşte
Propaganda venea dispoziţii
normative, dar nu prin Consliul
de ad-ţie, ci de la Directorul
general şi anume Vasile Ionescu
Eu personal am întocmit
programele
Radio
de
la
Universitatea Radio, pe care eu
am înfiinţat-o. Precizez că
programele le făceam împreună
cu o comisie şi am dat directivă
pentru ca la Radio să se emită o
serie de conferinţe în cadrul acestei Universităţi Radio, cu continuitate şi
unitate, ca subiecte variate.
Precizez că programul politic la Radio nu era de competenţa mea (a
Cons. de ad-ţie). In cadrul acestei Univ. Radio se ţineau conferinţe cu
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(privire, ad.n.) la Ardealul de Nord, ca o dramă, ca o dovadă că aceste
programme erau afară de actualitatea (politică, ad.n.).
Relaţii în privinţa redactării programelor politice nu pot da…
precis. Numai câteodată mă supăra programele de la Radio din punct de
vedere literar, al formei sau exagerări de fond (mă refer la propaganda
în genere – la ştiri, critici) le făceam observaţii cu caracter amical.
Repet că Vasile Ionescu ca director era factotum la Soc. de
Radioficare.
Din Cons. de ad-ţie erau delegaţi doi membri. Dl. Gh. Leon, Victor
Papacostea şi Dragomir Hurmuzescu (probabil) care se ocupau cu toată
bucătăria lucrând împreună cu directorul.
I.Petrovici.
Aceasta este declaraţia dată de filosof în condiţii de arest şi cu
perspectiva unei condamnări iminente. Adevărat este că la acea dată nu
bănuia tot calvarul ce se profila într-un viitor apropiat, dar înţelegea să-şi
poarte crucea cu demnitate, cum s-a purtat toată viaţa şi cum se va purta
şi în cei zece ani petrecuţi în temniţele Aiudului. Nu mai insistăm asupra
acestor aspecte pe care le-am detaliat în volumul nostru alcătuit pe baza
consultării dosarelor de la CNSAS, Ion Petrovici în vizorul securităţii,
publicat la Editura Saeculum I.O. 2005.
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”În vara anului 1988 fusese rândul vizitei
poetului Ioanid Romanescu la Tazlău. I se duse
buhul în Iaşi ca de popă tuns, fiind trompetul
lansator al acelui strigăt de Ahoe bahluian,
„Trăiască poezia şi marii visători!”, acompaniat
de sunete de goarnă. Desigur, în Braniştea
prozatorului Mironescu mai nimeni n-avea habar
de el.”

Grădina Ioanid
o evocare de Constantin Ardeleanu
Mare ţi-i grădina ta, Doamne, şi mulţi nebuni ai în ea! – cu asta
întâmpină omul obişnuit, crucindu-se, întâlnirea lui cu semenul ce iese
din tipare. Altfel alcătuit decât el, bunul...Adică nebunul... O astfel de de
grădină, numită Ioanid (ce trimite la o vestită stampă bucureşteană), şi-a
răspândit intensele ei parfumuri peste Iaşii patriarhali (sau ai Patriarhiei,
ce mai contează), unde de la romanticul Copou până la zbigulitica Socola
nu-i mare distanţă. Cum ar zice cei din preajma râpelor Tarpeiene, doar
un pas. Pas de mai înţelege ceva...O singură dată în viaţă l-am întâlnit pe
poetul Ioanid Romanescu, iar dacă amintirea mea nu ţopăie pe poante, ca
balerina ce dănţuieşte pe Giselle, să fi fost prin vara anului 1988.
Sărbătorirea medicului scriitor I.I. Mironescu încăpuse pe o agendă
culturală cvasi-oficială, sub denumirea „Şezătoare la Tazlău” (numai un
rusticism aiurit putea lega o activitate presupus intelectuală de...şezut?!),
în care evocarea acestui iluminist moldav (de la scris la diagnostic, de la
iubirea de moşie la organizări sindicale, de la exigenă profesională
nemţească la petreceri lungi, la subţioara de munte a Brusturatului, cu
invitaţi iluştri) era urmată de un spectacol folcloric. Iată că apogeul
manifestării artistice îl asigura, peste jumătate de veac, tot o masă
îmbelşugată, la cantina fabricii de cherestea, sub teroarea produselor
raţionalizate. Sufletul acestei evadări din cenuşiul cotidian (ascunzând
profunde tulburări istorice, intuite poate doar de mintea unui posibil prea
fantezist „dus cu capul”, fiindcă lagărul socialist se dovedise de decenii a
fi de maximă durată şi siguranţă) avea să fie profesorul de franceză al
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liceului pedagogic din Piatra Neamţ, Gheorghe Blaga, cocoţat pe
arborescenţa Mironeştilor nu prin strămoşii lui, cărunţii, ci „prin noaptea
nunţii” (se căsătorise cu frumoasa nepoată a scriitorului, Ileana lui
Donea). Aşa cum odinioară Mironescu îi aducea din Iaşi pe Sadoveanu,
Axinte Frunză, Topîrceanu şi o droaie de medici (sau de aiurea, pe Panait
Istrati) în estuarul „gurii de rai” de la Tazlău, la intrarea pe pârăul
Brusturatului, tenacele şi eruditul Blaga, zgândărind orgoliul celui mai
autorizat biograf al conului Jenică, profesorul universitar Ilie Dan,
asigura cota de celebritate a manifestărilor artistice prin venirea unor
literaţi din Florenţa Moldovei (Lucian Vasiliu, Constantin Parascan). Se
adăuga lor criticul literar din Blăgeşti, Ion Rotaru, profesor universitar la
Bucureşti, mereu nuanţând opiniile lui Ilie Dan, spre enervarea mocnită a
ieşeanului. Blaga nu se manifesta doar ca un impecabil organizator, dar
atenţiona public despre existenţa unui creator de excepţie, fiindcă „nasc
şi în Tazlău oameni” (insuficient cunoscuţi, dacă nu chiar neglijaţi, de
sătenii mai preocupaţi de ziua de azi decât de cea de ieri a zaiafetului
„boieresc”). „Apăi numai de Mironescu-mi arde mie, care o ţânea numan chefuri şi hore cu lăutarul Casian la poalele Măgurii – nu mă-ntreba că
habar n-am ce făcea la Iaşi, Chişinău sau Slănicul Moldovei, da’ de
foame nu rabda; lasă-mă, bade-n pace, nu bocesc eu la mormânt străin,
când trebuie să-i fac mamii parastas de şapte ani?!”
Cine-şi închipuie muntenii având un respect deosebit faţă de cei
mai cu glagorie decât ei sau gata de a susţine un demers al obştei
(exceptând obiceiurile religioase moştenite) n-au stat vreodată gard în
gard sau hat în hat cu ei, când pentru o umbră de copac peste ogorul de
popuşoi sau o brazdă de fâneţe, considerată a le fi fost „muşcată” din
ţarina lor, sunt în stare să ţină mânie ani în şir. „Să mă lase în pace cu
fasoanele lor, ai mei n-au citit ce-a scris Mironescu şi nu i-au durut capul
din pricina asta?!” Volubilul Ilie Dan asigura buna dispoziţie. Pe
directorul şcolii de atunci încă nu-l apucase cultul mironescian, iar eu mă
rătăceam în lumea adunată ca la urs, chiar dacă, după expunerile serioase
doctrinare ale cunoscătorilor între-ale literaturii, recitam nişte versuri
zglobii de „Dor de Tazlău”(smulgând admiraţia dragului de profesor
Costică Potop care mă asigura că „orice din şezătoarea de azi s-ar putea
repeta oricând, mai puţin emoţiile transmise de poezia ta”). După 1989,
Ţucu şi cu mine furnizau cotele de anecdotic, iar valurile de râsete se
amestecau cu fluxurile de bere, într-o jovialitate ce i-ar fi plăcut şi
sărbătoritului, dacă ar fi descoperit cifrul de la poarta tunelului timpului,
revenind măcar o seară pe Terra. Biograful lui Mironescu ne citea, în
cerc mai restrâns, „Povestea poveştilor” a mangositului de Creangă, în
hohot viril de masculi şi chicoteli ruşinate de femei. Atunci când nu ne
prezenta ca pe o apocalipsă, fapta unui nătărău „de pe vale”, care
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aruncase cu un bolohan înspre chioşcul de vară al sanatoriului-hotel de la
gura Limpigiorului, unde fuseseră cazaţi iluştrii oaspeţi: „dacă mă
nimerea cu piatra, acum aveaţi în faţă un om mort?!” N-arunca-n Ilie
Dan, cu ditamai bolovan, că-i stirpe de moldovan, versuind stihuri
d’antan! Căci asta urma după ce volumul vinului devenea broşurică,
profesorul universitar devenind poetul sensibil, recitatorul unor scurte
poeme, cărora le făcea reclamă gratuită involuntară revista „Rebus”,
tematica lor pliindu-se pe orice careu tematic. Numele Dan, cu vocală la
mijloc, îl găseai la orice încrucişare. „Auziţi, jupâni dumneavoastră ce
colosal sună distihul acesta. Credeţi-mă pe cuvânt de onoare, nimeni n-a
mai spus aşa ceva până la mine în lirica românească?!”
În vara anului 1988 fusese rândul vizitei poetului Ioanid
Romanescu la Tazlău. I se duse buhul în Iaşi ca de popă tuns, fiind
trompetul lansator al acelui strigăt de Ahoe bahluian, „Trăiască poezia şi
marii visători!”, acompaniat de sunete de goarnă. Desigur, în Braniştea
prozatorului Mironescu mai nimeni n-avea habar de el. Exceptând cea
de-a patra nevastă, originară din Tazlău, care-l adusese ca să-i cunoască
meleagurile natale (lutul originar!), aşa cum procedase cândva şi soaţa lui
Daniel Corbu, poetul care riscase „Plimbarea prin flăcări”. Dar nu numai
nevestele tăzlăuance au asigurat puntea de legătură dintre Daniel Corbu,
custodele bojdeucii lui Creangă, şi Ioanid Romanescu, spărgătorul de
lemne al Otiliei Cazimir, ci şi autoarea lirică (şi lubrică) Nina Cassian –
iertată-mi fie vulgaritatea de mahalagiu bucureştean –, rimă neforţată la
ciocan (...de la sticla de ţuică, luaţi-o ca o minimă profilaxie la
vulgarizarea ...vulgului). Daniel, din pietrele rare ale Petricicăi poetice
(alături de Adrian Alui Gheorghe, Aurel Dumitraşcu, Nicolae Sava,
amici de condei, deşi s-au mai interpus gâlcevi între ei), s-a înfăţişat la
Dregătoria literară a capitalei, cu o mapă de poezii, pentru a forţa
scurtarea drumului înspre notorietatea tipăririi, fie şi în revistele literare
ale vremii. La una dintre ele, a dat de chipul prelung cabalistic al Ninei,
desprins parcă dintr-o pictură dadaistă (virtual pregătită de „Poşta
redacţiei”). După ce a aruncat o privire indiferentă pe versurile Corbului,
s-a rezumat a ciripi: „Tinere, ce naiba se întâmplă în Moldova aia? Eu de
la Ioanid Romanescu, poetul din Iaşi, n-am mai văzut un bărbat mai urât
ca dumneata?!” Esteticiana urâtului avea exerciţiu în domeniu, deoarece
figura formal drept soţia criticului Al.I. Ştefănescu (adoratul ei Ali, al
doilea amor mare după Marin Preda, restul de peste 1000 – exagerează şi
Marian Popa – intrând la categoria semi uşoară de „amoretti”). Dragostea
dintre Nina şi Ali şi-o închipuia autorul „Animalelor bolnave”, Breban,
ca încleştarea scabroasă dintre două ameobe (a se observa: sunt croitor de
fraze incriminatoare numai cu materialul clienţilor, mai ales în subiectele
scandaloase). Iar în 2006, custodele Daniel a scris, spre lauda lui, o carte
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memorialistică „Ioanid Romanescu în amintirea contemporanilor”. Pe
timpul vizitei lui Ioanid la Tazlău, cochetam hobbistic cu literatura
satirică, revista „Urzica” a viitorului meu prieten Marius Tupan,
acordând în 1986 un premiu pentru pamflet micro-romanului meu
„Săptămâna unui director din comerţ exterior”. Vai, nu s-a publicat nici
un rând din...opereta mea, fiindcă ar fi demobilizat pe cei implicaţi în
strângerea dolarilor la chimirul bugetului de stat. Pentru istoria poeziei
contemporane adresate amatorilor îmi erau prea îndeajuns Nichita,
Sorescu, Păunescu, Alexandru (Ioan, dar şi...Andriţoiu). Ca cititor curent
al „Luceafărului” lui Eugen Barbu, „României literare” oficiale şi
Flacărei lui Păunescu mă dovedeam suficient de cult pentru un
economist, dar insuficient de doct pentru a auzi de poeziile şi poznele lui
Ioanid Romanescu (dac-ar fi fost Lesnea, Corneliu Popel, Emil Brumaru,
Florin Petrescu mai treacă-meargă). El ne privea absent, cu figura
colţuroasă a dirijorului Mihai Brediceanu: obosit de vizita într-un sat
oarecare al Neamţului şi de politeţea excesivă a primăriţei îndemnând la
consum (să fi uitat indicaţia preţioasă a partidului pentru acumulare?):
„Mai serviţi un muşchiuleţ, luaţi vă rog o măslinuţă, dregeţi-vă gustul, la
urmă, cu un căscior, cum am auzit că fac franţujii, hai, rogu-vă, serviţi,
pe nimeni n-a omorât o ţuiculiţă”). Tăcerea ciufutului oaspete nu o
risipise nici măcar acest crescendo de diminutive tentat de gustoase. Se
dăduse apoi semnalul trecerii peste drum, la căminul cultural, unde
„desfăşurătorul” manifestării cultural artistice se bifase în zumzetul sălii,
neobişnuită cu solemnitatea comunicării: elocinţa teatrală a lui Ilie Dan,
rigurozitatea lui Ion Rotaru, expunerea sobră, bazată pe documente, a lui
Blaga (cu un avertisment de tip brâncuşian pentru prea tereştrii săteni,
care preţuiau gologanul, nu sloganul: „Habar n-aveţi ce moştenire v-a
lăsat Mironescu şi e de presupus că nici nu o să vă veţi da seama
vreodată”), iar eu, după o expunere încropită despre ideile socialiste ale
doctorului (era vorba de socialismul de tip european, nu cizmăresc, dar
de unde nuanţe la un exaltat?), mă aruncam liric în turbionul unei
poezioare de „Dor de Tazlău” (care, probabil, a accentuat starea de sictir
a Romanesacului oniric): „Rătăcind pe marele bulevarde,/ Urcând în
blocurile zgârie-nori/ Intotdeauna mă cuprind fiori/ Şi dorul de Tazlău
mă arde”. Sala s-a încălzit ca lumea deabia după recitalul cavaliştilor (a
nu se citi „cabaliştilor”, de ăştia chiar n-am avut în Tazlău), horele şi
sârbele „dănţăuşilor”, însoţite de chiote, cântecele interpretate cu foc de
nişte soliste, pe care sărea cămeşa cu altiţe de atâtea sunete alto. Bucuria
primordială a jocului cuprinse toată suflarea, nu mai conta că a doua zi,
dis de dimineaţă, mulţi vor trebui să reia naveta la Săvineşti, cu lefşoara
de la stat cârpindu-şi atâtea trebuinţe. Masa oficială pentru aleşii oaspeţi
(la care eu nu participam, grăbit fiind să prind primul tren spre Bucureştii
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slujbei mele) încununa opera de culuralizare: deabia acolo tâlcuri de
vorbă, stimulate de vin de viaţă „cât o fi”, dezvăluiau caratele iluştrilor
scriitori.
După aproape un deceniu, într-o discuţie cu domnul Blaga (care
îmi devenise un neaşteptat şi nevisat prieten, din raţiuni redacţionale în
primul rând; eu aflându-mă în ingrata poziţie de a uzurpa, aparent, aura
fratelui meu Virgil în raport cu „Professeur”), venind vorba despre
ieşeanul Ioanid Romanescu, dispărut prematur în 1996, mi-a amintit:
„Ştii că Ioanid a venit, într-o vară, la zilele Mironescu”. Am refăcut din
fragmente de puzzle de memorie chipul colţuros al poetului-trompetist,
pianist, şahist, spărgător de lemne şi soţ de profesie. Dacă aş fi ştiut
măcar cât cunosc astăzi despre atipicul trubadur, fără îndoială că aş fi
intrat în discuţie cu cel care avea o părere superlativă despre sine,
aparţinând de „falanga metafizică moldavă”: „Am studiat pe rupte, cel
puţin o sută dintre poeziile mele echivalează cu tot atâtea doctorate”.
Aserţiune ce minunează pe oricine, inclusiv pe eroii sanitari?!
„Autoportret” necruţător: „Al dracului am fost, cu patimă în toate/ – viaţa
mea a curs întâmplătoare – / atâtea drumuri am avut în faţă/ dar am ales
mereu câte-o cărare”. Să pornim pe cărarea care duce la casa din strada
Bucşănescu din Iaşi a Otiliei Cazimir. Ioanid spargea lemne la „duduia”
Otilia, ba îi mai aducea şi câte o tăfâlcă de mălai de la mama lui din
Năneşti. Între două icnituri de tăietor de lemne o întreaba: „Ce-i aceea
artă, Doamnă?”(vers ce putea fi precedat, într-o improvizată romanţă, de
„Era târziu, trecut de toamnă”). Aici se vedea, cum susţinea Horia Zilieru
(poezia ieşeană pare a fi...normată?!), „ţărănia lui Ioanid”, el mânuind
toporul cu aceiaşi determinare cu care ataca în fortissimo clapele
pianului. Dar de la ţărănie la... tiranie, nu-i decât un pas. Pas pe care
Ioanid îl apăsa, hotărât, îndreptându-se către Comitetul Judeţean de
Partid, unde după fiecare divorţ mai cerea să i se repartizeze o locuinţă
(el cedând, cavalereşte, apartamentul comun „fostei”). Argumenta astfel
cerea sa la mahărul judeţului: „N-am pretenţie la lux, îmi ajunge doar un
culcuş, să am ceva desupra capului. Dacă mie, poet comunist, care laudă
partidul, nu-mi daţi, atunci cui?” „Lovitură de maestru”: obţinea
repartizarea unei noi locuinţe, iar viitoarea nevastă ştia din start cu ce
„zestre” se va alege după despărţirea de poet.
Ca toţi autorii prolifici, Ioanid a scris peste 20 de volume de
poezii (creatorul îndeplinindu-şi norma în „ocna celor 2000 cuvinte pe
zi”!). Partidul plătea gras (uzual cam o Dacie de volum!), iar „poetul
comunist” omitea să includă poemele omagiind „plătitorul” în ediţiile
„academice”, deşi şi acele versuri scrise cu mâna stângă, publicate prin
revistele locale, aveau valoare. Dar pe cât era de cuceritor de arginţi, pe
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atât se dovedea de risipitor în lungi boemii, iar în locul iluzoriului garaj
de Dacii se mulţumea cu căutări febrile în portmoneul gol.
O altă cărare bătătorită era cea „a nebuniei”! În burgul liniştit al
Iaşilor, când amugul îşi sorbea ultimul pahar cu vin Bordeaux pe dealul
Şorogarilor, din apartamentul Romanescului se auzea sunet violent de
trompetă („aux larmes citoyens!” – măcar nu rămâneţ muţi, plângeţi-vă
soarta multilateral zbuciumată!). Şi atunci când credea că reuşise să
înghesuiască muza între coperţile caietului de stihuri, îi telefona câte unui
amic, pentru a-i clama poemul, obligatoriu urmat de un solo de alamă
(Alama mater!). În alte episoade năstruşnice, după ce se încălzea sub
„Bolta rece’’, defila în miez de noapte, prin urbe, suflând straşnic din
trompetă. Sau, câte o tavernă îi oferea spaţiul intim al unui recital: „...
adesea la petreceri/ trompeta mea de aur/ ca o femeie goală se clătina prin
fum”. Nebun de-al binelea, exaltatul de Ioanid, speria stafidite dame de
pension de altădată şi gravidele reproducerii socialiste lărgite: „Ioanid
umblă cu capul subsoară/ Ioanid pretinde că zboară (...) Ioanid a ascuns
arcuşul în vioară/ Ioanid cântă şi se omoară”. Avusese senzaţia de zbor
pe care voise s-o experimenteze oniricul Ţepeneag, intenţionând a ajunge
pe Calea Victoriei, prin planare de pe balconul Uniunii Scriitorilor. Într-o
străfulgerare de luciditate, a schimbat direcţia „zborului” înspre Paris. Şi
Cezar Ivănescu, atins fiind de aceiaşi filoxeră a întâmplărilor trăsnite în
podgoria ideilor, susţinea că el a întâlnit în viaţă doar doi nebuni: pe sine
şi pe Ioanid Romanescu. Despre Ioanid credea că e imprudent, risipitor,
„a călătorit în multe locuri, a avut multe slujbe, neveste, iubite, a scris
imens”. Dar nu numai degetele „scriitoare de poeme”, ci şi pumnii îi
uneau: amândoi practicaseră boxul în tinereţe. Şi au hotărât, într-un
recital de pomină la Galaţi, să se dueleze pe ringul scenei cu versurile lor.
Meci de neuitat...
Valentin Tudose (numele real al celui care a văzut primul răsărit
de viaţă la Voineşti) credea a fi fost născut „ca o anticipare a propriei
poezii”: „nu scriu poezie, sunt scris de poezie” (un dicteu divin, of
course!). Scotea câte două cărţi pe an, în „vârful său de formă”, fiindcă
„nu se poate trăi fără frumos”. Se socotea un onest „profesor de
gramatici”. Netemător de moarte, deoarece împotriva lui „numai
cuvintele se pot întoarce”. În anul 1982, şi-a strâns cele 13 volume de
poezie apărute până atunci în antologia „Demonul” (hei, nu-i Ioanid ăsta
chiar dracu’ gol?). Cu o „infernală” atitudine: „Eu distrug până şi
lucrurile cele mai idealiste, pentru că am o altă idee despre perfecţiune”.
Picta, cânta, „versifica”, recita, dar ce oare Ioanid nu făcea? Fotbaliator
în echipa din comuna Româneşti (care a stat la originea pseudonimului
literar), atunci când exersa cu picioarele. Jucător de şah pentru „jocul de
cap”. Ca redactor la revista „Convorbiri literare” dispărea la
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„concurenţă”, la „Cronica”, unde juca ore în şir şah în biroul poetului
Nicolae Turtureanu.
Desigur că umbla pe mai multe cărări, atunci când era vorba de
femei, convins fiind că poeţii nu au familie, ci doar iubite. Multe doreau
să aibă în palmares o dragoste nebunească şi atunci lasă-l pe Ioanid să le
umple-un vid. Ofertant generos, ajutându-le şi la „Dilatarea timpului”, le
îndemna: „Ia, neamule, la fericire!” Ultima nevastă, tăzlăuancă (au
femeile din Tazlău o vocaţie terminală, de s-ar putea popula jumătate din
sat numai cu văduve?!), i-a dăruit un băiat născut în zilele revoluţiei din
decembrie 1989. L-au botezat Liberto...
A ars prea intens Ioanid, Eternitatea ieşeană i-a făcut „culcuş”, la
20 Martie 1996, când nu împlinise 59 ani (un blestem feminin de a nu-şi
trăi tot deceniul de...sexagenar?). Plimbarea îndrăgostiţilor pe malul
lacului Ciric, în seri târzii de vară, pare deseori însoţită de un trist song
de trompetă dinspre cimitir, vibrând înspre stele acea melancolică
melodie „Linişte”. Să fi fost trompeta lui Ioanid, după ce o viaţă dim
muştiucul goarnei au ţâşnit doar îndemnuri la răzmeriţă? „Simple note”,
variaţii la muzica poetică a unui mare visător. Ioanid Romanescu a rămas
nume de şcoală, de festival poetic, de aduceri aminte şi exegeze (atunci
când câte un critic se apleacă asupra poeziei de ultimă generaţie de pe
Bahlui, acel Bahfluviu din viziunea pluviometrică a vrăjitorului de
cuvinte Luca Piţu). În memoria primăriţei din Tazlău va rămâne
sobrietatea bărbatului cu chip colţuros, de efigie romana (dacă nu chiar
romanescă), mofturos, dacă, în ciuda stăruinţei ei, de abia ciugulea din
căscior, măslinuţă şi muşchişor, numai ţuiculiţa părând a avea olecuţă de
căutare. Morocănos, Ioanid o fi gândit ca bunicul meu de pe vale: „Ce să
caute o muiere în fruntea unui sat de oameni gospodari?” Dar dacă tot ai
ajuns acolo, fiindcă partidul a prins dragoste de broboade, nu te mai
sclifosi atâta cu măslinuţele, muşchişorul şi căsciorul. Îndeamnă-i pe
musafiri, ca trompetistul Ioanid: „Ia, neamule, la fericire!”
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”Apariţia unor personaje mitologice (Driade, Nereide,
Tritoni) aducând „inocenta pâlnie ruginită”, constituie un
pasaj parodic la adresa stilului mitologizant. Zeităţile din
mitologia greacă erau invate în literatura epoci (de către
scriitorii romantici şi simbolişti) şi Urmu le enumeră cu
intenţii parodice.”

Pâlnia și Stamate, între absurd și parodie
un eseu de Mariana Rânghilescu
Pe lângă romanul de investigaţie psihologică, sau cel parabolic,
de popularitate se bucură, în secolul al douăzecilea, o specie fixată între
schiţă şi povestire, numită generic proză scurtă. Este vorba despre texte
restrânse în care se amestecă stilul eseului cu cel al descrierii succinte,
stilul publicistic cu cel literar sau imaginea lirică şi cea de notaţie realistă.
Tendinţa îşi face apariţia pe la începutul secolului, prin scrierile lui
Urmuz, însă se va impune abia în ultimele trei decenii.
Lucrul care şochează la o lectură a paginilor urmuziene este
devierea de la normele scrisului tradiţional, contrazicerea violentă a
logicii moştenite. Deşi „opere comprimate” (N. Balotă), au un univers
fictiv ce respectă schema unei specii epice. Astfel, „Romanul în patru
părţi”, Pâlnia şi Stamate are rema: I „Descrierea balzaciană” a unui
apartament burghez. Apariţia familiei Stamate; II – descrierea familiei
Stamate; caractere, raporturi; III – drama lui Stamate; seducerea şi
căderea lui; IV – conflictul final, deznodământul.
În romanul urmuzian apar mai multe teme cunoscute, cum ar
fi tema confortului oriental (sugerată de camera cu interior turc), tema
sacrificiului pentru fraţii mai mici, ispitirea lui Stamate. De asemenea,
este reluat un celebru episod din Odiseea homerică (cel cu sirenele), nu
cu intenţia de a desolemniza opera lui Homer, ci pentru a evidenţia
contrastul dintre existenţa grotescă a personajului şi universul sublim al
epopeei.
Titlul îşi pierde funcţia de seducere a lectorului inocent, în
schimb trezeşte interesul altora care descoperă personajul artefact. Acesta
este un semn al alienării prin reducerea organicului la mecanic, a
naturalului la artificial. Este un produs care nu îşi găseşte loc într-un
univers antropocentric. Se îndepărtează în diferite grade de condiţia
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umană. Pâlnia este un obiect căruia, în mod paradoxal, i se atribuie
însuşirile cele mai înalt umane. Ea are în roman rolul de agent distructiv,
încercând să atragă pe Stamate spre o altă treaptă a materiei. Pâlnia,
obiectul în sine, cumulează o simbolistică erotică, ceea ce conferă scrierii
urmuziene caracterul de „parodie a erotismului obsesional” (Ion Pop). La
un alt nivel, secţiunea verticală a pâlniei este o schemă a Infernului.
Vârful acestui sector de cerc (pâlnia) este chiar centrul pământului, unde
se găseşte piatra ocultă care conferă trecerea lui Stamate prin pâlnie cu
mitul coborârii în infern. Stamate este celălalt personaj al romanului.
De fapt, „în textele lui Urmuz există două tipuri de parodie:
parodia ca figură de gândire şi modalitate generală de construcţie (…),
dar şi parodia ca figură de stil ce contribuie esenţial la conturarea
primului tip” (Daniela Petroşel, Retorica parodiei, p. 145).
Ţintele parodiei sunt „perspectiva dorică şi aceea ionică (ce
stau, ambele, sub semnul realismului)” (N. Manolescu). Începutul
mimează „incipt”-ul romanesc tipic realist: prezentarea este exactă,
obiectivă a spaţiului naraţiunii:” un apartament bine aerisit”. Tudor
Vianu a remarcat că acest prag al „romanului” e modelat după „stilul
anunţurilor de închiriat” (T. Vianu, Locuri comune, sinonime şi
echivocuri, Opere, vol. 4, p.446).
Primele semne ale absurdului îşi fac apariţia de la al doilea
paragraf. În salonul somptuos există „o bibliotecă de stejar masiv”, însă
completarea „înfăşurată în cerşafuri ude” scoate textul din sfera scrierii
de tip balzacian şi-l proiectează în absurd. Cearşafurile ude au menirea –
în viziunea lui Gh. Ciprian – Măscărici şi mâzgălici, p 80 - de a
întreţine vitalitatea unor „file ofilite”, dar e şi o ironie la adresa ”febrei
cunoaşterii”, având nevoie de … comprese”. La fel de bizară este „masa
fără picioare, bazată pe calcule şi probabilităţi.”. Între „obiectele” de pe
masă şi celelalte nu există practic nicio legătură. Vasul conţine esenţa
eternă a lucrului în sine (sintagma prin care s-a tradus viziunea filosofului
german I. Kant despre lucrurile plasate în afara timpului şi a spaţiului).
„Popa ardelenesc” cu „sintaxa” şi „bacşişul” în mână trimite ironic la
Şcoala ardeleană, ai cărei reprezentanţi au propovăduit latinitatea limbii
române şi luminarea poporului. „Astfel de construcţii sunt un mijloc de a
înşela aşteptările cititorilor; printr-un set de completări neaşteptate
autorul surprinde lectorul şi-l atenţionează asupra caracterului
convenţional al discursului scriitoricesc. Prin supralicitarea tehnicilor
naratoriale, adică ducând principiul originalităţii până la limita ilogicului.
Urmuz deconspiră modul în care se face literatură. Parodierea ia naştere
prin plasarea unor construcţii fixe ale limbii într-un context inadecvat, iar
context în acest caz cunoaşte o dezvoltare minimă, fiind chiar propoziţia,
chiar cuvântul anterior.” (Daniela Petroşel, op. cit. p. 154).
Dincolo de parodierea propriu-zisă, cu răsturnările ei de situaţii şi
specificele îngroşări de linii, însuşi procesul de coagulare a textului este
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periclitat. Abia început, enunţul este pândit şi prins în capcanele clişeelor
şi automatismelor, „tehnica echivocului” fiind utilizată cu predilecţie.
Prin „tubul” apartamentului lui Stamate se pot vedea, în afară de „cele
şapte emisfere” ale lui Prolemeu şi „doi oameni cum coboară din
maimuţă”. Vom afla, de altfel, din aceeaşi parte întâi, că şi a doua
încăpere este decorată cu mult fast „este un spaţiu destul de puţin solid,
sugerând, pe deasupra masca şi aparenţa. Notaţia aparent neutră
„conform obiceiului oriental” determină alunecarea textului spre parodie.
Mistificarea este un alt procedeu al parodiei.
Adevărata viaţă a familiei Stamate se consumă într-o
„subpământă”, „încăpere scundă, cu pământ pe jos în mijlocul căreia se
află bătut un ţăruş, de care se află legată întreaga familie Stamate…”.
Spaţiul în care trăieşte familia Stamate este limitat, însă aici ambiguitatea
ne dă posibilitatea să aflăm cum Stamate, legat de ţăruş, mai desfăşoară
şi alte activităţi. În canalul „răcoros” se pătrunde cu ajutorul unui
cărucior. Într-un moment de neatenţie, neobservând adjectivul „răcoros”,
am avea intenţia să identificăm canalul cu infernul. La „celălalt” capăt al
„canalului” bănuim că se află libertatea, absolutul, idealul. Se parodiază
astfel opoziţia romantică dintre existenţa obişnuită (familia) ideal
(necunoscutul), deopotrivă schematismele romanului burghez, dar şi ale
romanului cu pretenţii filosofice.
Detaliile absurde apar şi la nivelul de construcţie a
personajelor şi al relaţiilor dintre ele. „Noutatea vine din faptul că nu un
anumit tip de personaj este subminat, ci personajul ca realitate. Alterarea
nu vizează doar un tip de personaj sau o modalitate anume de a construi
personajul literar, ci statutului ficţional. Acestor fiinţe de hârtie li se
neagă dreptul fundamental de a popula cuminte spaţiul prozei comune.”
(Daniela Petroşel, Retorica parodiei, p 157). Un personaj ca Stamate
mai păstrează o relativă fizionomie umană „acest om demn, unsuros şi de
formă aproape eliptică”. E greu de încadrat într-o tipologie pentru că
poate fi pe rând: funcţionar, burghez, avar, oropsit de soartă sau filosof.
Aflăm că ia seara instantanee despre sfinţi mai în vârstă din biserici şi le
vinde la un preţ redus credulei lui soţii sau fiului lor, Bufty, care avea
avere personală. Se dă şi o explicaţie. Sărăcia l-a silit să facă armata
„când era abia în vârstă de un an”, spre a-şi putea ajuta fraţii, daţi afară
din slujbă, întrucât „ aveau şolduri scoase prea mult în afară”. Portretele
sunt executate cu o simulată răbdare explicativă, care acumulează
schemele de fraze uzuale: ”poate fi găsit…rătăcind”, „însoţit fiind”, „ în
acest mod”. Stamate oscilează între filosofie şi ştiinţă, poate fi „homo
tehnicus” şi „ homo aesteticus”. Renunţă la „obişnuitele lui cercetări
filosofice” pentru „interesele superioare ale ştiinţei”. Modul de petrecere
a timpului liber este relevant: ”se uitau tustrei cu binoclu”, „pătrund în
sala de recepţie şi dau drumul unor robinete expres construite acolo” sau
„trag focuri de pistol în aer”. Preocuparea estetică este evidentă în
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arhitectura casei, amenajarea interiorului cu fast, pe când „mijlocul de
locomoţie în interiorul casei” este rezultatul gândirii tehnice a lui
Stamate. „ Deposedat de puterea divină, Stamate se mulţumeşte cu cea
ştiinţifică; de aceea schimbă destinul fiului său graţie calculelor şi
combinaţiilor sale chimice.” (Daniel Petroşel, „Noua Revistă Filologică”,
anul I, nr. 1-2, 2010, p. 153).
Stamate se prezintă, în partea a treia, ca un „serios şi cast
filosof”, căutător al absolutului, sustras de la ocupaţiile sale înalte de
seducătoarea „voce femeiască” a sirenei. Fuga pe mare a lui Stamate şi
astuparea cu ceară a urechilor „matrozilor” parodiază un episod
important din Odiseea lui Homer. Apariţia unor personaje mitologice
(Driade, Nereide, Tritoni) aducând „inocenta pâlnie ruginită”, constituie
un pasaj parodic la adresa stilului mitologizant. Zeităţile din mitologia
greacă erau invate în literatura epoci (de către scriitorii romantici şi
simbolişti) şi Urmu le enumeră cu intenţii parodice.
Stamate se transformă în îndrăgostit şi „amant” al pâlniei.
„Romanul” urmuzian parodiază acum clişeele romanului sentimental de
dragoste: niciodată nu cunoscuse el până atunci divinii fiori ai dragostei.
Se simţea acum mai bun, mai îngăduitor, şi turburarea ce o încerca la
vederea acestei pâlnii îl făcea să se bucure şi totodată să sufere şi să
plângă ca un copil”. „Subminarea eroticului consacrat se realizează prin
obiectul amorului său, o pâlnie, prin trăirile – clişeu al eroului, dar şi
printr-un comportament a-tipic pentru un îndrăgostit: ”azvârli cu ţărână
asupra pâlniei şi după ce se ospătă cu puţină fiertură de ştevie, se aruncă,
din diplomaţie, cu faţa la pământ, rămânând astfel în nesimţire timp de
opt zile libere.”.
Pâlnia este traversată şi de Bufty. Stamate se răzbună,
trimiţându-l în Nirvana, împreună cu pâlnia. Pe soţia devotată „ după ce-i
dădu în grabă o vopsea, o cusu într-un sac impermeabil”, pentru
păstrarea tradiţiei familiei. Despărţirea de soţia devotată este un nou
prilej de parodie.
În text, sunt distribuite câteva dintre „miturile” artei
tradiţionale. Acestea sunt compromise prin recurgerea la clişee:
„instantanee sacre” (reprezentarea mimetică în pictură), Nirvana
„începând lângă băcănia din colţ”, (spaţiul fericirii), „dau drumul unor
robinete expres construite” (potopul biblic), „închirie în grabă o corabie”
(mitul lui Ulise), „inocenta şi decenta pâlnie ruginită” (iubirea dintre un
muritor şi o fiinţă dintr-o altă lume), „Auto-Kosmosul infinit şi util…”
(macro şi microcosmosul). N. Balotă sesizează „o parodiere a vorbăriei
comune, banale, cotidiene (…)”. Urmuz citează cu ironică predilecţie
clişeele jurnalisticii sau ale conversaţiei pretenţios-intelectuale, „sacrele
îndatoriri de tată şi soţ”, „interesele superioare ale ştiinţei”, „spre a putea
da frâu liber dragostei sale neţărmurite”. (p. 399). Întâlnim, astfel,
termeni care par că nu-şi au locul în literatură:”binoclu”, „robinet”,
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„mitralieră”, „manivelă”, „tamcar”. Rolul lor nu este decorativ, ci sunt
ingrediente esenţiale în definirea actanţilor literari. Uneori, limbajul
devine excrescent – parazitar, proliferând automat, fără a mai fi atent la
firul logic al „mesajului”, ci deviind aberant pe piste false. De exemplu,
Stamate ia „instantanee de sfinţi mai în vârstă”, cei doi fraţi ai lui au
„şoldurile prea mult în afară”. În felul acesta, apare parodia ca figură de
stil. Construcţia sintactică „doi oameni cum coboară din maimuţă” este
„o parodie ce se realizează prin alunecarea verbului de la sensul abstract
a-şi avea originea la sensul curent a se da jos. Aici, parodia nu are drept
ţintă o replică celebră, fie ea literară sau nu, ci forme ale vorbirii
cotidiene, la care niciodată vorbitorii nu reflectează. A fi capabil să
parodiezi construcţiile fixe ale limbii este semnul unei cunoaşteri şi
stăpâniri superioare a bogăţiei ei semantice. Evadarea din rigiditatea
construcţiilor lingvistice preexistente nu este posibilă în afara unei
asumări ludice a virtualităţilor limbajului.” (Daniela Petroşel, op.cit.)
Aşadar, scrierile lui Urmuz refuză mimetismul prozei
tradiţionale şi demontează convenţiile literaturii din interiorul ei,
dovedind o acută conştiinţă a modernităţii.
________________
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„Desigur, un manuscris...”
(Umberto Eco – NUMELE
TRANDAFIRULUI)

Culorile neliniştii
o proză de Lucian Gruia

Luni
Singur, la răsăritul soarelui, contemplu apa lacului. Această
dimineaţă, limpede până la sălbăticie, ucide revelaţia. Realitatea, întinsă
pe masa de operaţie, aşteaptă bisturiul privirii; pe cer nici un nor, pe
pământ nici o umbră, în spatele cristalului fluid alunecă peştii, trestiile de
pe malul opus mi se lipesc de retină. Maeştri stampei chinezeşti, din
timpul dinastiilor Song şi Yuan, nu ar fi pictat astăzi.
Întind undiţiele fără speranţă. Prin oglinda lacului urmăresc
traiectoriile strălucitoare ale peştilor, lumina reflectată de solzii lor, sute
de oglinjoare minuscule. Umbra vergelei ne uneşte şi ne desparte, e
cumpăna cruzimii şi numai eu am puterea s-o înclin, nu acum, prin
străvezimea unică a apeiului, crapul mă observă şi fuge.
Pluta fiind imobilă, întrebarea medicului neurochirurg îmi revine în
minte: „Pentru că ai văzut moartea, spune-mi, era frumoasă ori
înspăimântătoare?” O clipă am tăcut descumpănit: „Nu-mi amintesc” –
am răspuns încurcat – şi privirea mi-a alunecat de pe halatul doctorului
pe vârfurile pantofilor săi, apoi, pe un muc de ţigară strivit pe duşumea şi
mai departe în gol. De fapt, întrebarea aceasta, împletită cu umbra
trupului nostru, ne urmăreşte întreaga viaţă. Uneori, în copilărie, mă
trezeam noaptea aşteaptă lac de sudoatre şi mă zvârcoleam ţipând: „Nu
vreau să mor!” Ce vedeam atunci, ce am văzut acum, nu ţin minte. Dar
pe măsură ce mă concentrez, încercând să-mi reamintesc, mă cuprinde
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ameţeala, spaţii imense de materie îşi ies din matcă rotindu-se
ameninţător, vârtejul lor mă absoarbe, mă acoperă, mă cufundă în
imensitatea vidului.
Marţi
Cerul este o budincă uriaşă de orez răsturnată pe tava de porţelan
smălţuită a pământului. Sub cupola lăptoasă, malurile formează o cană de
aur pentru ceai, în care apa lacului devine o-nvolburare de mătăsuri
trandafirii.
Când soarta i-a aşezat faţă în faţă, într-un asemenea peisaj s-au
întâlnit Lao-Tzâ şi Confucius. Cei doi au privit îndelung apa, acolo unde
„fiinţa şi nefiinţa se nasc una pe cealaltă.” Şi dincolo de eterna neodihnă
a valurilor au contemplat Vidul Primordial din care se ivesc toate
formele. În mijlocul Vidului au aşezat Balanţa Adevărului. Într-unul din
talgere, Lao Tzâ a etalat drepturile, nevoile şi libertăţile obştilor ţărăneşti,
iar în celălalt talger, Confucius a încărcat, până la echilibru, birurile pe
care considera că aristocraţia – din care şi el făcea parte -, le merita,
pentru a putea gândi neconstrânsă de griji asupra Armoniei Cerului spre a
o împlini pe Pământ, fiind convins că poporul nu dispune de timpul
necesar instruirii.
La despărţire Confucius a rostit: „Omul de inimă se lasă vrăjit de
munte, omul de spirit se desfată cu apă”, iar Lao-Tzâ a răspuns: „În
vreme ce toate fiinţele se avântă în fire, contemplu neclinit Întoarcerea.
Nestrămutarea, când o cunoşti, îţi deschide porţile Nemărginirii.
Nemărginirea duce la Univers, Universul la Stăpânire, Stăpânirea la cer,
Cerul la Cale, Calea la Viaţa fără-de-sfârşit; moartea n-are putere asupra
mea” -, apoi, urmând Calea (Dao), s-a retras în măreţia şi singurătatea
munţilor, contopindu-se cu Vidul Primordial.
După câteva sute de ani, discipolii au transformat învăţăturile
acestor maeştrii în religii. Aristocraţii, hărăziţi de Cer să instaureze pe
Pământ Legea Cosmică, au înclinat cu tăişul sabiei Balanţa Adevărului
de partea lor, religiile construite nu mai păstrau nimic din doctrinele
originare.
Visez în fiecare seară această întâlnire epocală, iar soarta operelor
celor doi filosofi a fost şi este simptomatică pentru tot ce a fost şi
urmează.
Miercuri
Astăzi este o zi favorabilă picturii. Ceaţa focalizează contemplaţia
conferindu-i profunzime. Etalez şevaletul şi tuburile alături de undiţe.
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Cele şase tuşuri formează trei cupluri contrastante: uscat-umed; diluatconcentrat; alb-negru.
Contemplu nemişcarea apei. Mâna îmi tremură. Aştept. Privirea
mângâie lucrurile, ridică şi coboară frunţile trestiilor gânditoare,
dezmiardă florile de nuferi, dansează cu ţânţarii şi musculiţele îmbrăcate
în frac, alunecă în adâncuri. Deodată, văd sufletul lucrurilor, unduind pe
Cale! Mă liniştesc, braţul se destinde, în el coboară Vidul Primordial.
Legea „Li” îmi călăuzeşte de-acum mâna şi inima.
Aleg o pensulă moale şi lată, trasez prima linie. Ea desparte
Pământul de Cer. Cu „tuş stropit” conturez în cercuri apa, universala ei
cuprindere – principiul „Yin”. Din mijlocul lacului ţâşnesc trestiile –
principiul „Yang”. Le figurez cu o pensulă ascuţită şi „tuş sfâşiat”.
Aburul se ridică din unde, e „Duhul Văii” – „Dao”, armonia femininului
„Yin” şi a masculinului „Yang”. Haşurez cerul cu o pensulă cu perii
depărtaţi, tuşa lasă o dungă albă la mijloc, e „albul înaripat”. Două treimi
din suprafaţa pânzei rămân nepictate. Ele sunt rezervate Vidului
Primordial, prin care se propagă suflurile vitale care însufleţesc cele
„Zece mii de fiinţe”.
Aceeaşi ceaţă învăluia şi casa mea, la marginea oraşului, în
dimineaţa nenorocirii. Aşteptam autobuzul să merg la serviciul pe care-l
îndrăgisem şi care mi-a permis descoperirea atâtor lucruri uluitoare,
laboratorul de genetică moleculară. Eram foarte tulburat. În seara
precedentă, mi se făcuse percheziţie. Anchetatorii forţaseră sertarele
biroului, confiscaseră fişele de urmărire ale experimentelor, împrăştiaseră
pe jos cărţile bibliotecii. Zăceau într-o stranie asociere, dincolo de
dezordine: Lao-Tzâ şi Confucius; Platon şi Marx; Hipocrate şi Galen;
Cuvier şi Lamark; Darvin şi Mendel; Watson şi Crick; Newton şi
Einstein; Apocalipsa după Ioan şi Istoria logicii după Anton Dumitriu;
Biblia şi Divina Comedia.
În staţie, lumea aştepta încremenită. Toate privirile erau orientate
în aceeaşi direcţie: agitaţie, rumoare, autobuzul mult aşteptat soseşte.
Ţipete, haine sfâşiate...după ce ambuscada se sfârşeşte, „urc confortabil”
pe ultima treaptă. În aceeaşi clipă, un bărbat voinic, cu negi proeminenţi
pe obrazul drept – care până atunci păruse indiferent – se-nghesuie lângă
mine şi uşa nu se mai poate închide. Autobuzul porneşte...
Tresărirea plutei mă trezeşte din reverie. Înţep ferm. Peştele
deznădăjduit execută un salt acrobatic prin aerul morţii sale şi porneşte
vijelios spre larg. O clipă îi creez iluzia că va învinge şi-l las să câştige
câţiva metri. A obosit, se lasă învins pe o parte. Nu se mai zbate până îl
aduc la mal. Tot astfel procedează şi destinul cu noi. Cât suntem tineri ne
stârneşte curajul şi-n plin avânt ne loveşte prin surprindere.
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Aşez peştele în juvelnic, privesc tabloul. Unitatea perfectă a
compoziţiei eliberează spiritul. Trebuie să înscriu în peisajul pânzei un
poem, aşa cum făceau maeştri caligrafi ai dinastiilor Tang şi Song.
Răscolesc prin amintire toate poemele învăţate. Umbra unui cocor
traversează lacul. Jocul aripilor conturează în oglinda apei silueta unei
femei. Nu-i pot distinge chipul. Femeie necunoscută, dătătoare de viaţă
ca apa lacului, fii binecuvântată! Te-ai îndurat, m-ai cules de pe asfalt,
plin de praf şi de sânge, m-ai dus la spital.
În timpul convalescenţei a venit să mă viziteze şoferul
autobuzului: „Mergeam încet, cu uşile deschise, lumea ciorchine pe scări.
Toţi strigau că întârzie la serviciu, nu aveam ce să fac. Am văzut totul în
oglinda retrovizoare. Înţelege-mă, nu sunt vinovat. Traversam o linie de
tramvai. Întâi ţi-a zburat căciula, fularul, servieta diplomat, apoi ai căzut
pe spate şi te-ai izbit cu capul de asfalt. Te-ai ridicat şi iarăşi ai căzut.
Sângele ţi-a ţâşnit pe nas şi pe gură, credeam că te-ai lepădat de viaţă. În
urma autobuzului venea o limuzină, o femeie era la volan. A oprit, a
coborât, te-a ridicat, te-a urcat în automobil. Ea te-a dus lşa spital.
Îmbrăcată în negru era nespus de frumoasă. Nu şi-a lăsat nici numele,
nici adresa. Mulţumeşte ei şi cerului că ai scăpat. Mie mi-au suspendat
carnetul. Când te pui pe picioare, te rog să dai o declaraţie că nu ai nici o
pretenţie, ca să pot conduce din nou.”
Silueta femeii necunoscute se-ndepărtează pe ape. Culeg o scoică
de pe mal. Spirala cochiliei, spirala melcului urechii, s-au născut
împreună din spumele mării, apoi s-au despărţit. Ce vor să îşi spună? Duc
scoica la ureche. Prin rostogolirea valurilor, întâi încet, apoi tot mai
desluşit, ascult versurile poetului anonim chinez din epoca Dinastiilor de
Sud. Le adaptez nefericirii mele şi le înscriu în tablou: „Cerul / Atârnă-n
văzduh fără sprijin, / Iar lint aşteaptă iţa / Spe niciunde pluteşte pe iazuri,
/ Eu, cel singuratic, / Precum licuriciul în beznă, / Recunoscător îţi voi fi /
Femeie necunoscută / Până la capătul zilelor mele!”
Joi
Este ora nouă şi o căldură insuportabiă. M-am trezit târziu,
oboseala atâtor zile de pescuit mă copleşise. Pe malul lacului nici un
arbore. Valurile de căldură ondulează trestiile şi malurile. Cerul e
îmbrăcat cu pulbera argintie a parfului cosmic. Mă retrag sub pâlcul de
salcâmi stingeri, departe de apă. Tolănit în iarbă, îmi aşez sacoşa sub cap
şi aţipesc. Revăd autobaza unde îl căutasem pe şoferul autobuzului să-i
duc declaraţia de nevinovăţie. Mi s-a spus că este internat în sanatoriul
psihiatric. L-am căutat acolo, în munţii Tibetului. Pavilioanele din lemn,
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cu acoperişurile „în patru ape”, din olane roşii şi galbene, dormeau
risipite prin pădurea de pini.
L-am găsit pe şofer în pavilionul cel mai depărtat. Stătea întins pe
pat şi citea. Mi-a zâmbit. Împreună cu mine a intrat în salon un grup de
vizitatori. Patru dintre ei, în costume europene, s-au aşezat pe patul vecin,
neocupat. Şoferul i-a privit insistent, umbrele întunecându-i chipul. Unul
dintre ei avea negi proeminenţi pe obrazul drept. Mi s-a părut că-l mai
întâlnisem undeva, nu-mi aminteam împrejurările.
„Îmi pare rău că te găsesc aici. Ce s-a întâmplat? Am dus
declaraţia mea la autobază, sper să-ţi reiei serviciul curând.”
„Serviciul spui? N-am nici o ocupaţie, sunt liber-cugetător.” Se
uită la ceas. „Este ora mea de meditaţie, plec să mă plimb pe aleile
parcului.” S-a ridicat, şi-a îmbrăcat halatul cărămiziu peste pijamaua
vărgată şi a părăsit îngândurat încăperea. Cei patru vizitatori l-au urmat.
Am plecat să vorbesc cu medicul psihiatru. M-a primit prietenos,
parcă mă aştepta. Cabinetul era mai curând o sală de expoziţie. Mi-a
explicat: „Tablourile sunt pictate de bolnavi. Acesta aparţine prietenului
tău. E schizofrenic. Presimte crizele şi se internează din timp. În rest e
perfect lucid. De data asta a venit mai repede decât mă aşteptam.”
Privesc tabloul stupefiat! Este portretul meu, cu părul plin de praf,
cu barba năclăită de sânge. Tuşele contorsionate şochează ca şi violenţa
culorilor.
Afară, gălăgie mare. Un stol de bolnave năvăleşte în cabinet:
„Domnule doctor, domnule doctor, veniţi repede, un bărbat gol stă pe
alee lângă focul de frunze uscate.”
Am plecat călăuziţi de femei. Ne-am strecurat prin mulţimea
adunată, am recunoscut grupul celor patru vizitatori şi am ajuns lângă
foc. Şoferul medita dezbrăcat, în poziţie yoga. O tânără graţie îl privea
hipnotic, degetele ei dezmierdau aerul.
„Ce faci aici?”
„Mă purific prin fum.”
„De cât timp?”
„De douăzeci de minute.”
„Ai stat destul, purificarea durează cincisprezece minute.”
„Da? Nu ştiam. Mulţumesc domnule doctor, mă simt ca un nou
născut!”
Şoferul s-a ridicat fericit, s-a îmbrăcat tacticos pornind spre
pavilion. Cei aşteaptă patru vizitatori se-ndreaptă spre poarta
pavilionului, cu nedumerirea întipărită pe chipuri. O iau în urma lor.
Cineva mă prinde de mână.
„Ajută-mă, prinţul meu drag! În fiecare seară, marţianul albastru,
învăluit în fum, îmi cere să-l urmez. De spaimă nu mai pot dormi!”
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Mă întorc, e fata care dezmierda aerul cu părul despletit şi
degetele prelungi. Privirile ei îmi pârjolesc obrajii. Reflectez la exemplul
medicului şi-i spun: ”N-o să te mai deranjeze, am văzut racheta lui
decolând.”
Fata îmi strânge mai tare braţul: „Mă bucur că eşti sănătos!” Mă
sărută pe gură şi fuge. Alergarea ei este zborul unui cocor peste ape.
Tuşesc, mă trezesc transpirat. Lacul e liniştit, prin salcâmi nici o
adiere. Mă ridic istovit, îmi adun undiţele şi pornesc agale spre oraş.
Vineri
Negurile nopţii nu vor să se ridice. Universul vizibil s-a redus la
un cerc cu raza de câţiva paşi. Apa s-a transformat în abur, spiritul ei se
ridică spre cer. Nu mai văd plutele, s-au înălţat odată cu lacul devenit un
râu vertical.
Mă aşez pe trepiedul pescăresc, înfăşurându-mă strâns în hanorac.
Gluga mi-o trag peste faţă. O durere surdă se-ntinde pe fibrele nervoase,
cuprinzându-mi în cleştele ei emisfera cerebrală stângă, păstrătoarea
logicii şi cerebelul, responsabilul echilibrului. Emisfera dreaptă a rămas
intactă, sensibilitatea nu mai este ponderată de raţiune. Dacă sufletul are
o existenţă independentă şi „stă precum lumina în spatele lumii corporale
şi când o făptură prinde viaţă, străluceşte prin ea ca printr-o fereastră” –
aşa cum îl vedea în extazele sale misticul persan Aziz Nasafi –, atunci
accidentele trupului nu ar trebui să tulbure cugetarea.
Revăd spitalul în amintire, prima zi după ce mi-am revenit din
inconştienţă, salonul cu cele cinci paturi învăluite într-o linişte stanie.
Încerc să mă ridic, ameţesc. Nu pot face mişcări bruşte. Pornesc încet
prin încăpere, deschid uşa, înaintez pe coridor sprijinindu-mă de pereţi.
Obosesc, vreau să mă întorc. Nu mai am memorie, nu mai am trecut.
Oare din ce salon am ieşit? Deshid o uşă la îmtâmplare. Patru femei stau
la masă croşetând. Mă retrag de-a buşilea. Pătrund în altă cameră, cineva
plânge, un bărbat, cu capul bandajat, mă priveşte absent. Rătăcesc prin
labirintul memoriei şi al spitalului, sunt prizonierul bibliotecii abaţiei
imaginate de Umberto eco. Deschid o altă uşă, mă-ntâmpină o sală
dreptunghiulară tapetată cu întuneric. Înaintez. Cineva trage draperiile, se
face lumină. În dreptul ferestrei stau patru călugări, întorşi cu spatele spre
mine. Se răsucesc, au glugile coborâte peste feţe. Pe mantale poartă
însemnele Sfântului Benedict din Nursia. Unul dintre călugări îmi întinde
prima filă dintr-un manuscris: „Balanţa Adevărului”.
„Flăcările rugului te vor mistui, franciscanule! Te aşteptam,
procesul Inchiziţiei poate începe!”
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Lucirea unei oglinzi îmi atrage atenţia. Mă privesc şi nu mă
recunosc, port sutana ordinului minorit, sunt încins la brâu cu o funie de
cânepă.
„Îl comparai pe Sfântul Francisc cu Lao-Tzâ, ereticule?”
„Amândoi iubeau simplitatea neprihănită a naturii. Ea s-a păstrat
intactă de-a lungul veacurilor, noi oamenii însă ne-am schimbat.”
„Şi pe Confucius cu Sfântul Benedict?”
„Da, amândoi au fost aristocraţi. Propovăduiau iubirea universală,
doreau să instaureze Legea Ceruluipe Pământ. K
ong-fou-tseu s-a
perindat, ca şi Platon mai târziu, pe la curţile principilor predicând arta
toleranţei în guvernare. Nu a fost ascultat. Sfântul Benedict a pornit din
Monte Casino, în fruntea ordinului său, răspândind iubirea peste toate
popoarele. Doctrinele lor sincere, ca şi ale lui Lao-Tzâ şi Sfântului
Francisc, au fost transformate în religii, devenind instrumentele
dominării. Voi, benedictinii, ca şi aristocraţii confucianişti aţi uitat
misiunea pentru care s-au sacrificat martirii voştri şi aţi devenit
stăpânitori. Ţăranii lui Lao-Tzâ şi săracii Sfântului Francisc au fost
oropsiţi. Aţi înclinat cu forţa Balanţa adevărului.”
„Erezii, erezii!” – au strigat inchizitorii năpustindu-se spre mine.
Am luat-o la goană pe coridoarele spitalului. Pereţii erau luminaţi
de făclii. Umbrele înfricoşătoare ale dragonilor „K ouei”, şerpilor „K
iu” şi salamndrelor „Li” se amestecau cu sângele ce şiroia pe pereţi.
Zdrăngănituri de lanţuri, ţipete de groază, îmi spărgeau timpanele.
Urmăritorii mei, cu săbiile ridicate, se apropiau tot mai mult. Atunci miau apărut în faţă, pe o arcadă, ochii şi coarnele spiralate ale lui „Tao ti-ie”
– spaima universală, chip fără trup, m-am împiedicat şi am căzut.
M-am trezit în salon cu mediciul la căpătâi. Mi-au făcut o
insuflaţie cu aer: „Stai liniştit, nu ai voie să cobori din pat!”
În interiorul fiinţei mele, cineva îmi pipăia fibrele nervoase,
neuronii. Atunci l-am văzut pe Sfântul Francisc predicând păsărelelor şi
pe Lao-Tzâ zâmbind: „Să nu ai nici o grijă, contemplă neclintit
Întoarcerea, moartea n-are putere asupra ta.”
Sâmbătă
De la această întâmplare, îmi închipui că sunt ucenicul lui LaoTzâ. Rătăcim prin munţi, contemplăm codrii seculari, florile şi ierburile
sălbatice, discutăm pe malul lacurilor. Sunt cu maestrul meu, dar îmi
păstrez cunoştinţele de acum. Lao-Tzâ priveşte o gâză care se urcă pe o
tulpină înaltă. O dă jos şi insecta îşi reia ascensiunea, o dată, încă o dată,
mereu.
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„Iată omul neînsemnat cum se ridică la cunoaşterea spiritului.
Nimic nu poate să-l împiedice. Priveşte cu atenţie. Lucrurile se măresc
când sunt micşorate!”
Sunt copleşit. Maestrul meu a rostit primul principiu de
incertitudine cu 2500 de ani înaintea lui Heisenberg. Întâmplările
anonime au semnificaţii cosmice. Atomii lui Leucip şi Democrit,
particulele „ţi” ale maestrului meu, alcătuiesc întregul univers.
Microcosmosul este gena macrocosmosului. Legile galaxiilor le
descoperim la microscop, coborând în structura intimă a materiei.
Particulele elementare, invizibile, se nasc direct din suflurile Vidului
Primordial.
Privind cu lupa vietăţile minuscule, am îndrăgit arta
miniaturiştilor chinezi şi am început să pictez. Mi-am păstrat obiceiul şi
după ce am devenit cercetător al laboratorului de genetică. Lumea
descoperită la microscopul electronic este fascinantă pentru artă. Iată
rădăcina vieţii, destinul nostru de fiinţe muritoare: două filamente de
ADN întinse de-a lungul cromozomilor, unite prin punţi între baze
contrare, purinice şi pirimidinice, răsucite într-o dublă spirală. Această
elice minusculă, mărită la scară cosmică, uneşte Pământul, Omul şi
Cerul, străbătând veacurile.
Gândirea noastră este şi ea o dublă spirală de principii
contradictorii: „Yin” şi „Yang”, străbătând Calea regală a cugetării –
„Dao”. În exaltarea mea de ucenic docil, îmi imaginez că dubla helix a
dialecticii începe cu Lao-Tzâ şi Cofucius, cu întâlnirea lor legendară. De
fapt, elicea gândirii filosofice cuprinde apropae simultan: India, China,
Egiptul, Mesopotamia, Grecia, traversează în subteran Evul Mediu,
învăluie extazul Sfântului Francisc, ca să devină în sfârşit, prin Hegel,
universală. Am pictat elicea pe pereţii laboratorului de genetică. Văzută
spaţial ea este Coloana brâncuşiană.
În jurul dialecticii gândirii libere s-au încolăcit, încă de la început,
spriralele mistificării doctrinelor, puse în slujba cuceririi puterii.
Daoismul şi confucianismul au fost înlocuite, în vremea „statelor
combatante” cu legalismul „Wei-yang”, dispreţuitor al activităţilor
intelectuale, promotor al militarismului, întemeietor al unui sistem
draconic de constrângere; de teama apariţiei unei noi religii au fost ucişi
pruncii, filosofia lui Nietzsche a devenit pretextul justificării crimelor
naziste. Rafinamentul maxim al perversităţii a fost atins de neolegaliştii
„Wei”, care au pus dialecticii luptei pentru putere, masca libertăţii.
Mi-am propus să pun în balanţă meditaţiile dezinteresate şi cele
ale cerbiciei puterii, gândirea originară şi mistificarea. Fabulând astfel,
într-unul din talgere mi-au apărut sanatoriul psihiatric, în celălalt
cazarma. Maestru meu spunea: „Dincolo de limită, lucrurile trec în
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contrariile lor” – ordinea maximă duce la anarhie, gândirea liberă
descoperă logica. La limită constrângerea ucide; libertatea, ca să
supravieţuiască, îmbracă haina nebuniei.
Aproape de un deceniu, provocam mutaţii genetice la hamsteri,
urmărind apoi comportamentul urmaşilor. Iradiam gameţii părinţilor cu
toate radiaţiile posibile, dar rezultatele erau negative. Într-o zi mi-a venit
ideea să utilizez lumina solară. Am dotat laboratorul cu sute de oglinzi şi
lentile care să capteze şi să focalizeze lumina. Printre prisme, curcubeiele
se intersectau, se înălţau în fântâni arteziene, coborau în cascade.
Activitatea mea se desfăşura feeric.
După o îndelungă chibzuinţă, în faţa directorului şi a şefilor
laboratoarelor, am anunţat rezultatele experienţelor: „Privită la
microscop, gena care codifică structura creierului este nebuloasă. Iradiată
cu lumină solară, alcăturirea ei se limpezeşte. La urmaşi, gândirea devine
de cleştar şi nu mai suportă minciuna. Putem crea o generaţie care să
cântărească lumea cu Balanţa Adevărului. Vom redescoperii demnitatea,
relaţiile sociale se vor schimba din temelii. Cunoştinţele vor evolua fără
bariere, vom înţelege structura universului care nu se bazează pe
înşelătorie.”
În ziua următoare, la intrarea laboratorului se instaurase garda
dragonilor imperiali. Fişele cu rezultatele experienţelor au fost decretate
strict secrete. Am fost chemat la director. Mă aştepta împreună cu un
ofiţer superior.
„Vreau să public rezultatele cercetărilor ca să construim o lume
mai bună, ce poate fi aici secret militar?”
„Dumneata nu-ţi dai seama ce armă formidabilă este să-ţi faci
duşmanul bun, incapabil să se apere!” – a ripostat ofiţerul – „dar fişele nu
descriu în totalitate metoda, aşteptăm până mâine să le completezi. Vei
avea toate onorurile.”
Am refuzat. În ziua aceea ceţoasă, mi s-a făcut acasă percheziţie.
Duminică
Ultima zi de convalescenţă, e frig şi plouă. Mi-am petrecut
întregul concediu medical pe malul lacului. Gluga pelerinei îmi acoperă
ochii. Cu mare efort lansez pluta, vântul o aduce la picioarele mele. Apa
din lac e „Yin”, apa din cer, „Yang”, iar norul – Vidul Primordial.
Şiroaiele ploii au devenit continue, zăbrele imense ce construiesc
o temniţă fluidă de pe Pământ până la Cer. Priveliştea piranessiană îmi
reaminteşte ziua percheziţiei.
După discuţia cu directorul şi ofiţerul mă întorceam abătut de la
serviciu. În faţa casei aştepta un automobil. Uşa locuinţei era deschisă, în
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sufragerie patru dragoni răscoleau biroul şi biblioteca. Pe duşumea,
cărţile se prăvăleau ca nişte păsări împuşcate. Cel mai mare în grad, un
bărbat voinic, cu negi pe obrazul drept, îmi întinde fila de titlu a
manuscrisului „Balanţa Adevărului”.
„Unde e cartea?”
„Nu ştiu despre ce vorbiţi.” Mâinile îmi tremură, ce să le spun?
Simt o durere săgetându-mi creierul. Privirea îmi alunecă peste maldărul
cărţilor răvăşite, peste sertarele răsturnate, pierzându-se în gol. Nu mai
rămâne decât Balanţa Adevărului în mijlocul Vidului. Într-unul din
talgere dansează spiralele gândirii libere, în celălalt spiralele negre ale
luptei pentru putere, de-o parte Lao-Tzâ şi Confucius, de cealaltă „Weiyang”.
Jocul spiralelor se amplifică, Balanţa Adevărului Ultim se
mistuie în flăcări. Deodată mă liniştesc, mintea mea este iluminată de
„Dao”.
„În pod!” – am strigat. „Acolo e cartea.” Mi-am amintit de
Umberto Eco. Urcăm scara de lemn spiralată aidoma scoicii melcului
urechii, ori coridorul spitalului. În pod, harababură de nedescris: lăzi,
saci, valize, aruncate de-a valma formează labirintul meu particular.
Privesc consternat: „Manuscrisul se află într-una dintre ele, nu-mi
amintesc în care anume.”
Scotoceala începe: în prima ladă cartofi, în primul sac fasole, în
prima valiză nuci. Inchizitorii mei reali seamănă mult cu benedictinii din
vis, diferă doar culoarea uniformelor. Cei patru caută disperaţi, când
febrilitatea lor atinge paroxismul, profit de neatenţie, deschid valiza în
care păstrez primele amintiri: manuale şi caiete de şcoală, scrisori,
primele poezii. La adăpostul capacului deschis, după exemplul lui Jorge
din Burgos, scapăr un chibrit. Focul cuprinde paginile îngălbenite,
înduioşătoarele mele nostalgii. Fumul înnecăcios opreşte soldaţii din
scotocire ca pe nişte păpuşi mecanice cărora li s-a oprit arcul. Se
năpustesc spre valiza cuprinsă de flăcări, închid capacul, o acoperă cu
mantalele. Focul s-a stins, răscolesc scrumul – petice de hârtie înnegrită –
, nu se mai poate distinge nimic.
„Ce-ai făcut blestematule! Puteai deveni eroul Noului Imperiu
Wei!”
Eu nu-i aud. Sunt împietrit în reculegere. Îngenunchiez, rostesc
profetic: „Balanţa Adevărului s-a mistuit pe rug. Din Vid s-a întrupat, în
Vid s-a risipit împreună cu toate speranţele mele. Rostul meu pe Pământ
s-a sfârşit.”
„Ce cuprindea cartea?”
„Învăţătura maestrului meu Lao Tzâ.”
„Ieşi pe acoperiş!” – îmi comandă bărbatul cu negi.
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În clipa aceea sună soneria. Dragonii privesc prin gura de aerisire
a podului. În dreptul casei mele oprise un autobuz.
„Misiunea noastră s-a încheiat!” – rosteşte comandantul. Soldaţii
coboară scara, se urcă în automobil şi demarează în trombă. Coşmarul se
terminase.
Am ieşit în stradă, de la volan îmi face semn şoferul cunoscut, în
autobuz, o singură persoană, fata cu părul despletit.
Ploaia a încetat, norii încep să se împrăştie. Aburii formează o
cupolă deasupra lacului. Apa este de aur, trestiile împletite formează
patru porţi ornamentale. Florile nuferilor alcătuiesc două altare: al
Soarelui, la răsărit; al Lunii, la apus. Bolta se sprijină pe pâlcurile de
trestii. Edificiul este „Palatul Limpezimii Cereşti”. Prin ceaţă pătrunde tot
mai multă lumină. Un curcubeu uneşte altarele de nuferi, e calea „Dao” –
armonia luminii cereşti şi a apei pământeşti. Două fiinţe aeriene
meditează pe plutele nuferilor. Se ridică, le recunosc: Confucius pe
„Altarul Soarelui”, Lao-Tzî pe „Altarul Lunii”. Cu ochii spre cer, cei doi
păşesc pe arcadele curcubeului, pierzându-se în ceaţă. Întregul templu se
ridică în văzduh, soarele devine atotstăpânitor.
De una din undiţe s-a prins un peşte. Zâmbesc, îl aduc la mal.
Ridic cutia cu momeli, o strâng la piept, o dezmierd. Deschid capacul,
arunc râmele şi pământul, desfac fundul dublu. Scot la iveală manuscrisul
„Balanţa Adevărului”.
Citesc prima pagină: „Comportamentul nostru nu se transmite
genetic. Suntem singuri răspunzători de faptele noastre. În aceasta constă
eroismul, demnitatea, măreţia, puterea şi libertatea omului. Putem
schimba lumea fără să fim roboţii unei mutaţii genetice!”
A doua zi am „căzut” din autobuz.
Mâine trebuie să-mi reiau serviciul. Îmi adun undiţele, pornesc
spre casă. În cutia poştală mă aşteaptă o scrisoare oficială, rup plicul
îngândurat: sunt pensionat de boală o veşnicie!
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Spiritualitate
Credinţă şi creaţie la Mănăstirea Putna
o relatare de Daniel D. Iacob
Pe 5 mai 2006 trecea la cele veşnice Maica Benedicta
(Academician Zoe Dumitrescu-Buşulenga). Conform dorinţei
testamentare, a fost înmormântată la Mănăstirea Putna, unde ani de zile la avut ca duhovnic pe părintele Iachint Unciuleac, stareţ al mănăstirii,
unde odihneşte Sfântul Voievod Ştefan cel Mare şi unde este un bust al
lui Mihai Eminescu, în amintirea serbării organizată în anul 1871.
Îndrumătoare carismatică a multor generaţii de studenţi ai Facultăţii de
Litere din Bucureşti, membră în diverse organisme culturale
internaţionale, vicepreşedintă a Academiei Române în perioada 19901994, deţinătoare a premiului Herder, Zoe Dumitrescu-Buşulenga a intrat
în monahism primind numele de Benedicta şi a vieţuit la Mănăstirea
Văratec.
În anul trecerii ei la Domnul a luat fiinţă Fundaţia „Credinţă şi
Creaţie. Acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Maica Benedicta” al cărei
preşedinte este ambasadorul României la U.N.E.S.C.O., domnul
academician Dan Hăulică. Începând cu anul 2007, la Mănăstirea Putna au
fost organizate, cu binecuvântarea IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi
Rădăuţilor, simpozioanele internaţionale: „Tradiţie spirituală românească
şi deschidere universală” (2007), „Epoca noastră, tensiunea etic-estetic”
(2008), „În căutarea Absolutului:Eminescu” (2009), „Fertilitatea mitului”
(2010), „Geniu şi memorie colectivă. Creangă + Creangă” (2011) iar
tema din acest an, „Muntele – metaforă fundamentală. Relief concret şi
ascensiune spirituală”.

Muntele, privit din perspectivă teologică
Din Fonoteca de Aur a Radiodifuziunii Române, vocea lui Mihail
Sadoveanu ne introduce în atmosfera duhului moldav, atmosferă în care
începe colocviul, cu expozeul părintelui profesor univ. Constantin
Coman “Muntele ca topos teologic în Sfânta Scriptură”. În zilele ce au
urmat au abordat tema propusă, din aşezare teologică, monahul Iustin
Tablan, “Parabole ale muntelui la părinţii Filocaliei” şi monahul Teofan
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Popescu, “Muntele taboric şi părintele duhovnicesc. Arhimandritul
Sofian Boghiu”.
Dumnezeul Vechiului Testament, au amintit vorbitorii, a cercetat
poporul ales pe înălţimile munţilor: Muntele Horeb şi Muntele Sinai.
„Moise păştea turma socrului sau Ietro, preotul Madianului. Odată a
mânat turma până dincolo de pustie, şi a ajuns la muntele lui Dumnezeu,
la Horeb. Îngerul Domnului I S-a arătat într-o flacără de foc, care iesea
din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat: şi iată că rugul era tot un foc, şi
rugul nu se mistuia de loc“. Muntelele Horeb este este Locul Slujirii
(după ce slujeşte timp de patruzeci de ani socrului sau Ietro, Moise vede
descoperirea minunată a Prezenţei lui Dumnezeu în Rugul Aprins), Locul
Revelaţiei (Îngerul Domnului I S-a arătat într-o flacără de foc, care ieşea
din mijlocul unui rug) şi Locul Chemării ( “Domnul a văzut că el se
întoarce să vadă; şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului, şi a zis:
Moise! Moise! El a răspuns: Iată-mă!). Rezumând, Muntele Horeb este
Locul Legii şi al Legământului. Dar pentru noi, creştinii, împlinirea
finală a Legământului lui Dumnezeu cu poporul Său este Mântuitorul
Hristos. În “Epitola I către Corinten”, Sfântul Apostol Pavel
afirmă:„Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor,
toţi au trecut prin mare, toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru
Moise; toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească, şi toţi au băut
aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă ce venea
după ei; şi stânca era Hristos “. Muntele Sinai, numit între localnici
"Jebel Musa", adică "Muntele lui Moise", este unul dintre cei mai
însemnaţi şi cunoscuţi munţi din Peninsula Sinai, din Egipt, locul în care
Dumnezeu a dat omului poruncile Sale, locul în care Moise s-a ostenit
spre primirea Tablelor Legii, cele 10 Porunci ale Vechiului Testament
ce au pus un nou început lumii iudaice.
Părintele profesor Constantin Coman a subliniat metamorfoza la
care este supusă imaginea muntelui în Noul Testament. Munţii din Noul
Testament nu mai au nume, excepţie făcând muntele Măslinilor.
Mântuitorul se suie adesea pe munte spre a se ruga sau spre a rosti
învăţătura sa, dar muntele capătă acum o dimensiune interioară.
Emblematică pentru această dimensiune a raportării la divin este
convorbirea Mântuitorului cu femeia samarineancă. “Doamne, îi spune
ea Mântuitorului, părinţii noştri s-au închinat pe acest munte, iar voi,
iudeii, ziceţi că în Ierusalim este locul de închinare”. Iar Măntuitorul
afirmă: “Femeie, o să vină ceasul, pentru adevăraţii închinători, că nici în
muntele acesta, nici în Ierusalim nu se vor mai închina, ci în duh şi în
adevăr se vor închina Tatălui, că aşa închinători voieşte Tatăl. (...) Căci
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Duh este Dumnezeu, şi cei ce se închină Lui, se închină în duh şi în
adevăr”. Accentul cade acum pe interioritate, aspect revelat şi de textele
părinţilor Filocaliei ori de cele ale Părinţilor Bisericii din primele secole
creştine, texte în care muntele devine o metaforă fundamentală a
urcuşului interior.

Muntele, privit din perspectivă culturală
Dincolo de abordările din aşezarea teologică, amintim pe cele ce
ţin de orizontul folclorului, a istoriei literaturii şi a criticii literare. Prof.
univ. Lucia Cifor a prezentat comunicarea “Muntele în imaginarul poetic
eminescian. Perspective hermeneutice”, academician Alexandrina
Cernov “Pădurea şi muntele, simboluri ale folclorului românesc din
Nordul Bucovinei”, profesor univ. Elvira Sorohan “Taina muntelui
ascuns”, prof. univ. Ion Pop “Muntele, poetul şi poezia în Luntrea lui
Caron de Lucian Blaga” conf. univ. Daniel Cristea-Enache “Urcarea
muntelui. Ileana Mălăncioiu”.
Un moment aparte al colocviului l-au constituit comunicările
susţinute de trei scriitori din Piatra Neamţ: Adrian Alui Gheorghe “Cum
se vede muntele Athos de pe Ceahlău”, Raluca Naclad “Ascensiunea –
paradigma umanului în Cel ce urcă muntele de Ernest Bernea” şi Adrian
G. Romila “Hogaş sau coborârea muntelui”. Proaspăt întors din Grecia şi
de pe muntele Athos, Adrian Alui Gheorghe a conturat imaginea
întâlnirii pe care a avut-o cu Sfântul Munte, cu vieţuitorii de acolo, cu
sfintele icoane. Poeţii au o anume sensibilitate, un anume mod de a se
întâlni cu lumea şi când un poet ajunge pe Athos, aşa cum a fost cazul lui
Adrian Alui Gheorghe, metafora se împleteşte cu dialogurile edificatoare
ori cu fila de pateric, spre a da glas întâlnirii. Sunt doi munţi pe planetă
care au hram: Ceahlăul şi Athosul. Iar când pleci pe Athos de la poalele
Ceahlăului înconjurat de mănăstiri, înţesat de schituri şi de sihăstrii ştiute
şi neştiute, porţi înlăuntrul tău orizontul bunei întâlniri cu Athosul. Ce-i
ţine împreună pe aceşti bărbaţi pe Muntele Athos, se întreabă la sfârşitul
comunicării sale Adrian Alui Gheorghe şi, spre a ne ajuta să înţelegem,
recurge la o istorisire din Lavsaicon: “Ce ţine viaţa din obştea mănăstirii
atît de strînsă, de unită? De unde atîta bucurie pe chipurile călugărilor
care trăiesc pentru post, rugăciune, pentru regulile slujbelor, din
alinarea necazurilor pelerinilor, pentru munca dură din gospodăria
aşezămîntului…? Viaţa din interiorul mănăstirii, atît de frumos rostuită,
mi-o imaginez ca într-o poveste... Un gospodar a avut bucuria să
descopere că viţa sa de vie a făcut o recoltă nemaivăzută. În timp ce
inspecta podgoria, a găsit un ciorchine foarte frumos pe care l-a
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desprins de pe rug şi l-a pus într-un coş. Şi pe cînd se întorcea cu coşul
astfel încărcat spre casă, s-a întîlnit cu un călugăr care se îndrepta spre
mănăstirea din preajmă. N-a ezitat prea mult şi i-a oferit acestuia coşul,
ca să-i facă o bucurie. Călugărul a primit darul şi ajungînd la mănăstire
n-a ezitat să ofere coşul cu ciorchinele deosebit stareţului, ca să-i facă
acestuia o bucurie. Stareţul a mulţumit, mişcat de gest, dar n-a rupt nici
o boabă din ciorchine, ci s-a gîndit să-l ofere unui părinte bătrîn şi
bolnav, ca să-i facă o bucurie. Părintele cel bătrîn a mulţumit cu un
surîs, a privit îndelung darul, a reflectat la imensul izvor de dulceaţă şi
bunătate pe care ni l-a pus la îndemînă Dumnezeu, iar mai apoi a dăruit
ciorchinele unui tînăr călugăr, care îi făcea micile treburi prin chilie, ca
să îl bucure. Tînărul a fost copleşit de dar şi de atenţia părintelui bătrîn,
însă din primul moment s-a gîndit să ofere ciorchinele unui frate la fel de
tînăr, care mai tînjea încă după ai lui… Fratele s-a bucurat, a mulţumit
cu lacrimi în ochi dar nu s-a atins de nici o boabă, ci s-a grăbit să ofere
ciorchinele unui călugăr de la bucătărie, care îl încurajase încă de la
primele zile de viaţă în mănăstire. Bucuros de gestul tînărului, acesta se
gîndi să facă la rîndul lui o bucurie şi dărui ciorchinele fratelui de la
pangar… Şi aşa mai departe, din vieţuitor în vieţuitor, ciorchinele, după
ce a bucurat pe toată lumea, a ajuns din nou la călugărul care îl primise
de la gospodar. Împărtăşirea bucuriei, sporirea iubirii prin risipirea
acesteia către toţi vieţuitorii, par să fie secretele care fac viaţa din
interiorul obştei mănăstireşti frumoasă şi, de ce nu?, misterioasă.
Vindecat de invidie, ură, sperjur, de lăcomie, de patimile lumeşti ale
alcoolului, ale minciunii, ale tutunului, omul intrat în mănăstire devine
unul „îmbunătăţit”. Renunţarea îl înalţă, stîrneşte respect şi
admiraţie….”Iată, cu alte cuvinte, ce-i ţine pe monahi uniţi în Sfântul
Munte: înfrânarea, ascultarea, rugăciunea, toate având drept rădăcină
iubirea de aproapele şi de Dumnezeu.
Imaginea ascensiunii interioare a fost reliefată şi de Raluca
Naclad, pornind de la un volum semnat de Ernest Bernea. “Să iubeşti
necondiţionat, fără răspuns, să iradiezi lumina spiritului tău până peste
marginile lumii, să hrăneşti cu pâinea bunătăţii, să creşti şi să ajuţi în tot
felul, fără să ai teama insuccesului sau a loviturii pe la spate. Să înalţi
cântece de laudă vieţii, să vindeci rănile fraţilor tăi de suferinţă chiar şi
atunci când te hulesc, să-i urci pe creste până la locul unde privirea lor
ameţeşte.” Iată câteva rânduri semnate de Ernest Bernea care sintetizează
foarte bine tema colocviului de anul acesta.
Spre deosebire de cei doi scriitori nemţeni, Adrian G. Romila a
ales tema coborârii muntelui, aşa cum se desprinde ea din opera lui
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Calistrat Hogaş. Pentru ochiul curat, spune o vorbă înţeleaptă, toate sunt
curate. Dar Hogaş nu privea lumea cu ochi curat, nu atinsese, cu alte
cuvinte, treptele urcuşului întru Hristos şi atunci, din aşezarea lui de
călător prin munţii Neamţului, munţi înţesaţi cu schituri şi mănăstiri, îi
atrag atenţia nu piscurile trăirilor duhovniceşti ci omenesc prea
omenescul ce se ascunde în viaţa celor pe care-i întâlneşte, monahi sau
mireni.
Un loc aparte a ocupat în cadrul colocviului evocarea câtorva
personalităţi ale culturii şi credinţei româneşti. Conf. univ. Eugenia
Bojoga a prezentat comunicarea “Exilul românesc: Eugeniu Coşeriu,
personalitate de vârf a filosofiei limbajului”, profesorul Ilie Luceac
“Eudochiu Hurmuzachi, la izvoarele istoriei româneşti”, prof. univ.
Mircea A. Diaconu “Iconar, o experienţă bucovineană interbelică”,
părintele conf. univ. Ştefan Iloaie “Mitropolitul Bartolomeu, cărturarul”,
conf. univ. Diana Câmpan “Valeriu Anania, poetica înălţimilor”,
doctorand Silviu Mihăilă “Istorii scrise şi nescrise: Zoe DumitrescuBuşulenga la Accademia di Romania”, iar Oliv Mircea comunicarea
“Paul Gherasim. Pictura tăcerii, a iubirii şi a Numelui de nerostit”.

Cel mai iubit dintre pământeni
Profesorul universitar Mircea A. Diaconu a readus în atenţie
figura lui Traian Chelariu. Provenit dintr-o familie în care tatăl era
magazioner la căile ferate iar mama casnică, el a urmat liceul la Cernăuţi
înscriindu-se la Facultatea de medicină din Iaşi. Din cauza unei boli de
ochi s-a retras după câteva luni, înscriindu-se la Facultatea de Litere şi
Filozofie a Universităţii din Suceava. În anul 1930 şi-a luat licenţa în
filozofie, “magna cum laude”, obţine o bursă academică de specializare,
pleacă la Şcoala Română de la Fontenay-aux-Rose, Paris, condusă de
Nicolae Iorga, şi de aici, ca doctorand bursier, pleacă la Şcoala Română
din Roma. Lucrează intens la “Teoria istoriografiei la Benedetto Croce în
lumina teoriilor contemporane, cu privire la filozofia duratei a lui Henri
Bergson”, iar între timp în ţară îi apare volumul de versuri “Exod”, urmat
de “Proze pentru anul inimii” (versuri) “Zaruri” (aforisme), “Casă pe
nisip”(aforisme). Susţine doctoratul cu teza “Aspecte finaliste şi
biologice în pozitivismul lui David Hume” şi devine asistent la Catedra
de psihologie şi logică la Universităţile din Cernăuţi, Iaşi, Bucureşti,
unde se stabileşte în anul 1940. Odată cu instaurarea regimului comunist,
pentru Traian Chelariu şi familia sa încep ani de umilinţe şi privaţiuni,
consemnate cu o sinceritate uimitoare în paginile unui jurnal ţinut cu
perseverenţă şi curaj, în ciuda riscurilor din epocă. În anul 1952 soţii
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Chelariu sunt daţi afară din învăţământ, luându-li-se dreptul de a mai
profesa, şi rămân fără servici pentru o perioadă de câţiva ani. Traian îşi
găseşte în cele din urmă de lucru la Serviciile de Deratizare ale capitaleiEcarisaj, unde lucrează la secţia de dezinfecţii şi deratizare. În jurnal
notează, la un moment dat: “Am lucrat la Ecarisaj. După-amiaza, am
tradus din Verlaine“. În urma unui proces intentat Ministerului
Învăţământului îşi recâştigă amândoi drepturile de a profesa şi revin în
învăţământul mediu în anul 1957. În anul următor, sfătuit de Eusebiu
Camilar, depune o cerere de reintegrare în Uniunea Scriitorilor. Nedorit
de Mihai Beniuc, în ciuda unor referinţe excelente date de nenumăraţi
academicieni, cererea poetului nu este rezolvată pozitiv. În anul 1964
este reabilitat în învăţământul superior şi devine lector la Institutul
Pedagogic din Suceava, dar nu reuşeşte să se bucure prea mult de această
reabilitare pentru că se stinge din viaţă în urma unui atac fulgerător de
cord, la vârsta de 60 de ani, în anul1966. Profesorul Mircea A. Diaconu
deţine jurnalul lui Traian Chelariu din perioada privaţiunilor şi l-a
publicat după 1989. Impresionează între altele faptul cum, angajat o
perioadă la Ecarisaj, după ce presta în prima parte a zilei acea muncă
istovitoare (sunt voci care susţin că el a fost modelul pentru personajul
Petrini din romanul lui Marin Preda “Cel mai iubit dintre pământeni”)
citea din marea filosofie şi poezie a lumii sau scria piese de teatru şi texte
din alte genuri literare. Mircea A Diaconu a editat jurnalul sub titlul
“Strada Lebedei no. 8, Pagini de jurnal”, Editura Paideia, Bucureşti, 2002
şi “Zilele şi umbra mea, pagini de jurnal”, volumul I şi II, Editura Ideea
Europeană, Bucureşti, 2010. “Nu caut drumul uşor, afirmă Traian
Chelariu într-un rând, ci drumul bun”, prin drumul bun înţelegând
drumul fără compromisuri, drumul parcurs cu demnitate, chiar dacă
istoria te pune la zid.

Fenomenul Coşeriu
Conferenţiarul universitar Eugenia Bojoga a schiţat un portret lui
Eugeniu Coşeriu, personalitate de vârf a filosofiei limbajului. Născut în
anul 1921 în judeţul Bălţi, urmează cursurile Facultăţii de Litere şi
Filosofie din Iaşi susţinând într-un an examenele din cei patru ani de
studii şi urmând, în paralel, şi doi ani de drept. În 1940, puţin după
cedarea Basarabiei, pleacă în Italia cu o bursă. Aici, la Universitatea
Sapienza din Roma studiază limbile slave (cele romanice le învăţase la
Iaşi) germanice, araba, maghiara, persona, suedeza. Susţine primul
doctorat în lingvistică în anul 1944, studiază apoi filosofia la Milano şi
susţine un al doilea doctorat, în filosofie. Publică primele studii, iar în
1951, pleacă din Italia postbelică în America de Sud, în Uruguay, la
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Universitatea din Montevideo. Aici predă mai multe cursuri şi întemeiază
o Şcoală de lingvistică. Studiile lui încep să fie traduse în mai multe
limbi. Începe să fie invitat ca visiting profesor la diverse universități
europene şi americane, călătoreşte mult dar în final prefer Germania,
unde se stabileşte din 1963 la Universitatea din Tubingen, pentru că aici
studiase în perioada interbelică poetul său preferat, Ion Barbu. Şcoala
lingvistică de la Tubingen, întemeiată de el, s-a dezvoltat în jurul ideii
importanţei studiului integral al limbajului ca activitate fundamentală a
fiinţei umane. “Nu-i exclus, afirma J. Kabatek, să existe persoane cu o
memorie asemănătoare cu cea a lui Coşeriu sau personae capabile să
gândească la fel ca el sau chiar cu o capacitate de muncă similar. Însă e
destul de rar să întâlneşti pe cineva care să prezinte toate aceste trei
dimensiuni simultan. Or, tocmai asta a făcut din Coşeriu ceva special,
ceva extraordinar, care a avut un mare impact în domeniul ştiinţei”

Frumuseţea, ca şi aerul, se respiră
În 1985, pictorul Paul Gherasim întemeiază Grupul Prolog,
împreună cu Horea Paştina, Mihai Sârbulescu, Cristian Paraschiv şi
Constantin Flondor. Grupul comunică cu neobizantinismul, punând „în
discuţie, cu şi mai mare stricteţe formală, termenul tradiţie”. Această
mişcare (termen preferat de Paul Gherasim celui de grup) se situează întrun dublu conflict cu cele două universalisme antagoniste nivelatoare ce
„se confruntau în arealul Europei de Est”. Cel sovietic şi, respectiv, cel
occidental, care îşi disputau, prin strategii diferite, „dar la fel de tenace,
modelele”. Primul – realist-socialist la nivel formal şi ateist, materialist
dogmatic şi proletcultist, iar cel vestic caracterizat de libertate, dependent
de avangarda tehnologică, mobilitate de limbaj, filosofie a destructurării
marilor sisteme şi a conceptului de transcendenţă, utopie târzie
modernistă (autonomia estetică fiind un element al acestei utopii),
strategii demitizante, avangardiste, experimentalism comportamental şi
formal, consumism („digest culture”). Această rezistenţă faţă de cele
două universalisme ale prezentului şi ale trecutului recent „se întemeiază
pe un universalism mai vechi”, aflat la originile Europei moderne,
„universalism care transcende, ca motivaţie, nu doar aspectele culturale şi
politice, ci orice tip de diferenţiere – universalismul creştin” . După 1989,
puterea primului dintre universalisme, cel roşu, s-a prăbuşit, lăsând loc
liber efectelor uniformizatoare ale celui de-al doilea. Soluţia salvatoare
propusă de Paul Gherasim şi încercată de cei ce l-au urmat, este cea
verificată şi de Brâncuşi, care recurge la „resursele unei străvechi şi
întăritoare înţelepciuni” ce i-a dat puterea „de a găsi sub ploile
Occidentului şi ale tuturor stupidităţilor – bucuria şi pacea” . Ca şi marele
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său înaintaş, Paul Gherasim „nu obţine noul prin invenţie pură, ci printr-o
instinctivă mişcare de întoarcere la obârşii” . El trăieşte în faţa naturii o
experienţă mistică , o înfiorare plină de uimire şi candoare, asemeni
copilului, în care vede „principiul mugurelui, al înverzirii, al
prospeţimii”.
Prin discursul său, prin fotografiile proiectate pe ecran, ale
pictorului şi ale tablourilor sale, prin fragmente din filmul realizat de Dan
Chiribeş, reunite sub titlul “Paul Gherasim, în fraternitatea unei
experienţe picturale pe Valea Sebeşului, în jurul Mănăstirii Oaşa” s-a
creionat o atmosferă densă, spirituală, capabilă să ne deschidă orizontul
unor trăiri inefabile, spirituale. Frumuseţea, spunea Paul Gherasim, ca şi
aerul, se respiră. Am avut privilegiul să respirăm, preţ de câteva minute,
aerul tare al frumuseţii coborâtă în oameni şi în creaţiile lor.

Dan Hăulică la 80 de ani
În programul Colocviului “a fost prins”, fără ca protagonistul să o
ştie, şi un film realizat de Grigore Ilisei despre periplul ieşean al
academicianului Dan Hăulică, o întoarcere la izvoare. Născut la 7
februarie 1932, în Iaşi, absolvent al Facultăţii de filologie de aici,
încadrat, o perioadă, ca preparator la universitate, Dan Hăulică este legat
prin fire tainice de capitala moldavă, iar în interviul realizat de Grigore
Ilisei, punctat cu imagini sugeative, cu locuri emblematice ale Iaşului,
rădăcinile sunt aduse la vedere, sunt revigorate. După proiecţia filmului
asistenţa s-a ridicat în picioare şi a aplaudat îndelung. Stareţul mănăstirii
Putna, Melchisedec Velnic a ţinut un mic discurs, oferindu-i
sărbătoritului o copie a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului
din incinta bisericii şi un coş cu flori. Cu glasul amprentat de emoţia
momentului pregătit în taină, Dan Hăulică a mulţumit. S-a cântat “Mulţi
ani trăiască”, s-au făcut fotografii, s-au rostit urări. A fost unul din acele
moment ce nu pot fi trecute în cuvinte. Doar cei ce am fost acolo, atunci,
ne-am putut umple de trăiri pe care aparatul de fotografiat sau camera de
luat vederi nu le pot prinde până la capăt.
În ultima seară a colocviului a fost lansat volumul “Eminescu.
Creaţie şi cultură” semnat de Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi volumul cinci
din “Caietele de la Putna. Geniu şi memorie colectivă.
Creangă+Creangă”, tipărite la editura “Nicodim Caligraful” a mănăstirii.
Şi pentru că ne aflăm în preajma mormântului Sfântului Voievod Ştefan
cel Mare, cred că este nimerit să rememorăm două versuri pe care ni le
aminteşte şi ni le comentează autoarea cărţii: “Ceea ce ni se pare că
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trebuie reţinut din fragmentele imnice, pentru că ajută la realizarea
imaginii despre Ştefan în mintea lui Eminescu, sunt două versuri:
Şi lipsiţi suntem de focul şi de razele ideii/ Azi coboară în
mormântu-i Domnul nostru: Umbra Dei
Natura de excepţie a domnului se afirmă în afara oricărei
ambiguităţi: idee pogorâtă din planul eternităţii, el este o adevărată umbră
a divinităţii, iradiind substanţa sa solară”.
Ar fi multe de adăugat, nume de participanţi (Alexandru Zub,
Cassian Maria Spiridon, Dan Hatmanu, Ion Pop) nume de comunicări, ca
şi excursul muzical susţinut de Ştefan Costache, realizator la Radio
România Muzical “Melomanul şi drumul către muntele său”.
Un loc aparte l-a avut comunicarea susţinută de conferenţiarul
universitar Sorin Lavric, “De la Heidegger la Noica. Muntele ca genius
loci. Todtnauberg şi Păltiniş”.
Un gând special, de mulţumire şi admiraţie, trebuie adresat
Oanei- Georgiana Enăchescu pentru implicarea activă în organizarea
colocviului de anul acesta şi din anii trecuţi, Teodorei Stanciu, secretar
ştiinţific al Fundaţiei Credinţă şi Cultură şi Ieromonahului Dosoftei
Dijmărescu. Fără prezenţa lor discretă dar eficientă, clipă de clipă, ceas
de ceas, lucrările colocviului nu s-ar fi putut desfăşura conform
programului anunţat, iar Caietele de la Putna n-ar fi putut ajunge la noi.
Pentru munca lor, în mare parte neştiută, pentru muntele pe care l-au
urcat, astfel încât nouă să ne fie bine, pentru ceasurile târzii, din noapte,
când încă mai aveau ceva de făcut spre a rotunji ziua următoare,
cuvintele de apreciere vor fi întotdeauna prea puţine.
După fiecare serie de conferinţe, cei prezenţi erau invitaţi la
discuţii pe marginea comunicărilor audiate. Au fost exprimate multe
puncte de vedere, cuvântul de încheiere avându-l, de fiecare dată,
academicianul Dan Hăulică.
Şi pentru că dincolo de toate cuvintele şi imaginile, nu poţi
împlini înţelesurile despre munte – relief concret şi ascensiune spirituală
– decât întâlnindu-te faţă către faţă cu muntele, în cea de-a patra zi a
colocviului a fost organizat un pelerinaj la mănăstirile din zonă,
culminând cu întâlnirea cu muntele Giumalău, “un punct de veghie
spaţială peste cuprinsurile româneşti”.
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”Muntele, cu toți analogii săi verticali (cetate, stâlp,
tumul, turn, sceptru), trimite la putere absolută, la
decorporalizare, la schimbare ontologică, la
transcendere a condiției umane degradate de boală,
instincte și moarte, sau pur și simplu la o schimbare
radicală de decor.”

Hogaș sau coborârea muntelui
un eseu de Adrian G. Romila
Legată indisolubil de peisajul montan, literatura lui Calistrat
Hogaș a transformat zona Neamțului într-un spațiu imaginar emblematic.
N-au reușit asta nici Creangă, nici Sadoveanu, ca să amintesc doar doi
dintre oaspeții literari ai locurilor. Perindările și popasurile hogașiene pe
la mănăstiri, pe la stâni, pe la hanuri, prin casele nativilor de sub brazi
sau între colțurile mai ferite ale stâncilor au trecut, ușor mistificate de
instrumentarul descrierilor subiective, în micile sale ”povestiri”. Ele au
dat, mai târziu, după etapa revuistică a autorului, într-o antologare
concentrică, cu adaosuri și reorganizări la fiecare ediție, volumele
cunoscute: Pe drumuri de munte (scoase într-un volum, prima dată, în
1912, la îndemnurile lui Ibrăileanu), Amintiri dintr-o călătorie și În
munții Neamțului (1921).
Gloria mult râvnită (să nu uităm de refuzul acordării
premiului Academiei, în 1915, deși fusese apreciat de un Xenopol,
Caragiale sau Ibrăileanu), atâta câtă a fost, a venit postum. Prima mare
mențiune — în Istoria lui Călinescu, etichetat drept ”un diletant
superior”, ”un minor mare” și un homerist romantic (Istoria literaturii
române de la origini până în prezent, Minerva, București, 1982, p. 669).
Au urmat, în panoplia marilor receptori, alte fixări critice, de-a lungul
întregului secol XX și a celui următor: ”un homerid din Ciclade”, cu
”sufletul omului primitiv, din care au izvorât demonii și îngerii, eroii și
marii scelerați, uriașii și piticii” (E. Lovinescu, Istoria literaturii române
contemporane, Minerva, București, 1973, vol. 2, pp. 82-84); autor cu
”viziune de gigantic și fantast”, ”romantic de școală germană, ca și
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contemporanul său, Eminescu” (Ion Negoițescu, Scriitori moderni,
Editura pentru Literatură, București, 1966, pp.94-98); ”scriitor viguros,
inspirat de un umor sănătos și comunicativ” (Tudor Vianu, Arta
prozatorilor români, Lider, București, pp. 277-281); ”sublim”, când e
vorba de natură, ”comic” când zugrăvește clerul și saloanele, ”suav” când
își rememorează dragostea platonică, ”realist” în fizionomia muntelui și
”fantezist” în evocările mitologice clasice (Constantin Ciopraga,
Calistrat Hogaș, ESPLA, București, 1960, pp. 6-7); ”foarte atent la
compoziție, adică un prozator baroc, manierist, fără bizarerii” (Al. Piru,
Istoria literaturii române, Editura Grai și Suflet – Cultura Națională,
București, 2001, pp. 154-155); autor de ”proză romantică Biedermaier,
care, întorcând, în general, spatele ficțiunii și, în particular, romanului,
cultiva, între altele, memorialul de călătorie ca pe o specie documentarpersonală care consta în descrierea, jumătate exactă, jumătate fantezistă,
a unor locuri, oameni, obiceiuri, eresuri, până la îmbrăcăminte, amestec
de etnografic pitoresc și de spirit cult, de culoare locală și de antichitate
savantă” (Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române,
Paralela 45, Pitești, 2008, pp. 496-497); un autor al ”complicației
umoristice”, care ”are un special apetit ludic și o vocație a înscenării”
(Mircea A. Diaconu, Calistrat Hogaș, Crigarux, Piatra-Neamț, 2007, p.
12).
Se observă o recurență conceptuală a receptării, dată, pe de o
parte, de dimensiunea redusă a operei hogașiene (ce poți să spui diferit
despre atât de puține texte?), iar pe de alta, de redundanța însăși a
perspectivei autorului asupra realității (același descriptivism cu trimiteri
antice, aceeași dorință de a străbate munții prin locuri greu accesibile,
aceeași arhivare comică a oamenilor și a locurilor întâlnite, aceeași
senzație liliputan-admirativă în fața măreției și sălbăticiei naturii). Se
poate conchide, mai pe scurt, că, minor sau nu, Hogaș a deschis drumul
unei subiectivizări accentuate a peisajului, pe marginea căruia brodează
liric și hiperbolizează în exces, camuflând abil, sub falsa modestie a
primitivului moldovean, un plaizirist feroce al limbajului.
Ceea ce aș vrea să remarc aici, în mod special, ține de
imaginarul hogașian, de antropologia viziunii sale profund anti-obiective
și simbolice, în relație cu tema muntelui. E vorba de vectorul
descensional pe care, paradoxal, îl implică drumul anevoios pe coastă sau
spre vârf al eu-lui narator din ”călătoriile” lui Calistrat Hogaș. Lucrul a
fost atins, în treacăt, de critica literară, dar, fiindcă nu era în atribuțiile ei
să traseze un vector pur imaginar al prozei autorului în cauză, nu i se
poate reproșa nimic. Teza mea ține, așadar, de o grilă anume de lectură,
care e doar adiacentă celei estetice, depășindu-i limitele hermeneutice.
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La toți marii analiști ai imaginarului religios-artistic (Eliade,
Durand, Bachelard), muntele înseamnă urcuș, asceză, solitudine,
spiritualizare și intelectualizare extremă. Eliade menționează, cu privire
la simbolismul ascensiunii, că urcările de munți sau scări, zborurile în
văzduh etc. ”semnifică întotdeauna transcenderea condiției umane și
pătrunderea în nivele cosmice superioare” și că, prin ascensiune, se
pătrunde ”în regiunile uraniene saturate de sacralitate și deveni asemenea
zeilor” (Tratat de istorie a religiilor, Humanitas, 1992, trad. Mariana
Noica, pp. 112-113). Gilbert Durand introduce ascensiunea în cadrul
regimului diurn al imaginii și afirmă că ea constituie adevărata călătorie
în sine, cea ”pe care-o visează nostalgia înnăscută a verticalității pure, a
dorinței de evadare într-un loc hiper- sau supraceresc” (Structurile
antropologice ale imaginarului, Univers Enciclopedic, București, 1998,
trad. Marcel Aderca, p. 129). Dincolo de profeții și liderii marilor religii
care au urcat pe sau au coborât de pe un munte, dincolo de simbolismul
apropierii de cer și a distanței față de teluric în zeci de opere de artă,
câteva utopii literare care implică ideea de spiritualizare absolută, de
mister abscons, de permanență inimaginabilă și de alteritate ultimativă
sunt plasate pe munte sau, omolog, într-o incintă securizată, situată la
înălțime ori având ziduri înalte: Friedrich Nietzsche (Așa grăit-a
Zarahustra), Thomas Mann (Muntele vrăjit), Herman Hesse (Jocul cu
mărgele de sticlă), Franz Kafka (Castelul), Dino Buzzati (Deșertul
tătarilor). Muntele, cu toți analogii săi verticali (cetate, stâlp, tumul, turn,
sceptru), trimite la putere absolută, la decorporalizare, la schimbare
ontologică, la transcendere a condiției umane degradate de boală,
instincte și moarte, sau pur și simplu la o schimbare radicală de decor.
La Hogaș, în schimb, muntele nu îmbracă deloc valențele
imaginare de mai sus, în ciuda apropierii mult clamate de paradigma
romantică (să ne amintim de impresia spirituală și spectrală a
gigantismului montan eminescian, de exemplu, sau de înălțimile aerate
de pe care coboară profetul lui Nietzsche). Cu rare excepții (poate cele
ale descrierilor solitare de peisaj, cum ar fi cea din bucata Singur,
prilejuită de înnoptarea sub cerul liber), portretele personajelor montane
hogașiene, ca și întâmplările generate de aventurile călătoriilor sale sunt
imbibate de epicureism, unul erotic și culinar, deopotrivă. Eul narator,
deși urcă pasionat pe sub umbra pădurilor din jurul mănăstirilor nemțene
sau poposește lângă crestele stâncoase ale zonei, deși întâlnește oameni ai
muntelui (ciobani, călugări, femei, simpli țărani) și înnoptează în locuri
alpestre, greu accesibile și zdrobitor de frumoase prin sălbăticie, nu e
sedus imaginar de vreo ontologie a înălțimilor. Direcția simbolică a
parcursului hogașian este, am spune, în jos, deși, fizic vorbind, el urcă.
Muntele, cu toate ale lui, îi trezește cel mai des reverii ambigui-infernale,
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sexuale sau, în cel mai bun caz, somnolent-lipotimice, stimulate de
oboseala ascensiunii, de mesele copioase sau, dimpotrivă, de cele frugale,
dar gustoase. Gurmanderia lui Hogaș nu e doar culinară sau anticlivrescă, ci și socială, povestitorul observă subtil, imaginează copios și
reconstruiește din date precare poveștile din jurul personajelor întâlnite.
Concluziile sale sunt mereu în opoziție cu atmosfera rarefiată a
înălțimilor sau a contextelor sacrale (mănăstiri, chilii, vârfuri, poieni și
case izolate), întâmplările în care e prins nu-i trezesc decât încondeieri
voltairiene, de Pan cult și inteligent, dar obosit, care refuză, pe rând, toate
ofertele unei căderi definitive, păstrându-și, până la sfârșit, demnitatea de
observator imparțial. Desigur, el se lasă în seama plăcerii cuvintelor, a
sugestiilor, a echivocului, a presupunerilor malițioase, fără a testa în
ființa sa deschiderile pe care însuși le presupuse, în ceea ce i se întâmplă.
Pentru o înțelegere mai adecvată, o să încerc o categorizare a pasajelor
din ”povestirile” hogașiene, relevante pentru teza ”coborârii muntelui”.
Cea mai importantă îmi pare a fi cea a portetelor, a tipologiei
umane. Câteva dintre personaje, îndeosebi cele feminine, stimulează
reveria mult prea carnală a povestitorului călător. Maica Filofteia,
călăuza de la Almaș spre Horaița, din proza Spre mânăstiri, e ”mireană la
trup și numai la cap călugăriță”, are ochi căprii și mari care ”te tăiau la
suflet și ardeau ”de focul unei tinereți mistuite de văpaia unor patimi
înăbușite”, buze cărnoase, de ”păcătoasă biblică”, în stare să ”fi aruncat
peste umerii desfrâului haina cuvioasă a mironosițelor”. ”Fața ei boțită
sporea înfățișarea ațâțătoare a întregului și te făcea să ți-o închipui cu
douăzeci de ani în urmă”, conchide naratorul însoțitor, adăugând, în fugă,
și o precizare despre capul ei ”plin de socoteli lumești” (Amintiri dintr-o
călătorie, Minerva, București, 1980, pp. 10-11). În altă bucată, De la
Văratic la Săcu, ”o veche mironosiță a lui Hristos stătea jos la capătul de
sus al scărilor și își odihnea, dormitând, imensitatea greoaie a trupului
său”, iar dreapta ei sărutată, cu ”dosul alb și grăsuliu”, miroase nu a
smirnă și tămâie, ci a ”parfum obicinuit pe vremuri”, care-i pătrunse
călătorului ”până-n crieri” (op.cit, pp. 16-17). În proza La Agapia, o
posibilă viziune mistică facilitată de loc alunecă, încet, spre același
erotism dominant, în care îngerii sunt femei, iar sentimentele sunt mult
prea omenești. Ajuns, prin somn, de un ”glas dumnezeiesc”, venit ”de
undeva”, de sus, oaspetele mănăstirii de maici nu știe dacă e de femeie
sau de înger glasul și nici dacă, la granița dintre umbrele nopții și
luminile zorilor, nu cumva e viziunea maicii Evghenia, frumoasa
arhondăreasă (op.cit., p. 42). Nici sprințara Axinia din Borca (Pe Șestina)
nu scapă de ochiul vigilent și obraznic al montaniardului estet. Obișnuită
cu drumul anevoios al coastei, ea merge înaintea oaspeților ei, iar
”sânurile săltau în cadență sub cămeșa-i albă și subțire” (op.cit., p. 95). În
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același fel e ”cântărită” și tânăra Zamfira, soția cârciumarului din
Jupâneasa Zamfira, căreia ”viața sedentară și bunul trai îi păstrase toată
plenitudinea, rotunzimea și frăgezimea formelor femeiești”, răsărind ”de
sub pielea albă și curată a feței și a brațelor ei”. Glumele drumețului duc
echivocul dincolo de subtilitățile sexuale din mai vechea și mai
cunoscuta bucată a lui Creangă, Moș Nichifor Coțcariul, căci îi cere
Zamfirei mere de Sf. Ilie, astfel încât să se înțeleagă (cine poate să
înțeleagă!) o privire furișată sub iia gazdei: ”să n-aduci la masă decât
două mere, da știi d-ta de cele sântilești, pe-o parte gălbii și pe alta
trandafirii și, dacă fragii nu s-au trecut, n-ai face rău să-i aduci vro doi,
că-i plac strașnic” (op.cit., p. 124). Că Zamfira a dezlegat alegoria se
vede din faptul că imediat a roșit, fără a simți, în vreun fel, agresiunea
verbală, transformată, puțin mai încolo, în admirație galantă. Aceeași
parabolă concupiscentă apare și în La Tazlău, unde Huțan și Sgribincea,
doi ciobani de sub munte, poartă un subtil dialog cu tânăra Călina,
nevasta lui Drăgan (Pe drumuri de munte, Jurnalul Național, Curtea
Veche Publishing, București, 2011, p. 273). Cu ”un fel de mânie
drăgălașă în ochi și cu o roșață și mai drăgălașă de vinovăție în obraji”,
soața lui Drăgan ar avea, în opinia flăcăilor, ”prea multe drăgănele”, care,
dacă ar crește, s-ar irosi pe dealuri, prin iarbă, iar oamenii s-ar strânge
grămadă să le culeagă. La întrebarea obraznică a fetei, (”Și-i hi având
poate poftă și ꞌneata?”), Sgribincea răspunde cu înțeles (”Dă, Călino, fată
hăi, mai știi păcatele?”).
Cei câțiva călugări nu scapă nici ei de ironia tandră a
naratorului, imun la virtuțile ascetice și la spiritualitata înălțimilor, deși
bărbații nu suscită atâta interes fantasmatic ca femeile. Cumva lesne de
înțeles. Un pustnic al Sihlei (De la Văratic la Săcu), de exemplu, are fața
roșie, ochii negri, mici, scânteietori și... genele lungi (Amintiri dintr-o
călătorie, ed.cit., p. 26). Celebrul părinte Ghermănuță din proza cu
același nume, deși înfățișat ca un ascet desăvârșit la înfățișare și purtare,
sfârșește, ajuns în chilia sa de la schit, a fi un vajnic bufon monahal,
amator de băutură și de cântări bisericești stâlcite prin împleticirea limbii.
Deloc antipatic, până la urmă, ca protagonist al unei scene antologice, de
un umor debordant (Pe drumuri de munte, ed.cit., pp. 225-233).
O altă categorie a descensiunii hogașiene e cea a imaginarului
infernal. Urcușul se dovedește, în mod evident, aici, o coborâre în
regimul umbrelor și al ambiguității de rău augur. Cea mai clar exprimată
analogie infernală se află în bucata De la Văratic la Săcu (Amintiri dintro călătorie, ed.cit., p. 20), o dată cu paralelismul antic, atât de drag
naratorului: ”Noi înșine, molipsindu-ne de asprimea locurilor ce
străbăteam, devenisem tăcuți și gânditori. Cât despre mine unul, gândul
meu plecase pe un povârniș fantastic: poate că Enea, mergând pe calea
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iadului, tot astfel de locuri străbătuse. Câteodată, chiar, mă așteptam să
întâlnesc în cale-mi vreo mare poartă neagră, pe care să cetesc cu înșiși
ochii mei celebrul «Per me si va nella città dolente»” (”Pe-aici e drumul
spre locul durerilor”, Dante, Infernul). În jurul acestei evocări danteștivergiliene aș spune că se aglutinează și alte deschideri coborâtoare. În
Spre mânăstiri, drumul prin pădure e amenințat de poveștile unor jafuri,
iar soarele încins ”plouă cu foc” peste călătorii ce străbat ”smiduri,
băltoage glodoase și verzii”, printre ”broscoi cu ochi holbați și verzi”
(op.cit., pp. 11-14). În proza Un popas, pe peretele camerei unde
găzduiesc cei doi prieteni se ivește o halucinantă priveliște miriapodă,
demnă de un Hyeronimus Bosch: ”aproape de bagdadie, câțiva din
ploșnițoii cei mai iscusiți erau trimeși în recunoaștere și, pipăind drumul,
deschideau marșa neguroasei armate; în frunte și pe flancurile legiunilor
se țineau alți ploșnițoi negri, grași și pântecoși, care păreau că se bucură
de înalte grade ierarhice; iar duiumul armatei, în lungi, tăcute și negre
șiruri, urca la deal încet și cu pas chibzuit; rezervele care se țineau la
urmă, erau alcătuite din tineretul blond și roșietic al națiunei, înșiruit și
el, după vârstă, așa încât, la coada urdiei, furnica iute și neastâmpărat o
sumedenie de ploșniți mici cât gămălia boldului, prin a căror pele subțire
transpira sângele roș și nemistuit încă, pe care-l supseseră cu o zi mai
înainte”. După o noapte în care aceste mici făpturi ale iadului cad,
sistematic, pe paturile a doi neadormiți, lumina zilei aduce apoteoza: ”pe
piepturile desfăcute ale celor doi flăcăuani și pe fețele lor aburite de
somn, mii de ploșniți negre și cu pântecele sătul stăteau nemișcate și
mistuiau în tihnă cina lor de cu noapte”, după care, cuminți, ”începură a
se urni încet și greoi și a se îndruma, într-o nesfârșită urdie neagră, cătră
tăinuitele lor chilii de sub coșcoviturile lutului de pe păreți” (op.cit., pp.
151-153). Un portret al unei babe infernale apare în proza Spre Nichit.
Bătrâna în coliba căreia se oprește naratorul are toate atributele unui
vrăjitoare, ale unei cotoroanțe de basm. Pornind de la sforăitul zguduitor,
ca o ”bizară orchestrație wagneriană”, imaginea se dilată în fantezia
auditorului, primind detalii hiperbolice: ”în închipuirea mea cuprinsă de
groază, mi se părea că văd pe babă cu botul mult mai ascuțit, cu părul
mult mai spăriat, cu mustețile mult mai lungi și cu doi cărbuni aprinși în
loc de ochi cum, sub lumina roșietică și fioroasă a lunii, diriguiește cu o
vargă de alun, un taraf negru de duhuri necurate” (Pe drumuri de munte,
ed.cit., p. 197).
În fine, vectorul imaginar descendent îmi pare a rezida și în
anticlericalismul ortodox al naratorului-personaj. În câteva locuri, în
texele lui Hogaș se strecoară un raționalism sceptic difuz, specific unui
contemporan al junimismului de vocație critică. Prin gura povestitorului
său, vizitator al mănăstirilor nemțene, autorul nu scapă ocazia să
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demonteze pretențiile ascetice ale creștinismului cenobitic și să le
contrapună existenței sub semnul plăcerii. La Horaița, el ar vrea să-i
explice părintelui egumen că pofta de mâncare e o virtute biblică și că
minunea înmulțirii pîinilor și a peștilor e destul de îndoielnică (Amintiri
dintr-o călătorie, ed.cit., p. 12). La Văratec, e cuprins de milă când vede
”atâta tinereță, atâta vigoare și atâta frumuseță chiar, înmormântate sub
mohorâta îmbrăcăminte sacramentală” și se lansează într-o mică diatribă
împotrivă bisericii, care nu poate să poruncească ”sângelui să circule mai
încet, inimii să bată mai rar și naturii să ceară mai puțin”. De aici rezultă
că e o eroare dogma după care ”carnea poate să muște gura ce o sfâșie”
(op.cit, p. 18). Palpitația vitalistă a naturii montane nu duce la înălțimi
ascetice, la Hogaș, ci la constatarea că, cel puțin în privința călugărițelor,
a rămâne ”logodnica veșnic credincioasă a unui mire, care de două mii de
ani, s-a înălțat la cer, e, desigur, o erezie vrednică de cel mai îndreptățit
autodafé”. În fața peșterii Cuvioasei Teodora de la Sihla, pelerinul nu se
lasă cuprins de admirație pentru intensitatea nevoințelor sfintei,
dimpotrivă, se supără pe sine că nu poate ”da un lustru cereștii eroine”
(op.cit., p. 24). Confruntat cu descărnatele fresce bizantine de pe zidurile
mănăstirilor moldovene, naratorul le preferă pe cele neorealiste ale lui
Grigorescu, de la Agapia, unde au disparut ”toate formele ascuțite și
osoase ale chipurilor rusești” și unde ”formele rotunde și dulci ale școalei
profane” au îmbrăcat ”austerele oseminte ale ortodoxiei” (op.cit., p. 44).
La toate acestea s-ar putea adăuga permanentul comportament
pantagruelic al personajului-călător, care, la popasuri în arhondarice,
între stânci izolate, în hanuri sau în casele oamenilor de la munte,
contrazice eventualele atitudini frugale pe care le-ar implica direcția
vertical-ascetică a vârfurilor.
Dacă, prin subiectivitatea perspectivei, Hogaș descinde din
coregionalii Creangă și Sadoveanu, cum s-a tot repetat, se poate spune, la
fel de bine, că descinde din aceiași, cu un plus de evidență, și prin
vectorul imaginarului său montan. Liber de impresiile spirituale ale
urcușului și de cele originare ale peisajului primitiv, înalt, solitar,
perspectiva hogașiană e, de fapt, ”în jos”. Nu paradisiac, ci infernal, nu
spiritual, ci trupesc, nu apolinic, ci dionisiac. În munții Neamțului,
Calistrat Hogaș ”coboară”.

(Comunicare susținută în cadrul colocviului ”Muntele –
metaforă fundamentală. Relief concret și ascensiune spirituală”, Putna,
22-26 august 2012)
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”Avem aici gândurile profesorului Calistrat Hogaş
din momentul cu pricina, surprinzătoare, poate, la
câteva luni după moartea lui Eminescu şi în plină
afirmare a dramaturgului I.L. Caragiale (1878-1885).
Scepticismul şi severitatea lui trebuie înţelese în
raport cu idealul clasic de literatură pe care-l avea şi
pe care şi-l va asuma scriitorul de mai târziu.”

Calistrat Hogaş a fost un "bartleby"?
un eseu de Emil Nicolae
Încercând să mă lămuresc asupra celor mai recente sensuri
atribuite conceptului de "anti-literatură" (sau "anti-artă", în general),
despre care se tot discută în ultima vreme, dincolo de lucrările strict
tehnice / teoretice / academice, destul de aride, e adevărat, am dat peste
cartea spaniolului Enrique Vila-Matas, Bartleby y compania, publicată în
2000 (ed. rom. "Bartleby & Co", RAO, Bucureşti, 2004; trad. Ileana
Scipione). Autorul are o abilitate specială în preluarea unor subiecte
relativ cunoscute, în comentarea ideilor literare şi a biografiei autorilor,
transformându-i în personaje dilematice pe care le proiectează uneori în
situaţii fictive dar verosimile, citându-i şi apoi continuându-le pledoariile
în viziune proprie etc., într-un fel de roman-eseu, mult mai plăcut la
lectură decât un studiu critic riguros, în pofida seriozităţii chestiunilor
puse pe tapet (câteva titluri: Paris no se acaba nunca / Parisul nu se
termină vreodată, Historia abreviada de la literatura portatil / Istoria
prescurtată a literaturii portabile, Suicides ejemplares / Sinucideri
exemplare ş.a.).
În privinţa temei centrale din Bartleby..., iat-o enunţată pe scurt:
"Toţi îi cunoaştem pe bartlebys, fiinţe bântuite de profundul refuz al
lumii. Şi-au luat numele de la Bartleby, copistul dintr-o povestire de
Herman Melville, care nu a fost văzut citind niciodată, nici măcar un ziar,
care stă multă vreme în picioare, privind afară prin fereastra palidă din
spatele unui paravan, la un zid de cărămidă din Wall Street, care nu bea
niciodată nici bere, nici ceai, nici cafea, ca toţi ceilalţi /.../ Scormonesc de
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multă vreme spectrul amplu al sindromului Bartelby în literatură, studiez
demult boala, un rău endemic al literelor din zilele noastre, o pulsiune
negativă sau o atracţie pentru neant, care, în ciuda (sau poate chiar în
virtutea) conştiinţei lor literare foarte exigente, îi face pe unii creatori să
nu ajungă niciodată să scrie; sau să scrie una ori două cărţi şi apoi să se
lase de scris; sau chiar, după ce au început o scriere şi aceasta evoluează,
să rămână, într-o zi, paralizaţi pe vecie." Enrique Vila-Matas numeşte
acest fenomen "literatura lui Nu" şi îşi dezvoltă demonstraţia pe seama
atitudinii a numeroşi scriitori, reali sau virtuali, de la Arthur Rimbaud la
Samuel Becket, de la H. von Hofmannsthal la Witold Gombrowicz, de la
Franz Kafka şi Herman Melville la J.D. Salinger ş.a. Sigur că avem de-a
face aici cu o exagerare programată, pentru că nu orice îndoială a unui
autor faţă de propriul demers îl transformă într-un refuznic al întregii
literaturi, aşa cum respingerea lumii deformate / malformate dintr-un
moment istoric anume nu înseamnă şi respingerea literaturii ca parte a ei.
Totuşi, de foarte multe ori, criza artistului sau a lumii a produs marea
literatură, cu toate îndoielile de rigoare. Acesta e paradoxul.
Oprindu-ne la literatura română (din care E.V.-M. nu reţine nici
un nume, cu excepţia lui Paul Celan, dacă vrem să ni-l asumăm pe poetul
de limbă germană născut la Cernăuţi), cercetând-o prin "grila Bartleby"
ne-ar veni prima dată în minte cazul lui Eugen Ionescu, cu celebrul lui
Nu (1937), ceea ce ar fi o greşeală: acolo, tânărul viitor dramaturg neagă
un mod de ierarhizare / valorizare şi nu literatura. Mai aproape de tema în
discuţie se situează Urmuz (sinucigaşul Demetru Demetrescu-Buzău).
Altfel, într-o literatură relativ tânără, ca a noastră, după un parcurs
amatoristic (ocazional) şi altele mereu încorsetate de "angajamente"
(sociale sau politice), conştiinţa scriitoricească a prins cheag destul de
târziu şi încă nu a avut timp să-şi erodeze "funcţia" (iar negaţiile produse
de avangardă sunt fie teribilisme, fie imitaţii, fie - în cel mai bun caz - o
formă de dezavuare a "ritualului" burghez instaurat în literatură / arte).
De aceea pare ciudată poziţia adoptată de hedonistul (sic!) Calistrat
Hogaş (1847-1917) măcar în două dintre textele sale pe care le voi aminti
în continuare, în ordine cronologică.
Primul este o scrisoare trimisă de scriitor fiului său Aetiu (datată
"Iaşi Februarie 12 1890"), pe când acesta era student la Universitatea din
Bucureşti. Atrag atenţia, în primul rând, sfaturile şi opiniile de natură
culturală: "... Cu facultăţile tale fă aşa, ca, ceia ce vei face, să faci bine şi
complect, literile moderne în special, de oarece clasicismul la noi e pe
ducă, filosofi şi istorici sunt câţi câni pe drumuri, adevăraţi literaţi însă
avem prea puţini, şi câţi avem nu sunt mare treabă; eu aş vrea să devii un
limbist desăvârşit, iar filosofia şi dreptul să le ai ca studii de agrement; nu
e vorbă aş dori să fii perfect în toate, şi nu m-aş supăra să te văd un fisic
(fizician - n.m.) sau chimist mare, dar trebuie să ţintim numai la ceia ce
ne ţine cureaua; şi înainte de toate începe de pe acum a-ţi croi drumul:
220

pune-te în contact, în legături de prietenie, cu ori cine crezi că-ţi poate fi
de folos pentru viitor, vom ajunge timpuri grele...".
Avem aici gândurile profesorului Calistrat Hogaş din momentul
cu pricina, surprinzătoare, poate, la câteva luni după moartea lui
Eminescu şi în plină afirmare a dramaturgului I.L. Caragiale (18781885). Scepticismul şi severitatea lui trebuie înţelese în raport cu idealul
clasic de literatură pe care-l avea şi pe care şi-l va asuma scriitorul de mai
târziu. Căci, în 1890, ca autor de literatură (nu iau în discuţie acum
publicistica politică sau didactică şi nici versurile ocazionale), Calistrat
Hogaş avea la activ doar câteva fragmente din Amintiri din o călătorie,
publicate în revista Asachi din Piatra-Neamţ între 1882-1886.
În trecere, ca să nu rămânem cu impresia că rândurile de mai sus
reprezentau doar o "exagerare pedagogică" menită să-l convingă pe
Aetiu, reproduc şi un fragment dintr-un articol mai vechi, tipărit în
aceeaşi revistă Asachi: "La noi e un avânt sau, mai bine zis, un obicei
vrednic de plâns: voieşti a fi poet? Nimic mai uşor! Cea întâi condiţiune e
să fii mai mult tânăr decât bătrân; a doua să ştii a ţine condeiul în mână; a
treia să vezi pe stradă două picioruşe fine ivindu-se cu oarecare
indiscreţiune de sub o rochie tot aşa de indiscretă; accesoriile e afacere de
bărbier şi de peptene: ras peste tot şi frizat sau cu o barbă incultă şi cu
părul în dezordine; mersul precipitat sau alene şi gânditor, iubirea
simulată a singurătăţii, acompaniată de o carte în care cel ce o poartă nu
ştie niciodată ce zice, rătăcirea fără scop, şi altele ca acestea sunt însă
espolate (exploatate - n.m.) cu succes de cătră gâtuitorii de muze. Şi câţi
sunt de aceştia!.. Dacă noi care nu avem darul sacru, n-am mai întâlni în
secetosul nostru drum curatele şi sănătoasele isvoare ale lui Alecsandri,
Bolintineanu, Eminescu, Petrino şi alţii, am fi desigur condamnaţi a
zăcea veşnic de frigurile palustre, pe care le-am căpăta, adăpându-ne din
miasmaticile mlaştine ale unor poeţi şi fabricanţi de versuri ca preotul
Flor, Capitan I.M. Costache, G.M. Ninoveanu, Al. Macedonschi (sic!),
Fănuţă Popini etc. etc. Ce voiţi? Laurii poetici sunt aşa de ademenitori..."
(v. "Miserii literare", în Asachi nr. 9 din 1883). Nu gustul ezitant
interesează acum - punând pe Eminescu lângă Petrini şi pe Macedonski
lângă Popini -, ci tabloul vieţii literare în care Calistrat Hogaş nu se dorea
aşezat.
Consecvenţa acestui refuz capătă un contur "bartlebyan" abia
după ce prozatorul devine cunoscut şi e consacrat prin colaborarea la
revista ieşeană Viaţa românească (între 1907-1912). În consecinţă,
conform convenţiilor de atunci şi de azi, putem vorbi despre "scriitorul"
Calistrat Hogaş numai după ce el împlinise deja şase decenii de viaţă, iar
în faţa debutului editorial (1912) număra chiar 64 de ani! Încât nu e cazul
să ne surprindă atitudinea detaşată pe care o afişează faţă de actul
creaţiei, în "Prefaţa" pregătită pentru volumul Pe drumuri de munte, pus
la cale de exigentul G. Ibrăileanu (nu mai revin asupra poveştii cu
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tăieturile operate de critic asupra manuscrisului) în laboratorul Vieţii
româneşti: "Aşadar, eu am început a scrie cu gândul de a îmbrânci
literatura clălătoriilor din drumul obiectiv, didactic şi aproape geografic
de până acum, pe drumul subiectiv, pe care trebuie să meargă, după
socotinţa mea, acest gen de literatură. Ce am izbutit? Aceasta nu se caută;
vorba e: am avut ideea? Am avut-o... (Ergo: scopul e atins). Mai rămâne
un lucru gingaş, dar gingaş de tot, pe care trebuie să-l lămuresc aici. Ca
în foarte multe lucruri, e şi în literatură un fel de mojicie. Ei bine, află,
iubite cetitorule, că, spre marea dumitale mirare, nu mă sfiesc a-ţi face
cunoscut că, în literatură, sunt cam mojic; şi aceasta nu din pricina
alcătuirii mele sufleteşti, ci numai din împrejurări, care nu atârnă de
voinţa mea. Nu ştiu dacă d-ta pui mănuşi sau nu, când faci literatură; eu
însă, care n-am făcut şi nici nu am de gând să fac vreodată înaltă şi
subţire literatură de salon, am dat oamenii şi lucrurile, aşa cum se găsesc
ele în măreaţa lor sălbăticie şi poate prea bine să strâmbe din nas finul
estet X şi mult mai sensibilul decadent Y; eu îmi păzesc treaba şi, cu
acelaşi deliciu, cu care un Lucullus s-ar aşeza în faţa unui ospăţ vitelian
de limbi de canar şi de murene îngrăşate cu carne de rob, mă aşez eu în
faţa unui mojdei, a unei mari, fierbinţi şi oacheşe mămăligi, a unor
ciuperci fripte pe cărbuni la umbra pădurilor sau a unui epic borş cu
carne de oaie nu tocmai fiartă... /.../ Un singur lucru mai am de spus şi
sfârşesc: or să fie şi din cei ce nu au altă treabă şi or să se acaţe de mine,
cu alte cuvinte, îşi vor pune în gând, poate, să mă crucifice. Treaba lor.
Decât tuturor acelora le spun, de pe acum, să nu-şi piardă vremea în
zadar, fiindcă orice critici, fie în bine, fie în rău, n-or să-mi facă nici cald,
nici rece, deoarece n-am pretenţia nici de artist, nici de literat."
E aici o ironie, o maliţiozitate, o artă poetică exprimată în răspăr
(à rebours) pe care prea seriosul "estet" G. Ibrăileanu fie că a înţeles-o în
sens propriu (obsedat de igienă, el însuşi folosea spirtul după ce punea
mâinile pe o clanţă şi mănuşile când mânca sarmale!), fie că nu a
acceptat-o (poate din raţiuni de management editorial), fie că a dorit să-i
protejeze pe "literaţii" din jur. Cert e că a respins "Prefaţa" de la
publicare (textul apărând postum, în ziarul Avântul din Piatra-Neamţ, în
anul 1930, sub îngrijirea Sidoniei C. Hogaş). Oricum, suntem în plină
ambiguitate: Calistrat Hogaş se simţea / se considera scriitor? El afirmă
că "nu", pentru ca noi să înţelegem că "da"... Şi chiar aşa s-a întâmplat,
posteritatea validându-l ca atare. Atitudinea prozatorului este anti-literară
(în raport cu tendinţele vremii sale), dar nu şi anti-umană; dimpotrivă. În
felul acesta, avem profilul unui "bartleby" de tip oriental-balcanic, care
nu-şi dramatizează condiţia, cum procedează Bartleby şi compania din
tabloul occidental descris de Enrique Vila-Matas.
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“Obişnuit cu textul biblic, subliniat şi numerotat în
capitole şi subcapitole, autorul construieşte poeme în
mai multe trepte, părţi, uneori distincte în discurs sau
mesaj liric, dar care dau, în final, întregului poem
distincţie, concizie, tensiune lirică. „

Poetul-preot Dorin Ploscaru,
în Nordul extatic
o cronică de Nicolae Sava
Un poet care are o deosebită înclinaţie spre imagini emblematice se
arată a fi Dorin Ploscaru, poetul-preot aflat la a a 7-lea carte de versuri, în
volumul apărut la Editura "Dacia XXI" din Cluj Napoca, "Nordul
extatic". Dorin Ploscaru şi-a făcut un nume respectat în breasla
scriitoricească încă de la prima sa carte din 1995, "Să mori primăvara",
debut onorabil, poetul confimînd cu cel de-al doilea volum "Sîmbăta lui
Lazăr" (1997) că e un autor ce trebuie luat de seamă de confraţii scriitori
mai cu vechime. Iar acest adevăr a fost confirmat de critica literară care a
marcat elogios fiecare din apariţiile sale editoriale ulterioare.
Cele 34 de poeme ale volumului cuprind tot atîtea stări tensionale
dintre spirit şi trup, cuvîntul fiind la poetul-preot un instrument al
autoflagerării, cele mai multe versuri fiind de o pregnanţă memorabilă,
precum acest poem închinat unui Christ din faţa sa: "iată-L stătea roşu în
/ faţa mea / nins de ninsori / uscat de ploi şi vîltori / cu faţa înecată / în
roşu / cu picioarele subţiri / înfipte-n piroane / iată-L stătea mic în / faţa
mea cu / mîinile lungi-prelungi / pierzîndu-se departe în / negura istoriei
crucii ( ...) iată-L stătea în faţa mea / venea spre mine ca o / vîltoare / cu
mîinile amîndouă / îmbrăţişîndu-mă / cuprinzîndu-mă..." Autorul nu îşi
reduce însă discursul său liric doar pentru a-şi exprima dragostea şi
jubilaţia sa în faţa divinităţii, ci coboară între cei care, oamenii fiind, au
tăria de a-şi exprima, candid, îndoielile, frustrarea, ba chiar şi
senzualitatea acestei lumi cuprinsă nu numai de harul dumnezeiesc şi ci
de aerul terifiant al infernului dantesc.
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Dorin Ploscaru nu este un decorativ, el îşi exprimă mitologiile sale
poetice prin emisii lirice încărcate de o veritabilă tensiune lirică, printr-o
atitudine de uluire, uneori teatrală, alteori discretă. Uneori poetul are
sfîşieri retorice: "o, dragul meu ulrich / va veni ziua, va veni / cîntecul
lebedei albe / cînd potopul de frunze / şi omăt se va face / o funie o
flacără care să urce / pînă în ceruri / m-am săturat de ticăloşi ulrich / îmi
vine să-mi vărs / maţele de scîrbă (...) la / poalele munţilor / anul acesta
voi ierna cu / circarii şi hoţii". Fastul imaginaţiei este încă un atribut care
i se poate atribui acestui autor care cultivă cu voluptăţi încrîncenate o
senzualitate reprimată, amestecînd cu meşteşug locurile comune şi
observaţiile de uzură prin care escamotează, voit, un scenariu liric ce-l
vrea doar sugerat: "o sămînţă pusă în / pîntecul pămîntului - ogor / pentru
a răsădi şi răsări / cîntecul recluzionar, aluvionar / al pămîntului /
rebarbativ din / cordonul ombilical / sau omphalosul / matern uterin /
castrat afectiv / cum ar zice laura / lui petrarca". Nu lipsite de preţiozităţi
şi imagini decorative sînt vizibile în multe din poemele cărţii, dar acest
lucru este anulat de tensiunea lirică la care este supus cititorul.
În sfîrşit, un fapt inedit care trebuie subliniat faţă de textele acestei
cărţi, dar şi al liricii de pînă acum a acestui autor constă în ingenioasa
construcţie polifonică a poemelor. Obişnuit cu textul biblic, subliniat şi
numerotat în capitole şi subcapitole, autorul construieşte poeme în mai
multe trepte, părţi, uneori distincte în discurs sau mesaj liric, dar care
dau, în final, întregului poem distincţie, concizie, tensiune lirică.
"Nordul extatic" este încă o dovadă că poetul Dorin Ploscaru devine,
cu fiecare carte a sa, un nume tot mai important în bresla scriitoricească
nemţeană şi nu numai.
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Semnale editoriale
Artele în armonie filosofică
Bogdan Mihai Mandache, Întoarcerea către lumină
(Editura Cronica, Iași, 2012)
Volumul cunoscutului filosof și eseist ieșean, Bogdan
Mihai Mandache (Editura Cronica, Iași, 2012, 174 p.), ne
conduce într-o călătorie inițiatică de înțelegere a gândirii din
tradiția esoterică în lectură contemporană; autorul stabilește
punți de legătură între mythos și logos prin verigile „lanțului de
aur” care constituie „armătura lumii spirituale”, din Antichitate
în Renaștere, pînă în modernitate.
Bogdan Mihai Mandache este un adevărat cărturar, un
umanist care privește într-o perspectivă unificată, armonică,
artele cugetării, scriind, de-a lungul timpului, articole despre
Dimitrie Cantemir, Titu Maiorescu,
Liviu Rusu, Constantin Noica ș.a. În
toate
volumele
sale
(Teofania
interioară, dialogurile adunate sub
titlul Filosofia - aventura unui
discurs), el urmărește, cu inteligență
critică și harul literar al unui
povestitor,
întîlnirea
dintre
înțelepciune și frumusețe; cartea de
față comentează simbolurile căutării,
care au fundamentat deopotrivă
filosofia
și
literatura
tuturor
timpurilor: labirintul, de la Homer la
Sadoveanu; Trandafirul și Crucea din doctrina și romanele
rosacruciene; esoterismul marilor teme filosofice, teologice și
politice din discursul Divinei comedii; sursele misterului și
deschiderea simbolică a nuvelelor și romanelor lui Goethe.
Oglinda și peștera, umbra, focul și corpul, ca mituri și
metafore filosofice hermetice și literare, jalonează drumul spre
înțelegerea profunzimii și diversității spiritului alchimic;
concluzia autorului este că acesta întruchipează, în ultimă
instanță, atitudinea generică a înțeleptului, „ardoarea de a
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îndeplini idealul transformării lăuntrice, a spiritualizării prin
lumină și adevăr.” (Sabina Fînaru)

O poetică a precarității
Dan Cristian Iordache, Karawane
(Editura Charmides, Bistrița, 2012, 75 p.)
Discursul celui de al patrulea volum al poetului
sucevean pare a avea ca miză o terapeutică a sinelui, proiectat
pe un fundal existențial sumbru. O voce anonimă, neacreditată,
eșuată în realitatea dezagregată interoghează sensuri fărâmițate
și incerte:„n-am fost niciodată/ prea convingător/ iar acum/ mai
nou/ am făcut din nesiguranță/ o timidă religie”(A se servi
rece). În discursul mozaicat, cu schimbări permanente de
perspectivă și peisaj, transpare un sentiment al golului, de
secătuire identitară a ființei fracturate:„ca o iscălitură din care
lipsește persoana/ sau numele cînd/ florile cresc pe marginea
drumului (Egalități).
Viziunea asupra universului (hîrcă locuită de pitici)
este bacoviană, macabru îndoliată, iar simțurile dereglate percep
esența lui degradată. Narativizat, poemul rămâne un „document
al haosului”, în captivitatea sinelui
orb, care nu se poate elibera în
mijlocul „abatorului lumii”; de aceea
eul se dedublează în măștile încifrate
ale tu-ului, asumându-și tăcerea și
marginalitatea ca soluție de salvare a
umanității și sensului interior.
Impresia generală este de
dublă situare, înăuntrul și în afara
lumii, de fatală implicare și de
ironică detașare:„scriind aceste
rânduri ca pe o nouă încercare de a
tăcea voi/ aduce aminte cititorului
de palmele mele cu degete lungi/ ca niște altețe regale
neînțelese dar anonime și oricum/ (din păcate) pe cale de
dispariție” (Așa voi sfîrși, binecuvîntînd noaptea). Perspectiva
schizoidă și tematizarea nonsensului, însuși titlul volumului
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revendică însă estetica anarhică a lui Hugo Ball. (Sabina
Fînaru)

Cu lupii laolaltă
(Adrian Beznă, Editura “Nouă”, Bucureşti, 2010)
Cantautorul Adrian Beznă a editat, cu ceva vreme în urmă, la
Editura "Nouă" din Bucureşti, un interesant volum de versuri,
surprinzător chiar, "Cu lupii laolaltă" despre care nu am scris încă pînă
acum. Volumul, care constituie un debut absolut în poezie, este însoţit de
o prefaţă semnată de poeta şi realizatoarea de emisiuni culturale Clara
Mărgineanu. Versurile lui Beznă, narative în esenţă, conţin multă
imaginaţie cinică şi ironică, scenariile sale alegorice facînd trimitere la
apocalipse individuale sau colective, deşi autorul nu are trăiri
melancolice. Iată cum "sună" un poem "de-a Newton" (autorul preferînd
să dea nişte titluri foarte ciudate şi să nu întrebuinţeze majuscule la
început de propoziţie, cum cere gramatica): "teama merelor / în faţa
legilor fizicii / mă îndeamnă să-ţi spun / că, / atunci cînd / o lacrimă cade
/ ca picătura de ploaie, / constaţi diferenţa / dintre / dragoste şi
gravitaţie". Un poem cu un titlu la fel de ciudat şi interminabil (a la
Mihai Ursachi & Nichita Stănescu), "descîntec de lună uite luna cum
coboară de pe cer ca de pe o scară, uite scara cum se ţine de albastrului
de mine, uite-albastrul cum stă drept curcubeului pe piept" pare mai
degrabă o retorică teatrală decît un discurs liric: "uite, curbcubeu îndoaie / foamea ceruluii de ploaie, / uite ploaia nu ştiu cui / ca la uşa
cortului, / uite uşa fără casă / cum mire fără mireasă, / uite fără cum e cu /
să nască desîntecu' / să trăiască / să nu moară, / uite luna cum coboară".
Fie că sînt scrise pentru fi puse pe muzică, fie că unele nu se pretează la
asta (dar ce nu se poate pune pe muzică acum?, poate cartea de
telefon...), textele din acest volum semnat de Adrian Beznă dovedesc
certe calităţi de poet ale acestui autor. (Nicolae SavaA)

De la Codul lui da Vinci la Inelul pierdut
Mărturisesc că am citit pe nerăsuflate Inelul pierdut, cartea recent
apărută a confratelui Virgil Răzeşu. Pe parcursul lecturii, am fost asaltat
de multiplele similitudini – cel puţin ca factură şi atmosferă – cu Codul
lui Da Vinci, celebra creaţie a nu mai puţin celebrului Dan Brown şi, încercând să desluşesc ce ar putea apropia sau distanţa cele două romane,
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nu m-am putut împiedica să reflectez la soarta celor două creaţii şi, de ce
nu?, a autorilor lor. Nu pentru a da peste cap lumea literară, ci doar
pentru mine, simplu cititor, bucuros când descoperă laturile frumoase ale
vieţii, în această lume atât de învălmăşită şi agitată.
Fiind vorba de doi autori şi de destinele lor dar, mai ales, de lumile
din cărţile lor, dense în evenimente, personaje şi semnificaţii, ajunse sub
privirea, gândurile dar şi sub judecata noastră, ne îndeamnă să le
descoperim trăsăturile esenţiale, dincolo de firul lor epic. Şi trebuie să
recunosc că nu e uşor de navigat printre meandrele, luminile sau negurile
pe care le stârnesc şi cu care pătrund în sufletele noastre.
Autorul român realizează o frescă de mari dimensiuni a unei istorii
reale şi uşor de verificat, în care filonul faptic este simplu şi uşor de
urmărit, faţă de Codul lui Dan Brown care abundă de simboluri, semne,
embleme, obiecte, anagrame, texte în oglindă, sigilii, capcane, mituri,
mărturii ş.a.m.d., care complică şi îngreunează desfăşurarea acţiunii şi îi
pun la îndoială buna credinţă. Nu rareori, cititorul este obligat să se întoarcă din drum, să revină asupra unor date ori chiar să se ajute de creion
şi însemnări, pentru a nu se pierde în noianul faptic stufos, care-i
încâlcesc firul narativ.
Fără îndoială că unii ar putea socoti nepotrivită, dacă nu o
îndrăzneală deplasată, intenţia noastră de a apropia, a compara sau pune
în paralelă destinele celor două cărţi sau ale autorilor, aflaţi la distanţă
uriaşă, ca notorietate şi succes de public. Dar cititorului din mine îi este
mai aproape de suflet şi i-a plăcut mai mult Inelul decât Codul. E posibil
ca, din poziţia plină de nostalgie a înstrăinatului de ţara şi ai săi, să nu pot
ocoli credinţa că, nu de puţine ori, ignorăm ce se petrece chiar (iertată
fie-mi expresia!) sub nasul nostru, privirile noastre trec cu prea mare
nonşalanţă peste realităţile de lângă noi, ignorăm faptul că se pot petrece
lucruri deosebite chiar în umbra noastră şi căutăm valorile în curţi
străine, cât mai departe. Este cunoscuta noastră vocaţie, a românilor (nu
enunţ o noutate), de negare a propriilor valori, care nu ocoleşte nici un
domeniu de activitate şi, de-a lungul istoriei, ne-a adus reale prejudicii.
În acest fel, cronica de faţă devine un test pentru cele afirmate mai
sus, dar şi un îndemn la lectură şi scoaterea din anonimat a Inelului
pierdut. (Leonid Gheorghian)
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O fereastră plânsă
Marius C. Nica, Inefabila ardere interioară
(Editura Teocora, 2011)
O şi mai pregnantă expresie a întoarcerii în sine, a refuzului
coabitării cu o realitate alterată ne oferă poetul Marius C. Nica în
volumul „Inefabila ardere interioară” publicat recent la Editura Teocora.
Ceea ce în volumele anterioare apărea ca un semn al revoltei faţă de jurîmprejurul perfid şi degenerat, atenuabil însă printr-o anume „terapie a
uimirii”, în cartea de faţă devine „gest iluzoriu”, „incandescenţă vulgară”
(prin regresie a teluricului) şi, în final, ardere inutilă. De aici se poate
bănui traseul regresiv al entuziasmului afişat, al căutării risipei prin
frondă (stări şi atitudini ce îl apropiau, prin irosirea discursului, de
anatemismul retoric) şi trecerea la contopirea existenţei poetice cu
„inefabila ardere interioară”, prin care „sinele” baricadat îşi caută un
punct de sprijin. Voi cita, în acest sens, poemul „Tropotul ierbii” nu doar
spre a justifica afirmaţia de la începutul acestei prezentări, cât mai ales
pentru a constata accentuarea introspecţiei: „Umbletul secundei/ mă
reîntoarce uneori/ din lunga plecare,/ destrămând anotimpul/ când
sufletul se pregăteşte de echinocţiu/ presimţind întoarcerea în sine./
Vuietul mării/ pătrunde în ghiocuri,/ constelaţia aburului devine uitare;/
Cuvintele-şi pierd învelişul/ când tropotul ierbii/ aşterne-n clepsidre/
recifuri de sare.
Conglomerat de „recifuri de sare” este şi „interiorul” poetului,
descoperit dihotomic drept loc de convieţuire a raiului cu iadul.
Evenimentul conjunctural (pierderea prematură a Ioanei) îşi pune
amprenta pe tonalitatea expresiei, adâncind şi mai mult căderea într-un
„netimp interior”, acolo unde „... este doar rugina/ ce ne macină/ precum
viermele morişca” (Ipostază I). Este momentul în care poetul descoperă
regresia ca o re-păşire a pragului trecut, ce impune şi reconsiderarea
aproape în totalitate a ceea ce anterior trăise şi exprimase cu o oarecare
lejeritate. Întoarcerea în sine îl salvează, paradoxal, de la stagnarea
contemplativă, dar şi din cercul fierbinte al negării stresante, orientându-l
spre o re-facere a eu-lui din perspectiva revenirii la „diamantul de
singurătate” în care se resemnează chiar şi lumina: „Mă adâncesc în
fluidul ce scaldă/ necuprinsa melancolie/ în imperiul memoriei,/ delta
uitării mă ştie,/ un surâs de Saturn inelar/ ne cuprinde cu aripi de zare,/
din veşnica mării licoare/ doar uitarea şi memoria, iar/ nu au zi fixă în
calendar/ Recif durut al sinelui precar,/ ne adâncim în noapte/ ca într-un
coşmar. (Doar uitarea şi memoria, iar...)
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Această schimbare de perspectivă, datorată în mare măsură unui
adevărat seism sufletesc (pierderea fiinţei iubite) îşi are sorgintea în
desele tentative ale poetului Marius C. Nica (vizibile mai ales în
volumele „Euritmia sinelui” şi „Ritualul însingurării”) de a se situa
deasupra determinismului fenomenelor printr-o autoexpulzare din
realitate. Reinterpretând parcă paradigma leibnitziană conform căreia
omul este la fel de puţin liber să aleagă pe cât este de liber Dumnezeu să
creeze, poetul renunţă aproape complet la acele lanţuri ale cauzalităţii cel ţin legat de alterităţi iluzorii: „Între mine şi greaua însingurare/ rămâne
iarba tristă şi-nzăpezită” (Aş vrea să cuprind necuprinsul).
În această cheie trebuie „tradusă” inefabila ardere: tot ce-am fost,
tot ce e legat de trecerea prin lume a fiinţei mele, tot ce am trăit, visat,
clădit şi reclădit, tot ce-am invocat şi-apoi am negat - sunt combustibilul
care a întreţinut această ardere, iar acum pot să decid dacă el s-a epuizat:
„... Doar trupul meu se destinde/ vibrarea lui trimite săgeata/ să
vestească/ îngenuncherea de sine” (Doar timpul acesta).
Resemnarea pare să îi întindă tot mai insistent mreje poetului,
ademenindu-l spre teritorii neutre: „... Mi-am spălat oasele în
vin/încercând să pătrund în ispită,/ dar m-au înzăpezit albatroşii/ cu
tristeţea lor infinită...!/ Mă aşteaptă Cronos cu zborul lui perfid,/ sunt
unica fereastră plânsă dintr-un zid.” (Sunt).
Întoarcerea în sine, renunţarea (în parte) la retorism concurează la o mai
mare substanţialitate a expresiei poetice, conferindu-i tonalităţi vibrante.
Am convingerea că, scriind acest volum, poetul Marius C. Nica
redescoperă nu doar fiinţa iubită şi pierdută, ci şi acel teritoriu al sinelui
căruia nu i-a bănuit existenţa. (Nicolae Boghian)

230

„Ştefan Potop a avut ambiţia (insolenţa?)
să facă altceva / altfel: nu s-a lăsat posedat
de Veneţia, ci a vrut să o posede el, să o
„supună“ artistic şi istoric. În consecinţă,
mai mult sau mai puţin travestit, s-a
insinuat în câteva dintre rolurile care i-au
adus celebritatea.”

Un spectacol de Ştefan Potop
Expoziţia personală dechisă de şeful Filialei judeţene a UAP la
Galeriile de Artă „Lascăr Vorel“ din Piatra-Neamţ în primăvara trecută sa intitulat, formal şi aplicat, „Autoportret“, deşi ea poate fi considerată,
fără a greşi, „un spectacol de Ştefan Potop“ sau un „one man-show“, cum
se obişnuieşte în teatru. Pentru că artistul nostru a proiectat pe simeză tot
ceea ce presupune o astfel de întreprindere: un „scenariu“ care leagă
„tablourile“ între ele, un „decor“ de inspiraţie veneţiană, „costumele“ şi
„recuzita“ extrase (în mare parte) din perioada renascentistă, dar mai ales
„interpretarea“ rolurilor multiple pe care şi le asumă fără complexe.
Frecvenţa „măştilor“, de asemenea, ne duce imediat cu gândul la
carnavalul de la Veneţia, fapt care sugerează şi el un generic
(supratitlu?): „Carnaval cu Ştefan Potop“. Se-nţelege că hazul şi
autoironia sunt dominante, contrapunctele dramatice venind dinspre două
autoportrete oarecum „standardizate“ (unul care poate fi apropiat de
şcoala lui I. Repin şi altul amintind maniera lui Van Gogh), de altfel
etalate „la marginea“ contextului agitat de imaginarul retro.
Desigur, cea mai la îndemână (simplă) abordare a acestei
personale a lui Ştefan Potop este să o interpretezi ca un „răspuns“ adresat
celor care s-au arătat surprinşi / incomodaţi de portretele (lor) expuse cu
alte prilejuri, inclusiv în „Chipurile“ din anul 2011. Adică să citeşti în
autoexpunerea maliţioasă un fel de viziune „critică“ de la care autorul nu
se exceptează. Probabil că a existat şi o asemenea intenţie la începutul
proiectului (de vreme ce pictorul recuperează, într-o poziţie centrală, mai
vechiul şi binecunoscutul autoportret „nud cu paletă şi penson“), dar cu
siguranţă că acum vrea să spună mai mult.
După ce trecem peste cele câteva autoportrete din anii tinereţii
(care au misiunea să marcheze preocuparea constantă în domeniul acestei
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specii), suntem cu totul cuceriţi / atraşi („focusaţi“, ca să folosesc un
barbarism la modă) de nucleul veneţian al expoziţiei: în roluri de
condotier, doge, cardinal sau duce, Ştefan Potop e acelaşi, de unde poate
şi titlul formulat la singular („Autoportret“ şi nu „Autoportrete“). Adaug
inevitabilul gondolier (deşi acesta e realizat într-o formulă picturală
modernă), plus ipostaza „casanoviană“ (prototipul compoziţiei fiind
preluat dintr-un film dedicat vestitului aventurier din secolul XVIII),
pentru a completa „carnavalul“.
Imaginarul de referinţă, însă, rămâne cel renascentist şi, în
lăuntrul lui, autoritară e raportarea la Tiţian. Consemnez în treacăt
însuşirea / parafrazarea „rolurilor“ conferite de maestru dogelui Andrea
Gritti şi ducelui Francesco I de Medici, pentru a mă opri la o compoziţie
mai complexă şi anume „Allegoria della Prudenza“ (ulei / pânză, 76,2 x
68,6 cm, 1565-1570, păstrată la National Gallery din Londra). Tema,
lansată de Aristotel, a fost dezvoltată de mulţi artişti ai Renaşterii
(exploatată şi de unii magicieni, precum Giulio Camillo Delminio), dar
Tiţian a consacrat-o prin această lucrare pusă sub semnul înţelepciunii /
experienţei (v. motto-ul latinesc de deasupra registrului superior: „Ex
praeterito / praesens prudenter agit / ne futura actione deturpet“ / Din
trecut, faptele prudente ale prezentului pot diminua acţiunile
distrugătoare ale viitorului). Ştefan Potop şi-o asumă, autoproiectându-se
la trei vârste (tinereţe-maturitate-bătrâneţe) în tricefalul uman, dar
conservând simbolistica animalieră din registrul inferior (lupul-leulcâinele), totul privit în oglindă. Presupun că nu greşesc prea mult dacă
spun că această lucrare a pictorului nemţean concentrează filosofia
întregii expoziţii (trecutul-prezentul-viitorul), constituind un „manifest“
al demersului plastic din „Autoportret“.
Prin istoria ei glorioasă, Veneţia a fost mereu un topos atractiv
pentru artiştii din toată lumea. Frecventată cu asiduitate şi de pictori,
cetatea e fixată în mentalul colectiv prin câteva decupaje oarecum
şablonizate (canale, palate, „Puntea suspinelor“ etc.), diferenţiate stilistic
ori tehnic, de la caz la caz şi de la epocă la epocă. Ştefan Potop a avut
ambiţia (insolenţa?) să facă altceva / altfel: nu s-a lăsat posedat de
Veneţia, ci a vrut să o posede el, să o „supună“ artistic şi istoric. În
consecinţă, mai mult sau mai puţin travestit, s-a insinuat în câteva dintre
rolurile care i-au adus celebritatea. Provocând-o şi înviind-o! Aceasta e
Veneţia lui Ştefan Potop. Un bărbat care ne-a arătat-o la vernisajul din 1
martie 2012, într-o zi dedicată îndeobşte femeilor...

Emil Nicolae
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11 întrebări pentru doi pictori
o anchetă realizată de Nicolae Sava
Arta plastică nemţeană are cîteva valori certe, recunoscute pe plan
naţional, care o impun în arta plastică românească de azi. Faptul este
certificat de prezenţa lor pe simezele unor expoziţii colective sau
personale din ţară şi de peste hotare din ultimii ani. La un calup de 11
întrebări (comune) i-am rugat să-mi răspundă pe cîţiva dintre aceştia. În
acest număr, răspunsurile a trei dintre ei. (N.S.)
1. Ce note ai avut la desen în şcoală? Ce amintiri ai din acea perioadă?
2. Care fi simbolul originii tale care crezi că te-ar defini cel mai bine?
3. Pe un artist îl influenţează mediul? Mă refer la artistul plastic. Ai fi
desenat altfel dacă stăteai în Bucureşti?
4. Dacă nu ai fi devenit pictor, ce ai fi vrut să ajungi în viaţă?
5. Unii cred în destin, soartă, noroc. Tu în ce crezi?
6. Ce e mai important în pictură, ideea, linia desenului, simţul culorii,
compoziţia?
7. Ce preferi dintre cei patru: Michelangelo, Rubens, Picasso sau
Matisse? Numeşte trei mari pictori români contemporani care îţi plac.
8. Ai desena nuduri, dacă ţi-ar impune un cumpărător?
9. Ce părere ai despre tinerii pictori din Neamţ?
10. Pe cînd o bursă sau o casă de licitaţie pentru opere de artă la Piatra
Neamţ?
11. Ce părere ai despre activitatea Filialei Neamţ a Uniunii Artiştilor
Plastici?

Dumitru Bezem: "Nudul e un gen pictural ce-ţi permite să
pui în valoare frumuseţea corpului feminin"
1. M-am născut la Tarcău, sat de munte românesc, unde domnea
ambianţa specifică perioadei imediat următoare primului război mondial,
la 23 octombrie 1947. Aici, amprenta vremurilor trecute era prezentă încă
în structura aşezărilor şi a dialogurilor comunităţii cu natura, a angoaselor
şi micilor erezii sociale. Stabilindu-se la Stejaru, părinţii m-au dat la
şcoală la Straja, apoi am urmat clasa a V-a la Lupeni. Tata, fiind miner,
m-a purtat cu el pe unde a lucrat. Apoi am revenit din nou la Stejaru.
Liceul l-a urmat la Curtea de Argeş. Erau vremuri în care alternau
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bucuriile copilăriei cu neplăcerile şi greutăţile vieţii. Toate, însă, erau
compensate de buna credinţă a învăţătorilor şi profesorilor mei. Ei au
sădit în mine aspiraţia de bine şi frumos. Desenam şi pictam într-o
seducţie utopică a simţurilor ori realului. Nota nu conta, dar aveam
întotdeauna 10 la desen.
2. Ce desenez şi acum. Aş picta o vatră. Ea mă defineşte şi mă
identifică cu cei din care mă trag.
3. Cred că atît spiritul cît şi comportamentul nostru este legat de
locul în care ne-am născut. Deosebirea dintre cele două locuri invocate
de tine constă în faptul că aici pămîntul nu
este sufocat de construcţii. Pictura mea îşi
găseşte împlinirea stilistică în mijloacele
consacrate: linie, formă culoare. Şi în
acord cu nota romantică şi frumuseţile încă
de descoperit ale urbei noastre. Ca să
reuşeşti în artă trebuie să şi pierzi, să ai
nişte minime frustrări. În capitală capeţi în
final notorietate, însă eu, poate, tot într-un
final, aş fi evadat de acolo. Din copilărie,
pentru mine, limbajul cel mai acceptat era
cel desenat, îl formau imaginile. Ele erau
cel mai puţin contestate de simţul meu de
comunicare. Probabil că preocuparea
permanentă pentru desen şi pictură a suprimat în mine, în mare măsură,
flexibilitatea spre alte domenii.
4. Poate aş fi scris poezie. Dar în tinereţe, fiind fascinat şi de film,
am avut norocul să cunosc cîţiva mari operatori de film. Aş fi făcut sigur
operatorie. Însă, pasiunea pentru pictură a fost necruţătoare. Tot ea m-a
răsplătit şi cu nepreţuita esenţă de natură culturală.
5. Orice cale este luminată de prezenţa lui Dumnezeu. Pictura e un
mare dar de la Dumnezeu şi Lui ar trebui să-i mulţumesc în primul rînd.
M-am obişnuit "să văd în viaţă darul nu povara" - cum spunea Ionel
Teodoreanu. Datorez mult mamei mele, primei învăţătoare, profesoarei
din liceu şi pictorilor Hîrtopeanu, Hatmanu şi, nemăsurat, maeştrilor artei
româneşti.
6. Există abordări diferite în arta contemporană. Cred în nevoia
artistului de a pune în echilibru modernitatea viziunii proprii cu poezia
vechii noastre arte, în care aceste elemente de limbaj, într-o armonie
inspirată, au generat numeroase capodopere.
7. Cei patru sînt artişti mari, fără îndoială, istoria artei ar fi mult
sărăcită în absenţa unora dintre ei. Poate pe Michelangelo l-aş alege. Dar
aş fi ales şi dintre alţii precum Leonardo, Rembrandt, Van Gogh,
Morandi. Pictorii români care îmi plac sînt pe linia marilor colorişti:
Piliuţă, Brădeanu, Sîrbulescu.
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8. Nudul e un gen pictural care-ţi permite să pui în valoare calităţi
plastice nebănuite ale liniei, materiei picturale, dar mai ales să pui în
valoare frumuseţea corpului feminin. Da, cred că da.
9. Nimeni nu poate fi în pielea, în sufletul şi "în inima artistului" spunea un critic de artă - aşa că e greu de dat verdicte într-un domeniu
atît de sensibil ca cel al artelor. Trăim o vreme în care a aspira spre
frumos nu e de bon ton, iar vocaţia şi cunoştinţele tehnice sînt contestate.
Tinerii răzbesc cu greu, împovăraţi de greutăţi materiale şi de ostilitatea
unei receptări tot mai restrînse. Tinerii au şanse în măsura în care
forţează platforme noi ale succesului prin noile mijloace media. Am mare
încredere în tinerii care activează acum în Piatra Neamţ.
10. Coordonatele valorificării operei de artă se înscriu, în general,
într-un potenţial legat în mare măsură de buna receptare a acesteia. Au
fost şi la noi încercări timide, dar oarecum restrînse ca efect şi participare
Ar trebui, bineînţeles cu participarea artiştilor, criticilor, unor persoane
private cu interes în domeniu şi al forurilor culturale.
11. Rolul ei a fost întotdeauna benefic în organizarea activităţilor
expoziţionale, a taberelor şi în promovării tinerilor artişti. Există o
coeziune a celor care activează în domeniul artelor vizuale, filiala cred că
este ultimul bastion al păstrării reperelor ce definesc coordonatele
aproximative ale vieţii artistice a urbei noastre. Cu credinţa într-o
colaborare mai stîrnsă cu foruruile culturale, cu cei care sînt aleşi să
conducă destinele oraşului nostru, ar fi de dorit o mai bună integrare a
activităţilor plastice în programele generale ale acestui oraş cu statut
turistic. Iar activitatea filialei noastre este, cu siguranţă, un factor de
atragere asupra urbei în care trăim a celor care vin sau vor să vină la
Piatra Neamţ. Îmi pun, de asemenea, mari speranţe în beneficul dialog
dintre artişti şi dsitinsul receptor care este publicul ce iubeşte frumosul în
dimensiunea sa culturală - arta.

Arcadie Răileanu: "Piatra Neamţ rămîne un oraş de cultură
important, cu multiple tradiţii în această sferă"
1. Pentru mine este mult mai relevant în ce familie m-am născut
decît localitatea. Satul Petreni din nordul Basarabiei este o localitate ca
oricare alta şi doar faptul că între 1950 (anul naşterii) şi 1964 mi-am trăit
copilăria la ţară a avut într-adevăr o mare importanţă (un artist plastic
este obligat să se nască cît mai aproape de natură). Părinţii mei, Eugenia
şi Alexandru Răileanu au avut mare grijă de educaţia mea artistică, avînd
o condiţie intelectuală avansată, cultivată în perioada interbelică. Astfel,
la vîrsta de 13 ani devenisem elevul Şcolii de Arte Plastice pentru copii
”A. Sciusev”, una dintre cele mai prestigioase la acea vreme din
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Republica Moldova. Întrebarea cu notele mi-au adresat-o şi elevii de la
Şcoala de Arte. Le-am spus că am avut nota 5 la toate cele şase discipline
pe care le urmam. Au rîs, nevenindu-le să creadă. Le-am explicat că, pe
cînd eram de vîrsta lor, aceasta era nota maximă. După terminarea Şcolii
de arte plastice, am urmat cursurile Facultăţii de Arhitectură din cadrul
Politehnicii din Chişinău.
2. Nu pot să cred că printr-o pictură, fie ea şi simbolică, aş putea
ilustra aşa ceva. Odată, însă, am fost aproape de a răspunde şi la o astfel
de întrebare. Pe cînd executam o lucrare abstractă, un amic insista să îi
explic ce reprezintă sau cum o voi numi. În glumă, i-am spus că este un
autoportret. Văzînd în atelier o compoziţie de dimensiuni mai mari, dar la
fel de abstractă, după o scurtă cugetare, zice: ”Trebuie să înţeleg că aici
ai un portret de familie.”
3.
Pentru un artist, indiferent de
domeniul în care activează, sursa de
inspiraţie şi chiar procesul de creativitate în
sine nu au o relaţie cu ce se întîmplă în
societate. Gradul de inteligenţă, de cultură
al concetăţenilor creează totuşi un ambient
propice artelor. E suficient să ne amintim de
Florenţa Renaşterii. Piatra Neamţ rămîne în
continuare un oraş de cultură important, cu
multiple tradiţii în această sferă. E bine să nu
confundăm provincia cu provincialismul.
Adesea mass-media ne oferă mostre de
provincialism cras chiar şi în capitală.
Provincia, pînă la urmă, este doar un termen
geografic şi nu are nimic cu provincialismul. Mulţi din marii noştri
înaintaşi au creat în oraşele României şi asta nu le-a diminuat valoarea.
4. Cu acest dar te naşti. Nici nu-ţi poţi imagina că ai avea şi alte
soluţii sau variante. Totul porneşte de la o sensibilitate pe care încerci să
o satisfaci printr-un alt grai decît cel pe care ţi-l oferă vorbirea. Muzica,
artele vizuale sînt o formă de comunicare subtilă, fără de care viaţa
noastră ar deveni anostă şi aproape lipsită de sens dacă ne referim la
spiritualitate. În acelaşi timp, un artist nu poate rămîne doar la latitudinea
artei pe care o profesează. Această temă este mult prea amplă ?i ar putea
fi discutată cu altă ocazie. Dacă nu aş fi pictor, aş fi visat întotdeauna să
devin tot pictor.
5. L-aş parafraza pe un gînditor străin, spunînd că aceste trei
concepte abstracte îi privesc şi pe cei care nu cred în ele. Am avut mult
noroc în viaţa mea, poate chiar un privilegiu să-i cunosc pe doi mari
maeştri români din Basarabia, Mihai Grecu şi Andrei Sârbu. Chiar şi
acum, după 10 ani de cînd nu se mai află printre noi, îi am de confidenţi.
Aceste două mari personalităţi ale picturii m-au marcat în mare măsură,
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oferindu-mi prin exemplul lor o idee despre cum trebuie să te comporţi
cu vocaţia, dacă o ai.
6. La baza oricărei lucrări de pictură, fie realistă sau nonfigurativă, se
află cîteva componente principale de sinteză: compoziţia, forma,
culoarea. Bineînţeles, într-un raport diferit de la o lucrare la alta. Un
aspect însă, va fi decisiv: mesajul, adică ideea pe care artistul o transmite
prin opera sa. Aici se întrepătrund şi fac casă comună filosofia şi ştiinţa.
Fără măiestrie nu vei putea reda un mesaj, oricît de interesant ar fi, iar
fără mesaj, măiestria e lipsită de suflet.
7. Încă o întrebare la care nu voi răspunde direct. Cum credeţi, dacă
Michelangelo ar fi trăit în timpurile noastre, nu era un Picasso? Sau
invers? Cred că un artist este obligat într-un fel să se distanţeze de marile
personalităţi din artă, altfel există riscul de a rămîne sub influenţa lor
directă, iar propria creaţie, încorsetată de anumite canoane estetice, să nu
depăşească pastişa. Cel mai elocvent exemplu a fost confruntarea
impresioniştilor cu şcolile academice. E bine să înveţi de la marii
maeştri, dar la fel de bine e să nu uiţi că fiecare din ei a revoluţionat arta,
aproape întotdeauna cu riscul de a nu fi înţeleşi sau chiar refuzaţi. Pentru
aşa ceva e nevoie de mult curaj.
8. N-am pictat la comandă şi sper să nu o fac în continuare. Un nud?
Ce poate fi mai frumos decît atît? În ce mă priveşte, am preferat în
lucrările mele realiste să redau nuditatea naturii. Este mult mai la
îndemînă şi nu sunt obligat să devin conformist. Cu nudurile e ceva mai
complicat.
9. Este firesc ca o nouă generaţie de artişti plastici să se impună. Fără
o susţinere a filialei UAP şi, nu în ultimul rînd, a instituţiilor de
învăţămînt artistic din Piatra Neamţ, tinerilor dotaţi le va fi enorm de
greu să se afirme. Rămîn însă optimist în această privinţă. Ar trebui
implementate cît mai multe proiecte de promovare a tinerilor talentaţi.
Pentru aceasta e nevoie doar de iniţiativă şi de o mai mare colaborare
între ei. Am certitudinea că în curând vom cunoaşte nume de artişti de
importanţă naţională.
10. De ce nu există? E o problemă aş spune majoră pentru un oraş
care se doreşte a fi oraş turistic. Fără o piaţă de desfacere pusă la punct,
un turism cultural este de neconceput. Vorbim despre o infrastructură în
aceste sens, dar nu avem o strategie serioasă de lungă durată, iar dacă
există, ar trebui să fie şi aplicată, în cel mai scurt timp.
11. Sînt de mai mulţi ani membru a două Uniuni de creaţie artistică.
Deşi rolul uniunilor s-a schimbat mult în ultimii 20 de ani, cred că
existenţa lor îşi are rostul la noi sub forma unui sindicat care ar fi
receptiv la condiţia artistului în momente de crize economice şi de altă
natură. Ce ar trebui să mai facă? Multe, dar atît timp cît artele nu mai sînt
subvenţionate după necesităţile pe care le au, vom aştepta ani buni pînă
vom fi conduşi şi de oameni pentru care cultura nu va fi doar un
supliment insignifiant al vieţii sociale.
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Debut
Premiul revistei Conta la Concursul Naţional de Poezie şi
Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni
Luceafărul”, iunie 2012
MARA DIANA ALEXOAEA
(elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional
“Petru Rareş” din Suceava)
şi eu cred la fel
dar nu te văd ca pe cazul meu special. n-ai destule flori
pentru mine n-ai găselniţe sclipitoare n-ai timp
să vezi ce rămâne în urmã,
după răsăritul venit şi el cu mofturi. şi eu cred că
soarele are mofturi, cu pete.
aduc omagii fluturilor. ei roiesc spre cer
ca dintr-o cutie a pandorei/ aruncă peste noi un fel de
transparenţă grosolană, pungi întregi cu transparenţă.
nici dacă s-ar coborî din cer o scară n-aş urca
până la ultimul plecat. eu nu privesc aşa, cu priviri
scurte de duzină de doi bani nu cobor din pat
pentru o privire ies să privesc preţ de ani buni, adică
mai privesc o dată şi încă o dată
prin geamul fără sticlă.
mi-e bine. ziua trece şi cu binele meu atunci strig
ca apucata că inima
nu e un scut în care se aruncă săgeţi de furie.
nu tu hotărăşti când să-mi scot armele când să pornesc
la război, nisipul mai poate aştepta
tălpile noastre.
de aceea am făcut clepsidre mari
cât parisul
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cât parisul.
acoperim cu ele
spaţiul dintre ochii anemici. modelăm case muşuroaie răsăritul venit şi el
cu mofturi.
luni strigam de fericire. mâine iar e luni.

alter k. merge la shopping
în fiecare zi se îmbracă în haine de firmă trece
pe podium cu atitudine
superioară/ dar superioară
nu glumă. ca rândul de praz peste alt rând.
publicul aplaudă şi aruncă flori. ea are
tocuri de 15
şi fustă mini roşie roşie roşie. se simte mândră când
bărbaţii se pierd în coapse ca în
labirinturi. nu pierde ocazia
ieşirii din vreo pânză celebră, din vreo
supapă. ocazia o pierde la băut vin
de fălticeni
de nici oţet nu e/ de nici poezie a strugurilor
nu e.
de azi nu mai ascunde în vise
papuci murdari. nici măcar
un bărbat să-i înfierbânte nopţile, să-i pună la fiert
vorbele în doi peri răguşeala proverbială. se supără
când cineva o ia la strâns gemete şi se
duce în camera cu oglinzi. oglinzile nu mai sunt, alt vecin se uită
în ele cu fervoare. se crede şi el alter k.
nu se satură
să-şi exmineze corpul, să-şi
măsoare sânii
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acoperiţi jumate cu petale, american beauty
sau american stabilit în lună.
ies la iveală arcuiri de aluat. nerăbdătoare
sa fie modelate, zice vecinul dat pe spate
că picioarele de afrodită i se lungesc de azi
pe mâine. o înalţă
şi merge la shopping
cu dumnezeu. pe rotile de sidef, curate ca flacăra altui sidef,
de mărimealuicineciteşte.

acest drum duce departe
se naşte din mine o mare de oameni
cerul devine televizor alb-negru cu butoane
stricate.
ultimul meu gând e să plec / merg cu tine
să cumpărăm şlapi mari de la magazinul din colţ şi
să-i tocim urcând turnul eiffel / sau altul
(aşa sunt toate începuturile). mai apoi dragostea
ne domesticeşte. ne spălăm hainele
unul altuia
ca să ajungem mai repede/ înaintea altora
în cer
unde avem mii de biserici ţin loc de mame.
tot acolo e cel mai tare cinema. vedem naşterile
cum s-au cuibărit în noi/ vedem diafilme cu un dumnezeu care face
poeme
şi împarte lumea în tablete.
îi cresc unghiile pline de arcuri
şi oamenii
croiesc o pătură din bilete şi se învăţă să aştepte.
şi uite cum mă văd acum prietenă cu
un biet câine. lângă el am străbătut
galaxii
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când lumea ne înţeapă cu unghiile
noi schimbăm
acele şi peticim vise de boschetari.
ne coasem carnea cu aţe colorate. ne simţim întregi.
chiar acum
sprâncenele lui cresc drept în sus
iar eu le tai din podelele
morţilor.
dumnezeu are degete de pianist
îmi compostez unghiile în troleu
la prima staţie
înfig un compas în pământ
să mă eliberez
acolo mii de paşi astupă urma acului
deziluziile mele rămân bine înfipte
în ţărână şi
atunci mă îmbrăţişezi. te urăsc
facem schimb de parfumuri şi mie nu-mi place parfumul tău
întind mâinile până în cer
aduc ploaia
mă spală de toate păcatele mă gândesc să plec
în altă ţară şi
mă rezum la un voyage în tine.
la iarnă fac o poză pe deal
în costum de fecioară/
tălpile mele lasă urme de obsesii. primăvara le caut
şi le arunc într-o caleaşcă trasă de şerpi.
trag după mine
picioare lungi le împletesc pentru tine
la fiecare răsărit.
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călătorie cu spatele
ai călătorit mâinile în buzunare privirea
pierdută în zăpezi colorate ai mestecat gumă ai vânat
leii şi leoaicele macii înfloreau odată cu sângele lor şi
ai sosit în oraş
cu maşina pupezei de la chioşc
în oraş nu mai încap
oameni poate mirese poate şchiopii şi ciungii poate câte un urlet
din pieptul în care am lovit
dar scot iarba din pământ
smulg rădăcinile împrăştii florile las doar umbre sparte
de copaci
şi te plantez în mijloc şi te îmbrăţişez şi-ţi pun steag
atingi norii în fiecare zi inventezi iar şi iar
femeia aeriană
femeia 90-60-90
femeia dulce care sunt în secunda în care întorci spatele
fiecare va zice cuvinte grele despre dezmierdări despre săruturi
explozive şi că-ţi număr genele că-ţi sfâşii buzele
cu colţi de lupoaică jună că mp3-ul e luat cu japca şi
chitara e împrumutată şi vocea are vocalele şi consoanele
lui billy the kid
de acolo vezi oamenii care cumpără poeme
aerisite de la magazinul din colţ/ eşti un fel de petit dieu
care suflă praf în loc de vânt ploaia te descompune încet
în fiecare seară la fiecare colţ găsesc
o mână încremenită pe o garoafă
aer-plămâni-aer
nici măcar nu ai degete
să fumezi o ţigară
în pace
după pauza asta aproape eternă
te întreb unde pleci de unde vii
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„Aşezat în faţa numelui, prenumele apare
destul de frecvent, dar folosirea lui este relaţionată
de consacrarea publică a persoanei care îl poartă.
Antepus, prenumele aduce cu sine respect,
recunoaştere, apreciere. „

Despre nume
un eseu de Leonard Rotaru
La naştere, fiecare individ primeşte un nume. Din acel moment,
împroprietărit cu suflet şi trup, numele îşi conturează individualitatea,
devine responsabil în sensul că identifică o nouă persoană. O însoţeşte în
mai lungul sau mai scurtul drum al vieţii sale, se încarcă implicit cu trăiri,
satisfacţii, idealuri, poveri cotidiene, responsabilităţi ori cu promisiuni
neonorate, dar rămâne neclintit în statornicia sa, în bătălia cu secundele
timpului propriu fiecăruia, dăruit la venirea pe lume.
Continuă mai târziu să existe de sine stătător, chiar dacă persoana
care îl poartă se petrece din astă lume. Rămâne o amprentă. Poate cea
mai însemnată, cu şanse de rezistenţă în timp, amprenta celui care l-a
purtat. Nu numai scriptic, într-un act oficial. Numele devine volens,
nolens purtătorul de identitate al operei create de fiecare individ în parte,
particularizată în realizări materiale, profesionale, ştiinţifice ori artistice.
Poate dobândi în timp notorietate şi strălucire, oferind unora şansa
de a nu aluneca în iminentul înceţoşat al uitării. Numele este „un nimic
pentru cel care nu face nimic, o deviză pentru cei care muncesc sau
luptă” ( G. Sand ) sau o „formulă magică”, cum spune Lucian Blaga,
pentru cei care au lăsat urme adânci într-o lume a valorilor de excepţie.
Antroponimia, ca subramură a onomasticii, se ocupă cu
inventarierea numelor proprii şi cu studiul acestora. Domeniul de studiu
este provocator, spectaculos şi atractiv, dar în cazul de faţă interesul
nostru se apleacă mai mult asupra unor aspecte legate de impactul unor
forme onomastice în câmp social, spiritual ori afectiv.
Mai deunăzi, cineva îmi spusese că o tânără profesoară îşi
motivează discipolii să folosească într-o cerere mai întâi prenumele,
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cuvânt care are în structura sa prefixul „pre” cu sensul de „în faţă”,
„înainte”, ca în cuvintele „prefaţă” ori „predispus”. Drept vorbind, aşa ar
sta lucrurile, numele să urmeze prenumelui. Numai că practica contrazice
regula. Din motive de ordonare alfabetică, în catalogarea oficială se
foloseşte mai întâi numele, apoi prenumele unei persoane. Orice dicţionar
de literatură, orice fişier de bibliotecă sau oricare bibliografie a unei
lucrări ştiinţifice foloseşte mai întâi numele ( ex. Eminescu, Mihai sau
Preda, Marin ori Barbu, Ion). Ca atare, cererea fiind un act oficial, este
recomandat să se folosească mai întâi numele.
Aşezat în faţa numelui, prenumele apare destul de frecvent, dar
folosirea lui este relaţionată de consacrarea publică a persoanei care îl
poartă. Antepus, prenumele aduce cu sine respect, recunoaştere,
apreciere.
Bunicul meu după mamă a purtat numele de Escu. Gheorghe
Escu! Ca nume de familie, Escu este o „rara avis”, dacă nu cumva
lipseşte cu desăvârşire. „ Escu” este de fapt, un sufix tradiţional, ca şi „ăscu”, „ – eanu”, „ – an”, „ –aru”, „ – atu”. Rostul lui este de a produce
nume de familie derivate. Se ataşează unui prenume masculin, încărcând
numele cu semnificaţia „fiul lui”. Există numeroase nume de familie
aflate într-o asemenea situaţie: Andreescu, Antonescu, Constantinescu,
Ionescu, Georgescu, Stănescu, Vasilescu, Voiculescu. Al cui fiu va fi fost
bunicul meu, nu am găsit încă. Specialiştii precizează că sufixul „- escu”
provine din sufixul cu formă de plural „- eşti”, folosit în vorbirea curentă
cu sensul de „ urmaşii unui ins” ( Ioneştii, Alexandreştii, Georgeştii etc.)
În documente mai vechi, cam prin secolul al XV-lea, afirmă cercetătorii,
apare singularul articulat de tipul Alexandrescul, Ionescul. Pot presupune
doar că într-o anume perioadă s-a simţit nevoia unei simplificări a
numelor terminate în „-escu”, evitându-se înşiruirea, poate incomodă, ca
şi cum s-ar fi spus „toţi sunt Escu!”. De asemenea, dispariţia integrală a
prenumelui din combinaţia cu sufixul este un fel de scurgere în anonimat
de tipul „un escu ca oricare altul”! De altfel, aceeaşi idee cred că o
sugerează chiar dramaturgul Tudor Muşatescu în binecunoscuta
comedie „ … escu”.
Privitor la numele de familie, ar mai fi de remarcat că patronimul
a fost înlocuit în multe situaţii de un derivat matronimic. Prenumelor
feminine li s-a pus în faţă un articol posesiv genitival care s-a lipit de cele
mai multe ori de acestea. Aanei, Aanicăi, Acasandrei, Acatrinei,
Amarandei, Amarghioalei, Amariei, Anastasiei, Acristinei, Adochiţei,
Afloarei, Afrăsinei, Ailenei, Ailincăi, Aioanei, Airinei, Aprofirei,
Asiminei, Asmarandei, Asofiei, Asofroniei, Astancăi, Atudorei,
Avarvarei, Avasilcăi, Azinicăi sunt nume des întâlnite, iar înşiruirea lor
îşi are rostul doar pentru a evidenţia frumuseţea unor vechi prenume
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româneşti. Un aspect mai singular ar fi situaţia în care articolul posesiv
genitival s-a ataşat de un prenume masculin, exemplele fiind găsite cu
dificultate (Alui Gheorghe, posibil Aluigheorghe, Adascălului ).
O altă situaţie care provoacă discuţii lingvistice se referă la
sufixul „ –aru”, sufix de agent, de la care s-au format o serie de nume de
familie legate de profesia exercitată: Blanaru, Cojocaru, Ciubotaru,
Olaru, Pietraru, Moraru, Rotaru, Vacaru. Întâmplător, în interiorul
sufixului „ – aru” a apărut un „i” ceea ce îi determină pe unii vorbitori
să-l considere vocală. În consecinţă, apare încă o silabă. Astfel, numele
Rotaru devine Rotariu. Firesc ar fi ca, indiferent de formă, numărul de
silabe să fie acelaşi ( Ro – ta – ru / Ro – ta – riu ), iar accentul să cadă pe
cea de-a doua silabă. Din nefericire, considerarea lui „i” ca vocală în
pronunţie, modifică şi numărul de silabe, şi poziţia accentului. Faptul
lingvistic menţionat a avut ca efect apariţia dubletelor de tipul Blanariu,
Cojocariu, Ciubotariu, Olariu, Morariu. În ceea ce mă priveşte, am
întâmpinat dificultăţi de câte ori a fost necesar să prezint documente
oficiale deoarece tatăl şi fratele meu se numesc Rotariu, în timp ce actele
mele de identitate înregistrează forma Rotaru.
În fine, ca purtătoare ale identităţii apar nume de familie dintre
cele mai interesante, unele chiar poetice. Există nume care indică
trăsături fizice ( Albu, Creţu, Negru, Surdu, Fruntelată ), care sunt legate
de viaţa ostăşească ori de ranguri ( Buzdugan, Dorobanţu, Puşcaşu,
Spătaru, Postelnicu ). Chiar poreclele au devenit nume, pesemne folosite
pentru o identificare mai uşoară ( Berbec, Boambă, Bursuc, Ciocârlan,
Mierlă, Pupăză, Ţapu, Ursu, Vrabie ). Se pot evidenţia, de asemenea,
asociaţii de tipul substantiv cu adjectiv ( Mereroşii, Merealbe,
Limbădulce ) sau verb aşezat lângă substantiv ca în cazul Zvârlefus, dar
şi rarităţi precum Întuneric, Purice, Rău, Măliguţă, Mujdei, Mătură,
Pomană, Pufu, Minciună.
În calitatea sa de nume mic, prenumele devine emblemă. E greu
de crezut că la momentul naşterii unui copil, părinţii ar întrezări calităţi
care să-i determine să aleagă un nume potrivit cu potenţialul fizic,
intelectual, psihic al viitorului adult. Întâmplător pus, motivat subiectiv,
numele aşează pe umerii celui care îl poartă o anumită responsabilitate,
dacă nu mai mult, pe care o simte pe măsură ce conştientizează
semnificaţia acestuia.
Numele pe care l-am primit la botez mi-a impus un anume
angajament social, intelectual, profesional. La rându-mi, l-am respectat (
este marca unei celebrităţi – Leonardo da Vinci ), l-am înţeles şi mai
târziu l-am îndrăgit. Astăzi îl port la reverul inimii mele. Totuşi, dacă ar
fi să mă nasc a doua oară şi aş avea posibilitatea să particip la alegerea
numelui mic, nu ştiu dacă opţiunea ar coincide cu actualul prenume…
245

Mi-aduc aminte că în anul al doilea de facultate titularul cursului de
literatură universală, perioada renaşterii, era doamna Zoe Dumitrescu –
Buşulenga. Cursul era deosebit de atractiv prin conţinut, dar şi prin felul
în care doamna profesoară comunica informaţia sau provoca studenţii în
susţinerea unor opinii. Prestigiul magistrului impunea un asemenea
respect, încât nimeni nu îndrăznea să se prezinte nepregătit la seminarii
sau la examen. În cazul meu, citisem toate operele lui Shakespeare, piesă
cu piesă, învăţasem cursul, studiasem literatură critică, în fine tot ce
trebuia ca să obţin o notă bună. La examen, doamna Buşulenga se uită în
catalog, vede numele meu şi exclamă : „ Ei, Leonard, să te auzim!”. Miam dat seama că domnia sa se aştepta la mult mai mult, la cine ştie ce
interpretări cu nuanţă academică. De vină era numele meu! Ceva din
adâncul sufletului m-a făcut să rostesc că „numele pe care îl port este
prea mare pentru umerii mei, dar am citit şi am studiat tot, ca la carte”.
Doamna m-a privit cu atenţie. Mi-a permis apoi să comunic tot ce ştiam
în legătură cu subiectul, fără să mă întrerupă. La final, m-a întrebat dacă
sunt mulţumit cu nota 9. I-am răspuns afirmativ. În condiţii obişnuite,
fără discuţia amintită, ar fi fost posibilă altă notă şi cine ştie poate chiar
un zece…
Nu ne propunem să aşezăm prenumele în fişiere ordonate pe criterii
ştiinţifice. Aceasta cade în sarcina lingviştilor. Vom aminti doar că la
români, mare parte din numele înregistrate sunt de inspiraţie biblică. Ana,
Andrei, Anton, Constantin, Cristian, Dumitru, Elena, Gheorghe, Ilie, Ion,
Mihai, Nicolae, Petru, Ştefan, Vasile sunt prenume frecvente. Într-un studiu
intitulat „Raportul dintre numele de botez calendaristice şi cele laice în
sistemul antroponimic din Dobrogea”, cercetătoarea Ana Topor – Marin,
arată că numele Maria este purtat de 1.143.282 persoane. Urmează Elena (
690.603 ), Gheorghe ( 662.265 ), Ioan ( 556.312 ), Ion ( 490.183 ),
Constantin ( 439.114 ), Nicolae ( 294.970 ). Numele amintite sunt nume de
sfinţi, iar vieţile acestora oferă modele autentice. Sfinţii au fost oameni ca
noi, care în timpul vieţii lor s-au implicat în domenii diferite de activitate,
punându-şi în valoare capacităţile lor remarcabile. Mai multe nume de sfinţi
primite la naştere, în bună tradiţie românească, ar tempera oarecum tendinţa
unora de a-şi numi copiii după preferinţele legate de modă, de sport, muzică
ori cinematografie. S-ar rări nume precum Roberto, Sucarno, Ronaldo,
Pele… Cu mulţi ani în urmă, un medic apropiat mie, a depus un efort
considerabil pentru a lămuri un tată ca să nu pună urmaşului său numele de
Eminescu. Respectul pentru numele poetului naţional al neamului românesc
l-a determinat să se opună cu îndărătnicie. Altfel, cine ştie…
Ni se par surprinzătoare prenume ivite ca urmare a diminutivelor ori
prescurtărilor de tipul Culiţă, Costică, Costel, Mitică, Sile, Georgel, Gigel,
Gelu, Gicu. Nu este vorba de folosirea lor într-un limbaj familial, acceptat
pentru încărcătura lui afectivă, ci de faptul că ele apar în acte oficiale.
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Diminutivele, prescurtările, alte forme derivate, folosite în mod oficial,
atenuează, dacă nu chiar minimalizează valoarea numelui însuşi, tăind din
sobrietatea lui şi, implicit, din autoritate acestuia.
Fiecare nume pus unui copil are o justificare, venită din partea celui
care a avut iniţiativa, în calitate de tată, mamă, naş, frate, soră, unchi sau
prieten. Mult mai târziu purtătorul îşi va manifesta propria apreciere, va
înţelege importanţa acestuia în viaţa sa. Fiind un dar, poţi foarte uşor să te
numeşti Finareta, Mureş, Viruţa, Fernando, Picu, Lilia, Zaira, Irinel…
Există o cultură a numelui şi chiar o educaţie privind stabilirea
acestuia. Din păcate, mulţi părinţi sunt prea puţin interesaţi de un asemenea
subiect, poate din ignoranţă. Ei se lasă purtaţi de valul modei, de influenţe
străine, iar adultul de mai târziu suportă consecinţele unei alegeri aleatorii a
numelui său…
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„Kandinski a înţeles că pictura poate
exercita asupra spectatorului o putere la fel
de mare ca şi muzica. Manifestând o atracţie
deosebită pentru Wagner şi pentru a sa
Gesamtkunstwerk (Opera de artă totală), el
respinge academismul şi fondează, împreună
cu alţi artişti grupul Der Blaue Reiter
(Cavalerul albastru), care va reuni pictori,
compozitori, dansatori şi producători de
teatru.”

Reflecţii dinspre muzică şi pictură
un eseu de Anamaria Jumanca
Ideea de interferenţă a artelor nu este nouă, ea s-a manifestat ca
realitate chiar de la începutul istoriei. Atunci, diferitele arte – şi în special
cele ale spectacolului - nu erau încă diferenţiate, manifestându-se într-o
stare de contopire în care schimbul de mijloace de expresie se producea
firesc. Aceste fenomene sincretice au declanşat în Renaşterea italiană un
număr de dezbateri numite „paragone”3 în care se susţinea superioritatea
uneia sau alteia dintre arte. Un exemplu notabil l-a reprezentat Tratatul
despre pictură elaborat de Leonardo da Vinci, în care se sublinia
dificultatea acestei arte şi supremaţia simţului vizual, concepţie curând
atacată de răspunsul celebru al lui Michelangelo, care a susţinut acelaşi
lucru, dar atribuindu-l sculpturii, pentru ca, ani mai târziu, să afirme că
„atât pictura, cât şi sculptura provin din aceeaşi facultate” şi că „ar fi mai
uşor să se stabilească armonia între ele şi să se renunţe la dispute”4.
Dizolvarea graniţelor absolute dintre arte s-a dovedit a fi un câştig
pentru toate artele implicate. Fiind un teritoriu extrem de vast, am ales să
mă aplec asupra a doar două arte care şi-au intersectat căile de expresie,
şi anume muzica şi pictura.

3

Paragone, din it. paragone însemnând „comparaţie”,
http://en.wikipedia.org/wiki/Paragone
4
În scrisoarea lui Michelangelo către Benedetto Varchi, Roma, 1549, citată în Leonardo
and Michelangelo on Painting versus Sculpture, în Fred S. Kleiner, Gardner’s Art
Through the Ages: A Global History, vol. II, Thomson Wadsworth, Boston, 2009, p.
588.
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Muzica, instrumentele muzicale şi muzicanţii devin subiect
preferat al pictorilor încă de la începuturile artei. Muzica este motiv în
alegorii, apare ca subiect pe amforele antice greceşti, în decoraţiunile
templelor egiptene, nelipsind din cultura iudeo-creştină şi nici din tradiţia
dinastiilor imperiale chineze.5 Personajele mitologice şi religioase sunt
reprezentate adesea în compania instrumentelor muzicale. Pictori din
toate timpurile îşi găsesc inspiraţia în muzică: Lorenzo Costa (1495/961535) – Concertul, Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) –
Muzicienii, Cântăreţul la lăută, Orazio Gentileschi (1563-1647) –
Cântăreaţa la lăută, Tânără cântând la vioară, Gerard Van Honthorst
(1592–1656) – Scripcarul vesel, Concert pe un balcon, Diego Velazquez
(1599-1660) – Trei muzicieni, Johannes Vermeer (1632-1675) – Lecţia
de muzică, Doamnă aşezată la un virginal, Auguste Renoir (1841-1919)
– Tinere fete la pian, Chitarista, Pablo Picasso (1881-1973) – Bătrânul
chitarist, Trei muzicieni, Salvador Dali (1904-1989) – Portretul
violoncelistului Ricardo Pichot, Fântână necrofilă curgând dintr-un pian
cu coadă, Henri Matisse (1869-1954) – Interior cu o vioară, Muzica,
Marc Chagall (1887-1985) - Violonistul şi mulţi alţii.
Muzica a jucat un rol esenţial în dezvoltarea stilistică a artei
vizuale. Wassily Kandinski (1866-1944), pictor rus stabilit la München,
considerat inspiratorul mişcării expresioniste, a fost unul dintre primii
teoreticieni ai simbiozei dintre sunet şi imagine. În anul 1896, la
Moscova, el a fost marcat de două evenimente, care l-au convins să îşi
dedice viaţa artei: vizitarea expoziţiei impresioniştilor francezi, unde o
pictură a lui Claude Monet6 l-a făcut să înţeleagă că o imagine, chiar
imprecisă, poate capta atenţia privitorului, şi o reprezentaţie memorabilă
a concertului Lohengrin de Richard Wagner. Fascinat de puterea
emoţională a muzicii, Kandinski a înţeles afinităţile speciale dintre
pictură şi muzică, pe care le-a sintetizat atunci într-un paragraf
memorabil:
„Viorile, tonurile profunde ale basului şi mai ales instrumentele
de suflat întruchipau la vremea aceea pentru mine impresia adâncă pe
care mi-o crea înserarea. Îmi vedeam toate culorile cu ochii minţii. Linii
sălbatice, aproape nebune, erau schiţate în faţa mea. Nu îndrăzneam să
spun că Wagner mi-a pictat muzical momentul”.7
În acel moment, Kandinski a înţeles că pictura poate exercita
asupra spectatorului o putere la fel de mare ca şi muzica. Manifestând o
atracţie deosebită pentru Wagner şi pentru a sa Gesamtkunstwerk (Opera
Schor, Dorel, Muzica şi pictura: o selecţie întâmplătoare, în http://www.valceaturism.ro/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=2883:muzica-sipictura--o-selectie-intamplatoare&catid=36:muzica&Itemid=169
6
Este vorba de Căpiţe de fân, 1884-1889.
http://www.abcgallery.com/M/monet/monet86.html
7
Kandinsky and Music, în http://artchive.com/artchive/K/kandinsky.html
5
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de artă totală), el respinge academismul şi fondează, împreună cu alţi
artişti grupul Der Blaue Reiter (Cavalerul albastru), care va reuni pictori,
compozitori, dansatori şi producători de teatru. Conduşi de ideea
unificării artelor, aceştia au executat mai multe experienţe sinestezice,
care au constituit punctul de plecare pentru o serie de dezvoltări
fundamentale ale modernismului ce au condus spre abstracţie.
Între contemporanii săi muzicieni, Kandinski admira opera lui
Alexander Scriabin (1872-1915), ale cărui inovaţii le-a găsit compatibile
cu propriile sale obiective în pictură. I-a fost stârnită curiozitatea mai ales
de cercetările ce aveau ca scop stabilirea unor echivalenţe între tonurile
din culoare şi cele din muzică, teorie pe care Scriabin a aplicat-o efectiv
în lucrarea sa orchestrală Prometeu: Poemul focului (1910)8. Acesta a
folosit orga de lumini, un dispozitiv inspirat de ideea lui Newton,
conform căreia atât culoarea, cât şi muzica îşi trag rădăcinile din vibraţii:
spectrul de culori a fost împărţit în intervale analoge octavelor muzicale,
atribuindu-se culori notelor muzicale. Scriabin era în special interesat de
efectele psihologice asupra publicului când acesta experimenta sunetul şi
culoarea simultan.9
Chiar şi pentru titlurile non-referenţiale ale tablourilor sale –
Impresii, Improvizaţii, Compoziţii – individualizate doar printr-o
numerotare cronologică10, Kandinski s-a inspirat din muzică, pe care o
considera o artă superioară picturii: prin libertatea imaginaţiei şi a
răspunsului emoţional pe care le suscită ascultătorului, muzica deţine
acea calitate abstractă pe care pictura, ancorată încă în vizibil, în palpabil,
nu o poate reda cu aceeaşi intensitate. În concluzia cărţii sale teoretice
Spiritualul în artă, făcând din nou apel la limbajul muzical, Kandinski îşi
împarte compoziţiile în două grupuri: „1. Compoziţia simplă,
subordonată unei forme simple şi uşor descifrabile. Numesc acest fel de
compoziţie melodică. 2. Compoziţia complicată, compusă din mai multe
forme, la rândul lor subordonate unei forme principale clare sau
voalate.[...] Acest fel de compoziţie complicată o numesc simfonică.”11
Participarea, în 1911, la unul din concertele compozitorului
vienez Arnold Schönberg (1874-1951)12 l-a impresionat atât de mult pe
8

Lucrarea includea o parte pentru "clavier à lumières", o orgă de lumini construită
special pentru executarea lucrării lui Scriabin. În loc de sunete, ea proiecta lumini
colorate pe un ecran. http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Scriabin
9
Teoria sa susţinea că atunci când culoarea corectă este percepută împreună cu sunetul
corect, se creează un puternic rezonator psihologic pentru ascultător.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Synesthesia_in_art)
10
Bernard, Edina, Arta modernă: 1905-1945, Bucureşti, Editura Meridiane, 2000, p. 71.
11
Kandinski, Wassily, Spiritualul în artă, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994, p. 115
12
Programul concertului din 2 ian. 1911 includea un cvartet de coarde care introducea
perioada atonală şi cele 11 opusuri pentru pian ale lui Schönberg
(http://www.observatorcultural.ro/Pictura-Muzica-Dans*articleID_21628articles_details.html)
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Kandinski încât a declanşat o statornică prietenie între cei doi şi a
provocat mutaţia profundă pe care a cunoscut-o arta sa picturală.
Lucrarea teoretică a lui Kandinski, Spiritualul în artă (1910) îşi găseşte
afinitatea în Teoria asupra armoniei (1911) a lui Schönberg. Inovaţiile
lui Schönberg în ceea ce priveşte arta compoziţiei, precum abandonul
convenţiilor tonale şi armonice, ducând către emanciparea disonanţei,
una din principalele trăsături ale muzicii atonale, îşi vor găsi ecoul în
transformarea artei picturale a lui Kandinski.
Deşi Kandinski a creat Compoziţia I cu un an înainte de a fi
absorbit de noile concepte muzicale ale lui Schönberg, obiectivele
cercetărilor sale picturale par să coincidă cu cele ale compozitorului. Ca
şi acesta, Kandinski căuta o libertate a domeniului cromatic, probabil cel
mai bine exemplificat în Compoziţia VII (1913), în care motive
polifonice, bogat structurate, creează ambiguităţi spaţiale şi
compoziţionale, frumuseţe vizuală, impact emoţional şi stimulare
intelectuală.13 Compozitorul Arnold Schönberg va vedea în acest tablou o
paralelă cu dodecafonismul.14
În aceeaşi încercare de a fuziona sunetul şi culoarea, Kandinski a
creat în 1909 o piesă de teatru experimental numită The Yellow Sound
(Sunetul galben), cea mai timpurie şi mai influentă dintre cele patru
„drame culoare-ton” (celelalte au fost numite Sunetul Verde, Negru şi
Alb şi Violet), pe care însă nu a văzut-o reprezentată în timpul vieţii sale.
Operă într-un singur act, fără dialog sau intrigă convenţională, lucrarea
are ca personaje un copil îmbrăcat în alb şi un adult în negru, înfăţişând
viaţa şi moartea, celelalte chipuri sunt costumate în culori mono,
incluzând cinci „giganţi de un galben intens” şi „creaturi de un roşu vag,
sugerând cumva nişte păsări...”15
Muzica a jucat un rol esenţial în naşterea artei abstracte, întrucât
ea este abstractă prin natura ei: ea nu încearcă să reprezinte lumea
exterioară, ci exprimă într-o formă imediată interioritatea sufletului.
Întorcând oglinda, şi pictura a constituit sursă de inspiraţie pentru
muzicieni. Fascinaţi de puterea expresivă a tablourilor, de povestea de
dincolo de culoare, compozitori din toate genurile au creat lucrări
muzicale memorabile. Dintre cei mai cunoscuţi, îl amintim aici pe
compozitorul maghiar Franz Liszt (1811-1886), a cărui piesă Sposalizio16
(din Deuxième Année de Pélérinage: Italie - Al doilea an de pelerinaj:
Italia), publicată în 1858, a fost inspirată de tabloul lui Raphael
Căsătoria fecioarei (1504); compoziţia începe cu o simplă melodie
pentatonică, care se transformă într-o complexă arhitectură muzicală, ca
apoi melodia să capete sonoritatea unui marş nupţial, care se
13

Kandinsky and Music, în http://artchive.com/artchive/K/kandinsky.html
Bernard, Edina, Arta modernă: 1905-1945, Bucureşti, Editura Meridiane, 2000, p. 71.
15
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Yellow_Sound
16
Sposalizio it. = căsătorie, http://en.wikipedia.org/wiki/Sposalizio
14

251

înfrumuseţează continuu până la un grandios punct culminant, ce apoi
scade în intensitate, sfârşindu-se liniştit.
Poate una din cele mai cunoscute lucrări venind dinspre pictură,
de altfel singura sa lucrare instrumentală importantă, îi aparţine
compozitorului rus Modest Musorgski (1839-1881), care a compus ciclul
de piese pentru pian Tablouri dintr-o expoziţie (1874), inspirat de o serie
de zece tablouri pictate de Victor Hartmann, un prieten al compozitorului
decedat cu un an în urmă. Doar şase dintre acestea au supravieţuit până în
zilele noastre: Schiţă pentru baletul Trilby (Baletul puilor), Evreul bogat
şi Evreul sărac (Goldenberg şi Schmuyle), Catacombele din Paris
(Catacombe), Casa Babei Yaga (Cabana pe picioare de pui) şi Planul
pentru marea poartă din Kiev (Poarta din Kiev). Piesele sunt precedate
de un preludiu şi intercalate de promenade ce simbolizează deplasarea
vizitatorului către fiecare tablou pe care îl priveşte. Orchestraţia cea mai
renumită îi aparţine lui Maurice Ravel (1922)17, dar există nenumărate
alte preluări şi aranjamente, unele dintre acestea chiar în muzica rock.18
Însuşi Kandinski, inspirat de cele zece tablouri şi de muzica lui
Musorgski şi Ravel, a executat în anul 1928 un decor pentru teatrul
Friedrich din Dessau.
Insula morţilor, op. 29, este un poem simfonic compus de Serghei
Rahmaninov (1873-1943), inspirat de tabloul cu acelaşi nume al
pictorului simbolist elveţian Arnold Böcklin (1827–1901), pe care
compozitorul l-a văzut la Paris în anul 1907 într-o variantă imprimată
alb-negru.19 Lucrarea, a cărei temă principală este moartea, dar care oferă
şi o viziune holistică asupra intersectării vieţii şi a morţii, e considerată
un exemplu clasic de romantism rus târziu de la începutul secolului al
XX-lea.20 Tabloul a mai inspirat numeroşi creatori de film, teatru şi
literatură.
Printre cele mai renumite lucrări orchestrale ale compozitorului
german Paul Hindemith (1895 – 1963) se află şi Simfonia Mathis der
Maler (Pictorul Matthias) (1934), care se bazează pe teme din opera sa
Mathis der Maler, care îl are ca erou principal pe pictorul Matthias
Grünewald, un personaj istoric important în acea epocă şi a cărui artă, în
special Piesă pentru altarul din Isenheim (1506-1515), a constituit o
17

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tableaux_d%27une_exposition
Trupa de rock progresiv Emerson, Lake & Palmer, compozitorul de muzică
electronică Amon Tobin, compozitorul şi chitaristul Trevor Rabin de la trupa Yes, ,
trupele de heavy-metal Mekong Delta şi Armored Saint, compozitor al muzicii
electronice culte Isao Tomita, etc.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Tableaux_d%27une_exposition)
19
Rahmaninov a mărturisit că dacă ar fi văzut varianta color a tabloului, nu ar mai fi
scris poemul.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Isle_of_the_Dead_%28painting%29#Works_inspired_by_
Isle_of_the_Dead)
20
http://en.wikipedia.org/wiki/Isle_of_the_Dead_%28Rachmaninoff%29
18
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sursă de inspiraţie pentru mulţi creatori de la începutul secolului al XXlea.
Deşi compozitorul italian Ottorino Respighi (1879 – 1936) este
mai cunoscut pentru suitele de poeme pentru orchestră mare (Fântânile
din Roma, 1916 sau Pinii din Roma, 1924), unele dintre cele mai
strălucite lucrări se află printre eforturile sale la scară mai modestă. Un
astfel de exemplu îl constituie Trittico botticelliano (1927) pentru
orchestră de cameră, o suită în trei părţi inspirată de celebrele picturi ale
maestrului renascentist Botticelli (c. 1445-1510). Tablourile sale
muzicale demonstrează nu numai deschiderea lui Respighi pentru
sonorităţile proaspete, dar şi interesul său pentru istoria artei Italiei sale
native. "La Primavera" (Primăvara) se desfăşoară ca o pastorală, cu
foşnetul naturii, triluri de păsări şi ritmuri de dans antic. "L'adorazione
dei Magi" (Adorarea magilor) evocă o atmosferă de devoţiune medievală
prin utilizarea tonalităţilor vechii biserici şi melodii influenţate de cântul
gregorian. Ultima parte, "La nascita de Venere" (Naşterea Venerei) este o
impresie auditivă a celebrei picturi ce o înfăţişează pe zeiţă şezând
deasupra unei scoici gigantice. Sonorităţi strălucitoare sugerează
freamătul valurilor, oferind un decor potrivit pentru melodia senzuală a
lui Venus.21
Pictorul spaniol Pablo Picasso a creat lucrarea Guernica (1937) ca
răspuns la bombardamentul acestei regiuni din zona bască a Spaniei de
către avioanele de război nemţeşti şi italiene în timpul Războiului Civil
din Spania. Devenit un memento perpetuu al tragediilor de război, în
1966, tabloul l-a inspirat pe catalanul Leonardo Balada (1933-) pentru a
scrie lucrarea cu acelaşi nume, care, prin tumultul instrumentelor de
percuţie şi rafala ţipătoare a trompetelor, evocă într-o formă crudă
brutalitatea terifiantă a bombardamentului aerian.22
Ar fi aproape imposibil să definitivăm o listă a interferenţelor
celor două arte, muzica şi pictura, cu toată bogăţia nuanţelor ce decurg
din acestea. Este într-adevăr un privilegiu al Artei că se poate manifesta
în atâtea direcţii, creând nenumărate punţi de legătură, care nu fac decât
să ne provoace şi nouă, în calitate de privitori-ascultători, fiorul
pătrunderii, măcar pentru o clipă, al misterului creaţiei.

21

http://www.answers.com/topic/trittico-botticelliano-three-botticelli-pictures-fororchestra-p-151
22
http://www.musicweb-international.com/classrev/2004/Nov04/Balada_Guernica.htm
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„Mă întorc trist și deprimat acasă; eu și colegii de
călătorie ; din nou trebuie să spun că țara cu unul
dintre cele mai diversificate și mai expresive forme de
relief funcționează defect pe considerentul că-i locuită.”

Trei zile in Ungaria, la Békéscsaba
Jurnal de arhitect
o viziune de Laurenţiu Dumitraşc
O invitație la vals, preludiul, planul secund aluziv inițial se
apropie, ocupă întreg intervalul compozițional; trecem granița; mai
puțin de o secundă, cât să poți respira și de la capăt; intact, proaspăt,
uitându-se pe sine, mereu nou, laitmotivul călătoriei, drumul.
O armonizare cu arhitectura locurilor, fără o repetare structurală,
fredonând în minte acele acorduri tulburătoare din ciclul uneia din cele
19 Rapsodii Ungare, nu știu care, note cu care se acordeaza un străvechi
instrument tradițional, dilatate de canicula de afară.
Niciodată la temperatura altei veri, călătoria.
Rapsodia Ungara nu se ascultă, se joacă precum degetele lui
Yung Lin pe clapetele pianului. Deslușesc câte ceva din misterul
Panoniei. Mi-aduce aminte de timbrele copilăriei cu Magyar Posta,
colecția cu costume tradiționale ; toate într-o simultaneitate perfectă.
Închipuite orizonturi multiple, amețitoarele șerpuiri ale șoselei,
contrastul între dimineața clavecinului și norii grei ai nopții trecute,
casele ; înșiruite după legile imperiului ; totul într-o construcție simplă și
expresivă.
Asemeni Boleroului lui Ravel, al cărui destinatar unic ești Tu,
călătorule, construcția melodică - o suită de repetiruri orchestrale cu o
configurație concentrică: pădurile de plopi, stejari, aluni, tei, sicomori,
din Békéscsaba!
Ungaria lui Liszt, avându-l pe Karajan, ghid.
Forța și delicatețe, toate ponderate de o mână nevăzută, în
așteptarea dansului maghiar de demult; destinația finală a călătoriei
noastre: pădurea și casa hotel.
O primire simplă asemeni unui ritual, m-a dus cu gândul imediat
după accesul în camera hotel, la geneza acelui dicton :Qum Deo pro
Patria et Libertate-fără dusmănie sau răutate - într-o interpretare istorică;
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și cât de aplicate ori cât de autentice or fi fost toate astea de prin secolul
XVII?
Nu cumva Liszt în porțiunea ușor funebră din Rapsodia Ungară
face prohodul acelor dizarmonii ale istoriei de până la el?
Să-l mai cred oare pe Levi Srauss cu a sa Antropologie
structurală?
Iar bat câmpii; am venit să mă refac după predarea lucrărilor la
Bienala de Arhitectură București, la invitația unor ptrieteni; și mă simt
absolut minunat! Mi-or fi dispărut reflexele ce țin de starea de bine pur și
simplu? Fără ca cineva să urmărească ceva cu, sau de la mine?
Ca-ntotdeauna salvarea a venit tot din muzică!
Békéscsaba – orașul cu o arhitectură dominant barocă,
renascentistă, invadat de spații verzi și de un loc minunat în oraş care este
Canalul Élővíz, izvorât din Crişul Alb, care, după ce işi unduieşte apele
de-a lungul oraşului, se revarsă în Kettős Körös (Crişurile unite),
pregătindu-se pentru următoarea călătorie, Tisa ; Crișul Alb, care-ți taie
respirația cu podurile, amenajările peisagistice, habitaturile care-i fac cu
politețe loc, mă încântă și mă întristează deopotrivă: mă încantă acel
elefant care dă să zboare-barocul vienez al construcțiilor; mă întristează
că la mine acasă n-am fost auzit. La Piatra Neamț, apa, pârâul Cracău,
care traversează orașul de la nord la sud a fost inghițit de betoane.
Albia Cuejdiului, în cartea cu amintiri; și asta în numele parcarii
mașinilor; nu vă era mai ușor, domnilor specialiști să fi făcut parcajele
deasupra, pe tronsoane compacte alternând cu zone în care apa-simbolul
cultural major al urbiei să fie prezentă? Vă deranja albia Cuejdiului,
parcajele supraterane și spațiile adiacente acestora invadate de spații
verzi? Tot câmpul vizual la nivelul circulației pietonale actuale să fi
rămas liber? Să putem vedea din toate unghiurile muntele, apa?
Mă tem că toate neajunsurile urbei se descarcă nemeritat în
primarul nostru; nu merită toate acestea un om care a schimbat radical
destinul orașului, transformându-l întru-un timp scurt într-un autentic
brand turistic european, identificându-se cu acesta.
Ați văzut că m-am pus bine și cu domnul primar de la noi și cu
ungurii! E bine de știut că popoarele civilizate nu gândesc în termeni
suspicioși acest tip de discurs.
În a doua zi a șederii noastre în Békéscsaba am vizitat o fabrică
de produse ceramice imensă și ultra-modernă; cu doar 15 angajați pe
schimb; care produce o sută de mii de țigle ceramice -adevărate opere de
artă- pe zi; una din cele 6 astfel de instituții productive din Ungaria,
absolut nepoluante, care-și desfac marfa în mai toate țările Europei;
fabrici cu care o mână de români vrednici au stabilit relații de parteneriat
după toate regulile pieții.
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Cel mai mult m-a uimit la maghiari acasă, în orașul lor,
Békéscsaba, faptul că toate axiomele după care s-au legiferat criteriile
urbanistice moderne- vorbim de Regele Soare, Ludovic al XIV, le
regăsești aici aplicate.
Nu au garduri deloc, cu excepția celor vii, deși marea lor
majoritate sunt proprietari; nu vorbim de frontul stradal continuu,
configurație urbană - consecință a legislației imperiului austro-ungar de
atunci, a cărei geneza este de tip medieval ; vorbim de alte limite de
proprietate, de gardul din dex.
Au un fir de apă-Crișul Alb care structurează întreg orașul; pe
care-l tratează cu respectul cuvenit, pe care îl iubesc și cu care se
mândresc!
Între trotuar și stradă nu există acea combinație mizerabilă de
pământ, chiștoace de țigări și gunoaie. Nicăieri în oraș!
Nu au mașini de fițe, semn că- și folosesc energia financiară și în
scopuri cel puțin culturale ; nimic nesimțit, ostentativ.
Merg pe biciclete de la mic la mare pe piste special amenajate.
Ziua orașul este lipsit de aglomerație, este tihnit.
După drumuri, în ordinea importanței criteriilor structurante
majore ale orașului urmează zona verde cu albia Crisului Alb,
peisagistica acestora și abia la urma habitatul, utilizând prudent celebrele
betoane.
Urbanismul comunist, i-a atins mai puțin cu acele case, pensiuni,
depozite, peco- uri inșirate ca mărgelele la stradă, să vadă prostimea ce
tari suntem noi! Și asta cu asentimentul urbaniștilor din primării. Toate
construcțiile care au ceva de spus sunt tratate cu discreție, retrase de la
trama stradală.
Un oraș în care poți să te rătăcești asemeni unui parc bine
elaborat, sau să te identifici cu multe din valorile lui culturale.
Dânșii iși reconstruiesc istoria spirituală și culturală din mers:
fac într-o sinagogă abandonată, din palincă, muzeu. Cu alambicuri
aurite ale căror distilării savante te duc cu gândul la alchimiștii de
odinioară.
La fel procedează cu artiștii plastici care au onorat prin biografia
lor orașul; le fac muzeu!; Iată muzeul Munkacsy Mihaly, născut în
Ucraina, venit la 6 ani în grija rudelor la Békéscsaba, până la 15 ani,
preluat apoi de Paris și de întreaga umanitate; cam ca la noi, numai că
aici maghiarii chiar i- au făcut muzeu, unic în toată lumea; dacă despre
architect se spune că este un zidar care a învățat latina, despre Mihaly
îmi permit să spun că este un tâmplar care a învățat tehnica
clarobscurului. Devenind unul dintre cei mai cunoscuți pictori, cu lucrări
în marele muzee ale lumii.
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Pe toată durata șederii noastre, ne-am ințeles perfect, nici unul
dintre noi neștiind limba celuilalt; aceast lucru este posibil doar între
comunități umane care folosesc aceeași unitate de masură, care au un
ingredient comun; acela numit : civilizație.
Mă întorc trist și deprimat acasă; eu și colegii de călătorie ; din
nou trebuie să spun că țara cu unul dintre cele mai diversificate și mai
expresive forme de relief funcționează defect pe considerentul că-i
locuită.
La întoarcere nici n-am intrat bine în țară și era să-mi iasă pe nas
pălinca; autocarul luase în plin o formă nouă de relief, autohtonă: un
delușor din gunoaie și chiștoace de țigări !
Tot ce v-am mărturisit, toate chestiunile prezentate le-am învățat
la vremea lor la facultate; și eu și tu și tu și tu, domnule Architect.
De ce un oraș cu 64000 de locuitori, Békéscsaba, situat la o
aruncătură de băț de România, oraș dintr-o țară vecină, Ungaria
operează continuu cu criterii structurante precise, în timp ce la noi acasă
aceste legi minimale de bunăstare colectivă sunt ignorate?
Toate acestea în trei zile de vară, au fost posibile grație
domnilor Bogdan Coste și Lucian Ichim cărora le sunt recunoscător.
Mulțumesc gazdelor noastre, domnului Inginer Kato AladarPresedintele consiliului de administrație CEO al Tondach,
Ungaria,precum și domnului Augustin Rusu –Administrator al Tondach
România pentru întreaga ospitalitate!
17-19iulie 2012
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„Una peste alta, filmul lui Malick este o lucrare
monumentală, un poem simfonico-vizual care aminteşte de
„Odiseea spaţială” a lui Stanley Kubrick prin tentativa de
a măsura raporturile omului cu universul.”

Arborele vieţii
o prezentare de Traian Geană
Terrence Malick este un regizor cu totul atipic. Evită pe cât posibil
conferinţele de presă, refuză să vorbească despre viaţa sa personală şi,
într-o carieră de 4 decenii, a făcut numai cinci filme de lungmetraj.
Ultimul dintre acestea, „Tree of life”, mult-aşteptatul film care a avut
premiera la Cannes în 2011 şi care a câştigat ulterior prestigiosul Palme
d'Or, este o lucrare care îi reflectă pe deplin intrepiditatea vizionară,
alimentată aici de un profund sentiment religios.
Pelicula nu urmează o naraţiune propriu-zisă, ci prezintă viaţa
unei familii din Texasul anilor 50 privită retrospectiv de Jack O'Brien,
unul din băieţi, acum un bărbat matur care lucrează în prezent ca arhitect,
rol jucat de Sean Penn. De data aceasta, rolul madlenei proustiene este
jucat de un copac plantat în incinta companiei sale. De asemenea, sunetul
valurilor care se sparg de ţărm anticipează şi el în mintea lui Jack
procesul de rememorare a copilăriei pe care a trăit-o. (De menţionat că o
mare parte din filmări s-au desfăşurat în localitatea Waco, Texas, în care
a copilărit regizorul.)
Malick nu se limitează însă la o simplă sondare a trecutului lui
Jack. Aşa cum o sugerează într-o oarecare măsură şi titlul, arborele invită
la reflecţii asupra vieţii şi ramificaţiilor diverse prin care ea se manifestă
pe Pământ. Regizorul apelează la diverse imagini şi metafore pentru a
surprinde începuturile creaţiei şi apariţia primelor forme de viaţă în
imperiul acvatic, apoi erupţia vulcanilor şi modelarea scoarţei terestre
până la adaptarea creaturilor la traiul pe uscat. Avem o flacără concepută
cu tehnica Lumia – o tehnică artistică de convertire a sunetelor muzicale
în imagini vizuale – care simbolizează scânteia divină şi începuturile
creaţiei, după care Big-Bangul şi reprezentarea unei cosmogonii ce
incorporează, printre altele, imagini Hubble celebre precum cea a
nebuloasei Cap de Cal din constelaţia Orion, pentru a ajunge apoi la
imagini subacvatice şi la o secvenţă în care un dinozaur erbivor se află la
mila unui carnivor. Sensibilitatea estetică a lui Malick degajă în egală
măsură grandoare şi umilă veneraţie pe această secţiune a filmului, în
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special în fragmentul cosmogonic care se derulează pe melodia
Lacrimosa a lui Zbigniew Preisner, provenită parcă de pe nişte culmi
serafice.
Abia odată cu această trecere în revistă urmează secvenţa naşterii
lui Jack şi a fraţilor săi şi rememorarea verii petrecute la Waco cu
familia. Brad Pitt joacă rolul unui tată autoritar şi adeseori distant, care
impune băieţilor să i se adreseze cu apelativul de „domnule” şi nu de
„tată”. „Lumea trăieşte prin şiretlicuri. Dacă vrei să reuşeşti în viaţă, nu-ţi
poţi permite să fii prea bun”, afirmă el. Dragostea paternă, firească a
domnului O'Brien pentru copiii săi este în acest fel umbrită de
temperamentul lui dur şi de impulsul stringent de a-i pregăti pentru
contactul cu o lume văzută de el ca oportunistă şi coruptă. Jack e supărat
pe tatăl său şi îl acuză în sinea sa de minciună, punându-i autoritatea sub
semnul întrebării. El se întreabă de ce tatăl este atât de inconsecvent cu
sine însuşi pe cât este de principial cu fiii săi. În momentul în care tatăl
pleacă pentru o perioadă în străinătate, Jack profită de ocazie pentru a se
defula comiţând acte de vandalism cu prietenii şi furând din casa unei
femei o cămaşă de noapte căreia, copleşit de resentimente ulterioare, îi va
da drumul pe un râu. Treptat, Jack constată că libertăţile pe care şi le
arogă îl apropie şi mai tare de tatăl său şi că severitatea acestuia, deşi
exagerată, are la bază un temei pozitiv: asigurarea că fiul său nu va repeta
greşelile pe care el le-a făcut şi încă le mai face. Spre final, când fabrica
la care lucrează se închide şi este nevoit să se mute cu familia, domnul
O'Brien îşi va recunoaşte marea greşeală: „Am uitat să văd măreţia din
jur, copacii şi păsările”. Pe scurt, în loc să aleagă calea graţiei divine, a
ales calea naturii, în încercarea sa de a răzbate în viaţă.
Ultima parte a filmului prezintă o versiune a lumii de apoi. Dacă
încă de la început, înainte de primele scene cu Jack cel matur, aflăm de
prematura dispariţie a fratelui acestuia la 19 ani, sfârşitul este o căutare
de dincolo de moarte a fratelui pierdut. Camera îl filmează pe acelaşi
Jack aflat la maturitate parcurgând un canion pustiu, însă Malick are grijă
să alterneze planurile simbolice atunci când vrea să sugereze
transcendenţa. Astfel, o poartă părăsită din canion devine uşa unei
camere întunecoase în care este aprinsă o lumânare. În cele din urmă,
Jack ajunge pe un ţărm alături de mai mulţi oameni, cunoscuţi şi
necunoscuţi, iar bucuria de a-i revedea pe cei dragi îi aduce împăcarea cu
sine însuşi.
Aşa cum ne-a obişnuit în „The thin red line/La hotarul dintre viaţă
şi moarte”, regizorul apelează la aceleaşi monologuri interioare,
filosofarde, pentru a reda neliniştile personajelor. De la un moment dat,
aglomerarea acestor murmure lăuntrice devine un exces. Personajele nu
par preţioase prin ceea ce exprimă gândurile lor; în schimb, Malick este
preţios. Raportul dintre solemnitatea tonului de fond şi simplitatea
cugetărilor nu pare întotdeauna cel mai fericit.
259

Filmul este prefaţat de un citat din Cartea lui Iov: Unde erai tu,
când am întemeiat pământul? [...]Atunci când stelele dimineţii cântau
laolaltă şi toţi îngerii lui Dumnezeu Mă sărbătoreau? (traducere
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?cap=38&id=42). Arhetipul lui
Iov oglindeşte, în viziunea lui Malick, statutul omului ca parte a unui
întreg imposibil de cuprins cu simţurile şi cu raţiunea, precum şi legea
imuabilă a condiţiei sale, care transformă viaţa într-un examen de
credinţă şi într-un amestec de întâmplări fericite cu întâmplări dureroase.
Moartea fratelui lui Jack reprezintă o încercare pentru familia O'Brien.
Ea nu poate fi explicată, aşa cum nici deposedarea lui Iov de averea sa nu
poate fi înţeleasă la adevărata ei dimensiune decât pe un nivel
supraraţional, şi anume treapta modului de viaţă religios prezentă şi în
filosofia lui Kierkegaard. „Dumnezeu dă şi Dumnezeu ia”, sună fraza
care se repetă de câteva ori pe parcursul filmului. Nu trebuie să ne
întrebăm de ce, trebuie doar să credem. Iar credinţa îşi dezvăluie
adevărata valoare numai în vremuri de restrişte. Spre sfârşit, asemenea
personajului biblic Avraam, tatăl lui Isaac, mama lui Jack afirmă într-un
gest de acceptare: „Doamne, Ţi-l încredinţez pe fiul meu”. Ceea ce
uneşte cele două cazuri este, aşadar, actul de reafirmare a credinţei.
Coloana sonoră a filmului abundă în piese de muzică clasică, de
la compozitori baroci precum Bach şi Couperin la romantici ca Brahms şi
Smetana şi minimalişti ca Zbigniew Preisner şi John Tavener. Absorbit
de proiectul unei capodopere, Malick nu face concesii publicului pe
niciun plan şi este pregătit să fie ridicat în slăvi, dar şi criticat în egală
măsură, ceea ce s-a şi întâmplat la premiera de la Cannes a peliculei,
apreciată de critici şi huiduită de spectatori. În 1960, „Aventura” lui
Antonioni câştigase Palme d'Or-ul după o receptare similară. „Arborele
vieţii” repetă performanţa.
Una peste alta, filmul lui Malick este o lucrare monumentală, un
poem simfonico-vizual care aminteşte de „Odiseea spaţială” a lui Stanley
Kubrick prin tentativa de a măsura raporturile omului cu universul. Dar
în timp ce filmul lui Kubrick lasă să se întrevadă şi o anumită dezolare
pe care individul o încearcă în faţa vidului infinit ce se deschide în faţa
sa, Malick alege să înfăţişeze viaţa în toate formele ei, alegând implicit şi
sentimentele în locul tăcerii, aşa cum observă foarte bine şi criticul de
film american Roger Ebert. Prin urmare, „Arborele vieţii” se dezvăluie ca
un imn adresat Creaţiei presărat cu imagini de o umilă splendoare, cum
este şi cea a lanului de floarea-soarelui de la sfârşit. Pentru acei spectatori
receptivi la experienţe estetice deosebite şi pentru care filmul reprezintă
de obicei mai mult decât o simplă formă de divertisment, Malick nu va
dezamăgi.
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Poezie italiană de azi.
Prezentare şi traduceri de Geo Vasile
Francesco BALDASSI
Francesco Baldassi locuieşte la Roma unde s-a născut în 1938. A fost
învăţător şi şi-a făcut studiile sub îndrumarea unor profesori-călugări capucini
din împrejurimile Romei până la vârsta de 24 de ani. Este licenţiat în
pedagogie. Din 1969 a participat l a mişcări culturale din Capitală. A
împărtăşit poziţii ideologice culturale şi pedagogice de stânga până la finele
anilor nouăzeci când aparent pe
neaşteptate a revenit la credinţă. Între
1969 şi 2008 a publicat 11 culegeri
poetice, dintre care semnalăm, Ceneri
del cortile, Identificazioni e Ossessioni,
Prova generale, Stupore, Amore
coniugale, Lieve il vento, L’involucro
del nulla. Textele poetice de mai jos fac
parte din cel mai recent volum,
Divagazioni sulla libertà, Edizioni
Tabula fati, Chieti, 2012, 88 p,
presentazione
di
Geo
Vasile.
Libertatea ca dar divin este moto-ul şi
nevoia cea mai profundă a sufletului
poetului italian; a fi liber pentru Baldassi înseamnă, ca şi pentru dominicanul
Tommaso Campanella, a te simţi liberc chiar şi în cea mai înfiorătoare celulă a
Inchiziţiei, a supravieţui pentru a concepe în înţelesul de a crea pentru a
fiinţa.Acelaşi moto al cărţii oferă încă o cheie de lectură, altfel spus, pecetea
religioasă recurentă în precedentele volume ce marchează ideaţia versurilor.
Iubire şi moarte, peisaj şi profeţie, chipuri şi comportamente, rugăciune şi
mâhnire, singurătate şi speranţă de mântuire, totul concentrat în intense nuclee
semantice armonizate după o tehnică specială, cea de a şti să institui o realitate
analoagă visului şi uluirii.

La sostanza del tempo...
Substanţa timpului...
Substanţa timpului
dezleagă anotimpurile.
Iar mintea
ce zăboveşte în discernere,
în această senzaţie de nesiguranţă,
261

zideşte percepţia veşniciei.
*
Rostul lucrurilor şi fiinţarea
întârzie în zările îngândurate
în profunzimea propriei conştiinţe
ce întâmpină pipăind-o întreaga
vulnerabilitate a înaintării noastre
la întâlnirea cu infinitul.
*
Azi
nu pot să nu vorbesc
de recompensa dobândită
în străvechea patimă
a necontenitei adoraţii a lui Cristos.

Matrice dell’eterno
Matca veşniciei
Matcă a veşniciei
este timpul prezentului
ce-şi imprimă foşnetul
în clipa ce pecetluieşte
întreaga subtila
pătimire a trăitorilor sub
aşternutul silenţios al stelelor.
*
Dar soarele există
şi rumorile bucuriei
vibrând în sânul creaţiei.
Iar clipa care trece
scrijeleşte durata
patimii înnăscute în îmbrăţişări
ce picură din ochii
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uluirii atente
a vieţii.

Dalle cose...
Din lucrurile...
Din lucrurile omului
se desprinde senzaţia
de a percepe cursul norilor
în jurul itinearului
melancoliei.
*
Această a destinului nefericire
are nevoie de atoprezenţa privirii
în neclintirea
vântului.
În cel mai făţiş chip inima şi, aiurea,
reprezentaţia jubilării

se frânge în iuţeala
scandării ce-ocârmuieşte timpul.
*
Dar dacă din natura privirilor tale
vei micşora atracţia
cometelor
într-o zi oarecare
va distinge, luna fiind de faţă,
fericirea ta.

La perfetta sinfonia
Perfecta simfonie
Puterea-nemlânzită a omului
se regăseşte înlăuntrul libertăţii inimii.
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*
Necontenita râvâşire-a minţii
îşi regăseşte tihna
în seninătatea
ce zboară împrejurul centrului
fiinţării.
*
Iar ecoul răsfrânge din stele sunetul
şi unda-l duce laolaltă cu strigătul enorm
în profunzime, prin ceremonialul
vocii sale
ce povesteşte bunătatea gestului ivit
din perfecta simfonie - a Universului,
creat prin Iubire.

Egli, il sovrano
El, suveranul
Peste nemărginirea stearpă a solului
sub tumora vulcanilor aprinşi
şi-ostatec al nemântuitei nelinişti
de-a fărâmiţa clipa
posibilităţilor:
omul s-a confruntat cu
apartenenţa lui la lucrarea timpului
şi cu dăinuirea absurdă
a puterilor sale
ostatec al limitelor urzite
de-ntreaga cutezanţă a libertăţii lui.
*
Navigarea-i înlăuntrul fiinţei
s-a izbit de propria-i dramă
sub zodia morţii.
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Iar în universala
explozie multiplă de viaţă
el, suveranul,
arbitrul vădit
al îmărăţţiei sale pământeşti
şi-a cultivat aparenţa nedesăvârşită
zdrelind chipul propriei jinduiri
(De-atunci pe
pâmântul perigrinării noastre
s-au colorat în roşu zorii şi-asfinţiturile
precum şi inima neîmpăcată a omului).

Dante MAFFÌA
Dante Maffìa, născut la Roseto Capo Spùlico (Cosenza,
Calabria) în 1946, a fost fascinat de cărţi şi de “pommedìje” (poveşti
folclorice) ascultate cu nesaţ la gura sobei. Relatează el însuşi într-o
poezie scrisă la 13 ani:”Seara
colind/ din casă-n casă/să ascult
basme/povestite de bătrâni/ în
preajma vetrei/ca un cerşetor/ce
are nevoie de-o bucată de
pâine”.Pentru a ne face o idee
despre pluralitatea preocupărilor
lui
Dante
Maffìa,
despre
multitudinea itinerariilor
sale
literare, e de-ajuns să aruncăm o
privire asupra textelor publicate,
aproape douăzeci de poezie, şapte
de proză, cincisprezece de eseistică
(fără să includem îngrijirea unor opere de Tasso, Goldoni,
Campanella), asupra activităţii de critic militant, de fondator a trei
reviste de poezie care au căutat şi caută să străpungă cercul de
complicitate ce anihila meritata vizibilitate a unor poeţi autentici.
Reţinem în privinţa bibliografiei sale critice nume ca Leonardo Sciascia,
Luigi Reina, Natalino Sapegno, Enzo Siciliano, Pasolini, Giacinto
Spagnoletti, Aldo Palazzeschi (care i-a prefaţat debutul editorial din
1974 cu “Il leone non mangia l’erba”), Maurizio Cucchi, Giovanni
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Raboni, Leonida Repaci, Mario Luzi, Dacia Maraini, Giuliano
Manacorda etc.
Poetul şi criticul Dario Bellezza considera că Dante Maffìa ar fi
„unul dintre cei mai fericiţi poeţi ai Italiei moderne”, iar Claudio
Magris a scris: „Maffìa este un poeta doctus: opera lui cuprinde poezii
dar şi roman, eseistică şi critică. Scriitor ce se situează la răscrucea
multor fruntarii, Maffìa s-a confruntat cu o mulţime de voci ale
literaturii contemporane şi cu nucleele modernităţii; una din cele mai
fericite trăsături ale lui este prezenţa simultană a unei subtile şi călite
conştiinţe critice, atentă la criteriile istorice şi la spaima devenirii, la
fantezia mitică pătrunsă de sentimentul unităţii imuabile a fiinţei
.O ştire proaspătă despre Dante Maffìa se cuvine a fi
împărtăşită cititorilor noştri: candidatura sa a fost supusă juriului
premiului Nobel pentru literatură 2012. Înafara zecilor de romane, cărţi
de poezie, eseuri şi articole, autorul se află în linia întâi a celor mai
fierbinţi probleme sociale precum imigrarea, şomajul şi exodul pe mare
al unor disperaţi din Africa şi Asia debarcaţi în Italia, ospiciile, fabricile
pline de riscuri etc. Tradus aproape în toată lumea, a primit numeroase
premii pentru scrierile sale, precum şi medalia de Aur al Preşedintelui
Republicii Italiene, Carlo Azeglio Ciampi. Textele poetice ce urmează
au fost selectate din elegantul volum Lo specchio della mente, Milano,
Crocetti Editore, 1999, un jurnal de figuri şi destine din ospiciile
Sudului, un fel de coborâre în infernul oglinzilor minţii sparte ale unor
bărbaţi şi femei, existenţe osândite şi totodată pline de o viaţă a lor
interioară deviantă.

Rocco
Dacă mi s-ar da putinţa şi libertatea
să ordon măcar o singură zi
aş pune să fie dărâmată din temelii
această clădire care are mai bine de trei sute de ani.
E străveche, putredă, are pereţii odăilor
răniţi de mucegai, are un puţ negru
ce n-a fost nicicând curăţat.
Aş pune o roabă de trotil
în magaziile unde în haite şobolanii
s-au adunat să decidă
dacă dezlănţuie un război în contra oamenilor.
Aici ne dau să mâncăm carne de şobolani
şi fac dulceţuri din excrementele lor.
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Da, vi se pare ceva nebunesc, dar eu am văzut
cu ochii mei cum li se îmbălsămează cozile,
ar putea fi de folos într-o zi, nu se ştie niciodată,
cum ţine adesea să accentueze directorul.

Anna
Nu sunt în stare să mă desprind, să ies
din tunelul de beznă ce-ngăduia uneori să-ntrevăd
urzeala deasă a viselor şi să le simt cum sug
frenetic: sânge ce ţâşnea din cine ştie
ce nesecătuit izvor din care-nmugureau
flori veştede. De -.atunci nu mai pot
să am cumpănire, simt cum mă afund,
tot mai adânc într-o mlaştină lipicioasă,
dulceag filigran, obicei plin de spume.
Aş vrea să ştiu doar cine m-a adus
- fără să-mi dea vreun semn – în starea asta. Şi e-n zadar
s-aţâţe-n contra mea balena, e-n zadar
să-mi vâre sunete născocite şi nărăvaşe-n
urechi. E o virginitate în acel sânge
în acel gust şi miros ce mă-mbată,
ce mă face să simt viaţa şi mâinile nu mi se usucă
a putrezire. Poate că nu vreau să mă desprind,
ce crezi? Sunt în întregime posedată
de claritatea adevărului de care nu îmi pasă
de-am să râmân ţintuită în ambuscadele
de invitaţii, în ploile torenţiale secetoase.

Vincenzo
Nimeni n-a vrut să mă creadă de la început,
nimeni n-o să mă mai creadă, şi-apoi, acum
chiar dacă mi-ar fi semnat hârtia ştampilată
ca să îmi spună că vor să mă creadă, mie
nu-mi mai pasă de nimic. În prima zi
m-a durut capul, drept în adâncul frunţii,
atât de tare că-mi vedeam partea aia – nu ştiu
în ce loc răsfrântă – vânătă, înnegrită, înjunghiată
de mii de ace ruginite. A doua zi durerea
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s-a făcut şi mai mare şi s-a mutat în ceafă.
După care nu s-a mai potolit. În fiecare zi a ales
fie piciorul, fie pulpa, pomeţii obrajilor, şalele,
ficatul, nasul, cotul; când şi când şi-a făcut
de cap ca un nelegiuit trădător
şi, încetând să se cuibărească-n profunzime,
a început să ţopăie, ca un drăcuşor
pus pe şotii sau răutăţi. Ştii, obişnuindu-mă
am învăţat cum s-o întâmpin, să o curtez,
s-o sprijin, şi chiar s-o-ncurajez, dar atunci
când cineva nu-şi ţine cuvântul...Aşa c-a fost
nevoie să mă împotrivesc, s-o bruschez, s-o fac de
râsul lumii şi să-i dau în vileag slăbiciunile,
să spun cum profitam de insomnia ei
ca să trăiesc mai mult decât ceilalţi
din jurul meu, ca să nu mă încăpăţânez.
Acum e rândul meu s-o ţin ostatecă,
profitând de ea după pofta inimii.

Agnese
Îmi plăcea să mănânc fără să ţin seama
de felul mâncării, să mănânc şi basta, să deschid gura
s-o umplu, aşa, chiar şi ierburi putrede,
violete veştede, codri de pâine uscată
şi fără doar şi poate dulceţuri de gutui,
de cireşi, de piersici. Muştar
cu frunze de roşcov, hamburgher,
nuci. Dar voiam să mănânc
şi scările catedralei,
cerceii Cinţiei, macaralelele-alea
înalte din şantiere: numai să fi avut
dinţi atât de puternici ca să terciuiesc
oţelul şi cimentul. De ce mă aflu-aici?
Din propria-mi dorinţă
ce nu s-a-mplinit vreodată. Dar nu mai
am poftă de mâncare,
acum îmi place s-ascult ploaia
bufnind şi să-mi închipui pământul
ca pe-un imens vagin ce înşfacă
înşfacă fără să se cresteze
fără să sângereze.
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Teresa
Mi se aduce aminte adesea
că trebuie să plec de-aici, ca şi cum eu aş vrea
să rămân cu forţa atârnată sau tinţuită
de acest pat unde nici urmă
de zbor de rândunele unde ecoul
vulcanilor îmi bubuie-n urechi.
Cândva tot o să plec, dar după cum bine ştii,
puţin din mine a intrat
în pământ prin ţevile
de la closet şi prin norii
cărora le-am împrumutat
sfârcurile ţâţelor ca să se-adape
înainte de a se mistui în ploaie.
Nu mai au putinţa să mă elimine,
să mă omită, ceva din mine
a intrat în circuit pe vecinicie,
sunt isteaţă, ce mai....

Giovanni
Există un plan al Domnului
anume pentru mintea omului?
A mea e plină de zig-zag-uri
se mişcă
în cutremure ce se adună
la încheieturi. Uneori
îmi scutură îmi strânge mâna
şi vrea să-mi afle părerea
despre cum e făcut universul,
dacă totul funcţionează în perfectă armonie.
I-am spus că nu întotdeauna
stelele rămân la locul lor
să încălzească pământul şi uneori
poştaşul atunci când aduce plicurile mai greşeşte
luându-mă drept un profesor
de matematică pe care într-o zi
l-am cunoscut, eventual o sosie, desigur
având aceiaşi ochi ai mei, mâini
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identice, vocea la fel că eu însumi
mă înşelam şi-n oglindă
îl confundam cu mine, ce hohote de râs
şi el îngrijorat îşi arăta dinţii,
se ghemuia pe un fotoliu
plângea şi tot eu trebuia să vin
să-l consolez.

Roberta
Sunt mustrată mereu fiindcă
atunci când rămân singură mă ating,
îmi împreunez mâinile cu noaptea
cu sexul meu cu zorii
nu deosebesc o pernă
de-o fantasmă de un tort
o seringă un pat
cu cătuşele ce-mi strâng gleznele
şi-ncheietura mâinilor. Cui fac rău
dacă îmi recunosc orgasmul
şi i-l dăruiesc lui Dumnezeu, dacă de
douăzeci treizeci de ori pe zi m-aplec
şi-nvoc tandreţea pătrunderii şi nu o vreau
de la zbiri, ci de la flori, umbre, şoapte
ce mă ajung în chip de himere
făcându-mă să tresar mă desmiardă
muguri călduţi damnate zig-zag-uri
ce par germinaţii de miere.
Mă mustră şi mă iau la palme:
furtuna mă bântuie, talazuri, mă sapă
şi-mi iese prin nări duioşia-şi ia
zborul: Doamne, ce mult aş vrea să v-arăt
cât sunt de frumoasă eu şi mâinile mele
şi strigătele dulci în vreme ce m-afund
în râul orgasmului şi cuceresc
a pietrelor desfătare, al fluturilor
gâfâit culminant.
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Alfonso SEVERINO
Alfonso Severino s-a născut la Napoli în decembrie 1951 şi
locuieşte în apropiere da capitala provinciei Campania, în localitatea
Ottaviano. Itinerarul său poetic durează de mai bine de un deceniu.
Scriitura ca exerciţiu şi temelie a existenţei, astfel îi place să-şi
definească opera precum şi demersul social şi civic. Pe sine se defineşte
cu smerenie „un artizan al cuvântului”. Iată câteva titluri ale cărţilor
sale: „A Napoli”, Progetto 8 marzo”, „Le parole liberate”, „Percorso
inverso” . Cel mai recent volum
Atelier per le signore (Edizioni
Somma
Vesuviana,
2011,
introducere
de
Francesco
d’Episcopo, notă critică de
Pasquale Gerardo Santella) se
doreşte a fi un omagiu adus femeii,
un univers cu lumini şi umbre, cu
minuni şi amăgiri, dar întotdeauna
captivant. Climatul dominant este,
fireşte, unul erotic, de unde şi
frecvenţa portretelor „doamnelor”
de orice condiţie, stirpe sau spaţiu
geografic. .Abordarea poetului are loc într-un ambitus amplu, de la
jubilaţia aproape sacră, admiraţia aproape imnică la acel savoir faire al
amantului experimentat, senzual, ce ştie să preţuiască amoroasa ofrandă
carnală ( a se vedea repetitiva prezenţă a trupului feminin, a buzelor, a
ochilor, a „coapselor înfocate” etc.) într-o manieră, am zice, păgână. Se
poate, aşadar, vorbi de celebrul motiv, inclusiv pictural, amorul sacru vs.
amorul profan.
Foarte frumoase sunt poeziile dedicate celebrei poete Alda Merini
(1931 - 2009, decedată în urma unei tumori cerebrale) pentru care
Severino pare a avea un adevărat cult. Trubadur dolcestilnovist,
„funambul al cuvântului/improvizator solitar”, poetul napolitan are un
viitor cert în poezia italiana a anilor 2000: o dovedesc din plin texte
precum „Donna in abito di lino”, „Cântecul dezamăgiriii”, „Liberă în
câteva minute”, „Margherita”, „Ninfa”, „In questa stanza”, un
autoportret pe care îl reproducem in extenso: „În această odaie/ostatec
de umbră/ocup singurătatea/ şi plictisul./Garoafele/îşi ard culoarea/ în
mireasmă,/iubirea arde-n amintire./Fluturele de gheaţă/pe peretele
mut/fixează/ un zbucium zadarnic”.
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Il canto della disillusione
Cântecul dezamăgirii
Iubesc acea gură ce-mi sărută
sângele cald,
ce ţinteşte genunea,
făcând din pas o aventură.
Cântecul dezamăgirii
ce coboară în pântecul tău gol,
obscura durere ce ne leagă
şi tot mai tare se mângâie cu noi:
amintirea nicicând ostenită
să ne facă iubiţi.

La ragazza del pub
Fata din pub
Fata din pub
are ochi de azur
ochi ce găuresc nori de fum
fulgere
sclipesc pe genele-i de aur.
Este alba rază-a unui far
între coasta de stânci şi mare.
Agil dihor alb
prinde-n zbor gânduri
se joacă.
Cu fiecare halbă
cea din urmă duşcă
îi bea privirea de-azur
afară
noaptea
îi adastă surâsul.

Libera tra qualche minuto
Liberă în câteva minute
Liberă în câteva minute
am doar o singură cameră, 327.
Goi în faţa oglinzii
vedeam filmul vieţilor noastre:
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tu nu priveai
era la mijloc pudoarea ta.
Mă voiai invizibil
cu dezmierdări pe mâini,
cu dezmierdări în ochi.
Răpuşi de iubire
laolaltă îmbrăţişaţi depărtaţi
înlănţuind o căinţă,
viaţa dezamăgită, fragedă iubire.
Tot ce-am fi vrut şi nu suntem
camera 327
abator silenţios de sânge şi spermă
surâzi, inima mea!
şi-ntregime aerul acoperă oglinda
şi totul e în ochii tăi.

Mantova
Ploaia în chip de suspensie între frig
şi ceaţă
apă totuna cu văzduhul
în miriade de balonaşe.
Mantova mă-nfăşoară în frig înţepător
şi-aprinde luminile străvechilor ei juvaiere.
O duminică cu aer de sărbătoare
mă pofteşte să-mpărtăşesc timp şi spaţiu
glasuri
ce tresar printre porticuri şi pietre de râu,
Via Broletto îmi îmboldeşte paşii
spre noi întâlniri,
de pildă cu Ilse
în singurătatea-i
în amara blândeţe a ochilor ei.
Singură coaptă
precum această silenţioasă ploaie,
precum lacrimile-i tainice
ce-i umplu inima.
Ilse la o porţiune de stradă
ca o fiinţă despuiată.
Glasurile vorbind
ochii într-o privire
Mantova farmecul.
273

LITERA – TURA – VURA

A fost redeschisă
Casa memorială "Alexandru Vlahuţă" de la Agapia
Joi, 19 iulie, la Agapia, în prezenţa a numeroşi enoriaşi din toată ţara
prezenţi în aceste zile la Agapia cu prilejul mai multor manifestări
culturale şi religioase din perioada 19-21 iulie, prilejuite de finalizarea
restaurării picturii din porincipala biserică a mănăstirii - inaugurarea
Muzeului de artă "Nicolae Grigorescu, resfinţirea Bisericii "Sfinţii
Arhangheli Mihai şi Gavril", procesiunea închinată Sfinţilor Rafail şi
Partenie, sărbătorirea Sfîntului Prooroc Ilie Tesviteanul, cu
binecuvîntarea ISP Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei - a fost
redeschisă Casa memorială "Alexandru Vlahuţă".
Muzeograful Eva Giosanu a prezentat în faţa oaspeţilor şi
vizitatorilor istoricul casei memoriale, a vorbit despre importanţa
scriitorului Alexandru Vlahuţă în literatura română şi împrejurările care
au făcut ca acesta să aibă o casă proprie la Mănăstirea Agapia. Casa
Memorială Alexandru Vlahuţă este un muzeu memorial infiinţat în casa
în care a locuit vremelnic scriitorul ea fiind casa în care a locuit de fapt
mama scriitorului, călugăriţa Elisabeta Vlahuţă şi sora sa, călugăriţa
Elisabeta Străjescu. În anul 1880, după ce a rămas vaduvă, sora lui
Vlahuţă, Elisabeta Străjescu (1850-1925), s-a călugărit la Mănăstirea
Agapia. Zece ani mai tîrziu, în 1890, s-au călugarit şi părinţii săi cu
numele de Elisabeta şi Nectarie, apoi şi un frate mai mic, cu numele de
Mardarie. În satul mănăstiresc de lîngă mănăstire, pe o coasta de deal
aflată mai sus, maica Elisabeta Strajescu a construit o casută cu cerdac,
unde s-a mutat ulterior şi mama sa. În această casă, scriitorul Alexandru
Vlahuţă venea adeseori în timpul verii pentru a se odihni. Uneori, îşi
aducea acolo şi prietenii săi, printre care se număra pictorul Nicolae
Grigorescu (1838-1907), cel care a pictat biserica mănăstirii. Casa a fost
amenajată şi declarată muzeu în anul 1958, cu prilejul sărbatoririi
centenarului nasterii scriitorului. Casa Memorială Alexandru Vlahuţă de
lîngă Mănăstirea Agapia se află pe Lista Monumentelor Istorice din
judeţul Neamţ din anul 2004.
Interiorul casei memoriale, reconstituit cu ajutorul obiectelor
personale, manuscriselor, ne redă atmosfera de lucru a marelui scriitor.
Aici şi-a petrecut scriitorul cîţiva ani din viaţă, pînă în 1916, an în care,
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obligat de înaintarea frontului, să se refugieze cu o parte din agoniseala
de o viaţă la Bîrlad
Mitropolia Moldovei şi Sucevei a efectuat lucrări de consolidare şi
restaurare a casei în care a locuit scriitorul. În anul 1963, în această casă
a fost organizată o expoziţie memorială care cuprinde mobilier original şi
obiecte personale ale familiei Vlahuţă, precum şi fotografii, scrisori şi
cărţi care relevă aspecte semnificative din viaţa şi creaţia cunoscutului
scriitor. În cîteva camere, la parter şi etaj, s-a încercat şi s-a reuşit să se
reconstituie atmosfera specifică epocii: mobilier, carţi din biblioteca
proprie, reviste ale vremii, cîteva obiecte ce au aparţinut scriitorului.
Poet şi prozator important al literaturii române al secolului IXX.
Alexandru Vlahuţă s-a născut la Tutova (Vaslui) la 5 septembrie 1858 şi
a trecut în eternitate la Bucureşti, în ziua de 19 noiembrie 1919. Cea mai
importantă operă a scriitorului rămîne "România pitorească", pentru care
primeşte Premiul Academiei în 1902 (al premiul al Academiei primind şi
în ultimul an de viaţă pentru o antologie de poezie), dar singura sa carte
de foarte mare succes în epocă a fost romanul "Dan". Scriitorul s-a
remarcat şi prin versuri antimonarhice, "Minciunea stă cu Regele la
masă" aparţinîndu-i. (Nicolae Sava)

Despre falsele valori
În ziarul „Ceahlăul” din 12 septembrie a.c., Dl Viorel Tudose scrie
un articol despre falsele valori din... poezie. Iată cam cu sună articolul
care e adevărat pînă la virgulă: „N-aş vrea să mă refer la politică, la
oameni politici, că aici, s-ar zice, lucrurile sînt clare. Adică, de obicei, nu
ajunge sus cel mai bun, ci unul cu gura mare, care ori are o proptea
puternică, ori e împins de vreun partid. Ceea ce e tot un drac. Nu mă
refer, deci, la regnul politic, pentru că, după cîteva încercări eşuate, eu
declar că nu pot schimba nimic. Şi acelaşi sentiment de neputinţă şi de
lehamite văd că îl au şi alţii din ţara asta, foarte mulţi.
Atît de tare s-a depus zaţul minciunii şi falsul, atît de puternic s-a întărit,
încît pare un ciment de lungă durată, armat. Eu mă refer, prefer să mă
refer, la ce a mai rămas din ceea ce numeam dintotdeauna VALORILE
SPIRITUALE.
Ei bine, eu cred că minciuna şi falsul care au pătruns şi aici sînt mult
mai periculoase decît ce minciuni spun unul sau altul de la vreo tribună,
că adică, ce-o să facă el, ce-o să dreagă, în satul lui, în oraşul lui, în ţara
lui (că s-ar părea că e numai a lui).
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Valorile spirituale, ideile, artele, programele TV, Radio, dacă sînt
contrafăcute, degradate, fac mult mai rău decît oricare alt rău. Pentru că,
s-a dovedit, forţa adevărată a oricărei naţiuni vine în special din forţa
spirituală, din valori autentice. Or, răul, urîtul, aici se produc.
Să luăm, de pildă, poezia, literatura în general, comunicarea pe toate
canalele. Faţă de ce ştiam cei mai mulţi dintre noi despre valoare – pe
baza unor criterii autentice verificate în timp – ceea ce vedem azi în
destule programe comerciale, radio-tv, destule publicaţii, dar, mai ales, în
poezie ( că îndeosebi la asta vreau să mă refer), au devenit caricaturi
jalnice. Au năpădit librăriile, standurile de piaţă, colţurile de stradă,
tarabele din bazare, nişte cărţi absolut imposibile (am avut curiozitatea să
răsfoiesc vreo cîteva), de obicei sponsorizate de oameni cu bani, cărţi
scrise de nişte autori complet fără valoare, fără ştiinţa a ceea ce înseamnă
literatură, unii chiar cvasi-analfabeţi. Dar cu foarte mare tupeu. Ei se
constituie – căci proştii se adună – în tot felul de societăţi literare private,
de ligi ale unei modernităţi inexistente, aflate în afara oricărei logici a
literaturii. Şi îşi dau singuri note, între ei. Unul e, cică, foate talentat, altul
e doar talentat, celălalt e aproape genial, ba chiar genial. Tu, dacă eşti un
om normal, instruit, te uiţi, citeşti şi te cruceşti. Şi spui: “Vai de capul
nostru, uite cît de jos am ajuns!” Şi vezi, dintr-o dată, că această
pseudocultură, această pseudoliteratură seamănă leit cu politica de azi.
Cu pseudopolitica de azi. Na, că deşi nu voiam, tot la politică am ajuns.
Politica falselor valori.”
Domnu` Viorel, dacă data viitoare daţi şi trei, patru nume din zona
noastră, dăm o bere! (Brebenel)

Cine salvează muzeul "I.I. Mironescu" de la Tazlău?
Judeţul Neamţ nu este printre cele din urmă în ţară din punct de
vedere al punctelor muzeale, şi asta doar dacă avem în vedere casele care
au aparţinut scriitorilor: casa Creangă de la Humuleşti, casa Veronica
Micle de la Tîrgu Neamţ, casa Vlahuţă de la Agapia. Toate sînt
funcţionale, iar turiştii le caută cînd trec prin zonă. Cîndva era şi Casa
Sadoveanu de la Neamţ....
Casa I.I. Mironescu de la Tazlău a avut şi va mai avea încă, dar
pentru puţin timp, un statut aparte: înregistrată ca muzeu, ea era deschisă
pentru cei interesaţi doar la cerere de către un binevoitor care avea grijă
de casă, un vecin şi un cărturar al satului, profesorul Constantin Potop.
Casa în care s-a născut şi a locuit doctorul şi scriitorul I. I. Mironescu
din Tazlău a fost amenajată în anul 1969 ca muzeu şi expozitia
permanentă cuprinde obiecte personale, fotografii, schiţe, carţi şi
mobilier care au aparţinut acestuia. Scriitorul I.I. Mironescu a facut parte
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din cercul revistei “Viaţa Româneasca” şi a lăsat în urma sa o moştenire
valoroasă. De-a lungul timpului sora scriitorului, Lina Donea, a organizat
în aceasta casă numeroase activităţi culturale. Muzeul a fost amenajat cu
iniţiativa şi contribuţia fiicei scriitorului, Rodica Mironescu, care a reuşit
să recupereze de la rudele acestuia unele documente, scrisori de familie,
însemnări ale autorului, carţi şi fotografii. Expoziţia cuprinde două săli în
care s-a urmărit reconstituirea modului de viaţă al Tazlăului interbelic.
Astfel, a fost reconstruită camera de lucru a scriitorului cu mobilierul
originar, obiectele personale, biblioteca, imagini din activitatea sa
medicală. Prieten cu George Topîrceanu, Mihail Sadoveanu şi Panait
Istrati, I. Mironescu a fost apreciat ca om, ca medic dar şi ca scriitor.
Pentru a-l cunoaşte mai bine, Mihail Sadoveanu ne transmite o preţioasă
informaţie şi ne trimite spre locul care ii era cel mai drag scriitorului:
“Viaţa lui nu era Universitatea, practica de medic excelent, politica şi
literatura, viaţa lui era satul părintesc”.
Se pare că soarta acestui muzeu a fost de la început puţin ingrată cu
memoria celui care a locuit cîndva aici şi pe unde a trecut cîndva mari
scriitori ca Panait Istrati sau Sadoveanu. Deşi amenajat încă de acum
jumătate de veac muzeu, acesta nu a funcţionat propriu-zis, neavînd un
muzeograf sau ghid retribuit pentru asta, tot ce s-a făcut pînă acum pentru
ca muzeul să rămînă în picioare fiind muncă de voluntariat, pasiune şi
respect pentru memoria celui al cărui nume îl poartă. Scriitorul I.I.
Mironescu a avut două fete. Rodica Mironescu, una dintre fiice, a avut un
fecior Dan Ioan Petriu, care, la rîndul său, are doi copii, Alexandru Petriu
şi Ioana Petriu. Soţia acestuia, care locuieşte în Braşov şi cei doi copii ai
lui Dan Ioan Petriu s-au judecat, de cîţiva ani, pentru moştenirea casei.
Recent s-a terminat procesul iar instanţia a hotărît ca moştenirea să revină
celor trei în părţi egale. Astfel, casa este pusă în vînzare pentru ca cei trei
să-şi recupereze suma de bani ce la aparţine. Nici unul din ei nu sînt
dispuşi să doneze casa pentru a rămîne muzeu.
Primăria Tazlău nu are bani pentru a o cumpăra şi administra,
Ministerul Culturii - aflăm de la directorul Direcţiei pentru Cultură şi
Patrimoniu Naţional Neamţ, scriitorul Adrian Alui Gheorghe, nici el:
"Ministerul Culturii nu poate achiziţiona o casă, fie şi a unui scriitor de
talia lui I.I. Mironescu, acesta avînd doar obligaţia de a avea grijă ca
patrimonul naţional deja înregistrat şi clasificat să fie conservat, să nu se
piardă. Foarte rar se fac achiziţii de acest tip. Cu atît mai puţin în
perioada aceasta de criză". Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România
nici atît: "Uniunea Scriitorilor nu are bani pentru achiziţii de case, fie şi a
unor scriitori importanţi. Cred că soarta acestei case - pe care o cunosc,
am vizitat-o la invitaţia poetului Cezar Ţucu - trebuia rezolvată în aceşti
ani, pînă acum. Doar la nivel local dacă se va implica cineva pentru
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salvarea ei" - ne spune preşedintele Filialei Iaşi a USR, scriitorul Cassian
Maria Spiridon.
Singura instituţie de la nivel local care poate salva acest muzeu de la
dispariţie rămîne Consiliul judeţean Neamţ. Dacă articolul nostru nu va
sensibiliza pe nimeni, soarta acestui muzeu este pecetluită: va dispărea
definitiv de pe lista caselor-muzeu din Neamţ. Pentru că celui care va
cumpăra casa şi terenul aferent (o mică livadă) nu va nu-i va surîde deloc
ideea de a avea un muzeu în ogradă care să-i aducă oameni străini în
bătătură.
Încă un amănunt deloc nesemnificativ: din informaţiile noastre,
moştenitorii care vor să vîndă casa (dacă nu o vor fi vîndut-o pînă apare
articolul nostru) cer o sumă destul de modică. (Nicolae Sava)

Rezultatele Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare
Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafarul…”
În perioada 14-16 iunie s-a desfăşurat la Botoşani cea de a XLIII
ediţie a Zilelor Eminescu.
Un juriu format din Mircea A. Diaconu, Vasile Sipiridon, Dragoş
Cojocaru, Emanoil Marcu şi Adrian Alui Gheorghe, preşedinte, a acordat
Premiul pentru promovarea operei lui Eminescu in străinătate lui de Geo
Vasile.
În urma selectării de către o comisie formată din Gellu Dorian,
Lucian Alecsa, Dumitru Ţiganiuc şi Nicolae Corlat a lucrărilor sosite la
cea de a XXXI-a ediţie a Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare
Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…”, juriul, format din:
Cassian Maria Spiridon, redactor şef revista şi editura „Convorbiri
literare”, Lucian Vasiliu, redactor şef revista „Dacia Literară”, Liviu
Apetroaie, redactor editura Junimea, Nicolae Tzone, redactor şef editura
Vinea, Daniel Corbu, redactor şef Editura Princeps Edit şi revista Feead
back, Nicolae Panaite, redactor şef editura Alfa, Adi Cristi redactor şef
editura „24 de ore”, Marius Chelaru, redactor şef revista „Poezia”,
George Vulturescu, redactor şef revista „Poesis”, Ioan Radu Văcărescu,
redactor şef revista „Euphorion”, Carmen Veronica Steiciuc, redactor
revista „Bucovina literară”, Dumitru Augustin Doman, redactor şef
revista „Argeş”, Paul Aretzu, redactor şef revista „Ramuri”, Adrian Alui
Gheorghe, redactor şef, revista „Conta”, Liviu Ioan Stoiciu, redactor
revista „Viaţa Românească”, Ioan Moldovan, redactor şef revista
„Familia”, Vasile Spiridon, redactor revista „Ateneu”, Sterian Vicol,
redactor şef revista „Porto Franco”, Gellu Dorian, redactor şef, revista
„Hyperion” şi „Ţara de Sus”, secretar al juriului Nicolae Corat, avînd ca
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preşedinte pe criticul literar Nicolae Oprea, a decis acordarea
următoarelor premii:
SECŢIUNEA CARTE DE DEBUT: Premiul „Horaţiu Ioan Laşcu” al
Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România – RĂZVAN BUZILĂ,
pentru cartea Respiraţii din reclame, Editura Vinea, 2011; Premiul
„Grigore Vieru” al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova – ANIA VILAL,
pentru cartea eu, mama tare şi tu, Editura Brumar, 2011.
SECŢIUNEA MANUSCRISE CARTE: Premiul Editurii Vinea şi al
revisdtei „Euphorion” – IONELA MĂDĂLINA GROSU, din Suceava;
Premiul Editurii Junimea, Iaşi şi al revistei „Viaţa Românească” –
FLORIN BUZDUGAN, din Galaţi; Premiul Editurii revistei „Convorbiri
literare” şi al revistei „Convorbiri literare” – ANASTASIA
GAVRILOVICI din Suceava; Premiul Editurii Princeps Edit şi al revistei
„Feed back” – TATIANA SCURTU MUNTEANU–din Galaţi; Premiul
Editurii „24 de ore” şi al revistei „Conta” – MARA DIANA
ALEXOAEA – din Suceava; Premiul Editurii Alfa, Iaşi – NONA
TATIANA CIOFU, din Galaţi;
SECŢIUNEA GRUPAJE: Premiul revistei „Familia”: MARIAN
DRAGOMIR; Premiul revistei „Dacia Literară”: LUCIAN
ALEXANDRU IZARDA din Piatra Neamţ; Premiul revistei „Poezia”:
VLAD GALER din Botoşani; Premiul revistei „Poesis”: ANDREEA
GOREAC din Suceava; Premiul revistei „Euphorion”: IZABELA
ELENA DRĂGHICI din Constanţa; Premiul revistei „Bucovina literară”:
CAMELIA ANA BOICIUC din Sişeşti, Maramureş; Premiul revistei
„Argeş”: LAURA DANC din Hunedoara; Premiul revistei „Ramuri”:
PAULA LAVRIC din Tulcea; Premiul revistei „Porto Franco”: IRINA
MARIA STOLERU din Botoşani; Premiul revistei „Ateneu”: CLAUDIU
ARITON din Botoşani; Premiul revistei „Hyperion”: OTILIA IULIANA
ONICIUC din Botoşani; Premiul revistei „Ţara de Sus”: DENISA
ADELINA ANDREI, din Botoşani.
SECŢIUNEA
INTERPRETARE
CRITICĂ
A
OPEREI
EMINESCIENE: Premiul revistei „Convorbiri literare”: GETA
TRUICĂ din com. Brebeni, jud. Olt; Premiul revistei „Dacia Literară”:
VIOLETA ZAMFIRESCU din Botoşani; Premiul revistei „Poesis”:
CRISTINA GABRIELA NEMEŞ din Harghita; Premiul revistei „Feed
back”: BIANCA ANDREEA PETRARU din Botoşani; Premiul revistei
„Hyperion”: DIANA SPÂNU din Slatina, jud. Olt.
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Borzogheanu’ nu-i Săpînţa
Inscripţiile funerare la români datează din cele mai vechi timpuri, dar
nu putem afirma că există la noi un cult deosebit pentru asta. Cele
medievale au avut, de exemplu, un caracter religios, ele invocînd
divinitatea pentru a ajuta pe cel decedat să ajungă în raiul promis.
Inscripţiile de pe pietrele de mormînt, scrise cîndva în limba slavonă apoi
în caracterul latin, aminteau de cele mai multe ori de ceea ce a săvîrşit în
viaţă cel de sub piatra funerară, victoriile lui în lupte sau izbînzile din
viaţa socială. Dacă unele din aceste inscripţii vechi cuprind informaţii de
real interes istoric, biografic sau genealogic, ele, cercetate cu
minuţiozitate de profesionişti, ne duc spre concluzia că aplecarea
românilor spre acest domeniu nu a devenit niciodată un cult deosebit. Din
cimitirul de pe crucile din cimitirul cel mai bine reprezentat în acest cult,
Săpînţa, de exemplu, aflăm cîţi copii a avut cel decedat, ce a făcut în
viaţă şi cum a trecut la cele veşnice. În cîteva versuri meşteşugite,
umoristice de cele mai multe ori, sînt trecute în revistă cele bune (dar şi
cele rele) săvîrşite în viaţă de cel de sub cruce. Ba, mai mult decît atît,
figura acestuia este pictată deasupra succintei biografii în versuri. De
aceea a devenit acest cimitir, unic de altfel, celebru în lume.
Cum stau lucrurile în materie de inscripţii funerare în cimitirul din
Piatra Neamţ, cel de la Borzoghean, am aflat dintr-o plimbare pe aici,
într-una din zilele trecute, chiar la o zi sărbătoare, în Ziua Adormirii
Maicii Domnului, cînd pe aleile cimitirului era o aglomeraţie deosebită şi
peste tot mirosea a vin, colivă şi ceară, iar preoţii îşi făceau datoria faţă
de enoriaşi şi adormiţii lor. Plimbare din urma căruia avea să tragem
concluzia, previzibilă de altfel, că Borzogheanul nu-i Săpînţa.
"Răsare soarele undeva la apus".
Puţine sînt mormintele din
cimitirul Borzoghean (cu denumirea oficială "Eternitatea", cum altfel?)
care conţin inscripţii funerare de interes. Cele mai multe cruci au
inscripţionat doar numele celui decedat, datele de naştere şi de deces.
Unele, cele mai multe, sînt lapidare: "Aici odihneşte robul lui
Dumnezeu..." formulă completată în final cu "Veşnică amintire" sau
altele de acest gen uzuale, banale, comune. Pe noi ne-au interesat însă
inscripţiile mai deosebite, cele în versuri sau proză care spun ceva despre
cel decedat, sau care tind să se încadreze în ceea ce se numeşte artă.
"Sînt o pasăre/ cu picioarele smulse/ şi n-am de ales/ zbor./ Primul
meu popas/ va fi ultimul./ Zbor/ şi n-am de ales./ Sorb apa înălţimilor/ şi
zbor rîzînd/ şi zbor plîngînd/ şi blîndul meu sînge sărută/ interzisul
pămînt". Sînt versurile unei tinere poete care a decedat mult prea
devreme, Irina Brînduşa Irimescu. La cîteva morminte mai încolo
întîlnim o altă cruce pe care sînt încrustate în piatră tot versuri de calitate:
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"Plouă peste zare.../ Plouă peste sufletul meu/ Înălţat o clipă mai sus/
Răsare soarele undeva la apus/ Şi-apoi seara se lasă/ Peste ce-ar fi de
spus". Citim deasupra versurilor: Ioana Mihaela Balaban. Este o altă
tînără poetă care a trecut în lumea umbrelor mai devreme decît trebuia,
atunci cînd nici nu ieşise încă bine din copilărie.
Dar inspiraţia poetică este dăltuită în piatră şi în alte fel de inscripţii,
de data aceasta cu rimă: "Aici dorm somnul de veci/ Rînduit de
Dumnezeu/ Nu vreau milă de la nimeni/ Numai de la soţul meu/ Căci cu
el mi-am făcut casă/ Pe pămînt şi sub pămînt/ Şi cu el voi fi de-a pururi/
În loc luminat şi sfînt". Frumoase versuri, cinste celui ce le-a scris! La un
alt mormînt, cei care vrut să inscripţioneze cîteva cuvinte în amintirea
celui decedat dăm peste versurile lui Adrian Păunescu, frumoase de altfel
şi potrivite: "Enigmatici şi cuminţi/ Terminîndu-şi rostul lor / Lîngă noi
se sting şi mor / Dragii noştri dragi părinţi". Puţin mai încolo citim: "Tu
suflet nobil / ce te-ai suit la ceruri / lăsînd în urmă jale şi durere / Trimite
celor ce te plîng / Puţină mînguiere". Altă inscripţie conţine o adresare
mai directă spre cel decedat: "Dormi liniştită sfîntă mamă / Copiii tăi sînt
bine / Doar sufletul din ei te plînge / Pîn' vor veni la tine".
La un alt mormînt dăm peste o altă poezie interesantă: "Cînd m-am trezit
în lume/ Acest dor mi l-am avut/ De coliba-ntunecoasă/ Cu pereţi înguşti
de lut/ Fără uşi fără ferestre/ Numai bine de-ncăput/ Unde să nu mai
străbată/ Nici prin uşi nici prin ferestre/ Durerea neîndurată a vieţii
pămînteşti./ Las pămîntul moştenire/ Celor ce viaţa o iubesc/ Eu vreau
viaţa veşniciei/ Eu prin moarte o să trăiesc". În alte două poezii este
descrisă, plastic, cea care a fost cîndva mamă. În prima: "Cînd trec acum
pe potecuţă/ Parcă te văd ca-n alte dăţi/ Cînd te-ntorceai din tîrg măicuţă/
Cu coşul plin de bunătăţi/Iar mîna ta de cuvioasă/ Împarte bunătăţi din
coş/ Îţi rîde faţa ta voiasă/ Văzînd atîţia gălăgioşi./ Deşi erai firavă, mică/
Şi-mpovărată de nevoi/ Ţii fruntea sus de mucenică/ Anume ca să
creştem noi". Cea de-a doua sună asemănător, dar e scrisă din partea
soţului şi nu a copiilor: "Scumpa mea iubită/ Din cupa vieţii numai ai
gustat/ Şi-atît de crud din viaţă ai plecat/ Te plîng copiii tăi cei dragi şi
eu/ Din Paradis tu mi-ai fost dăruită/ Am fost noi doi o singură fiinţă/
Iubirea noastră în rai întemeiată/ N-o poate stinge nimeni niciodată".
Inspirate versuri!
În cimitirul "Eternitatea", adevărate obiective de patrimoniu.
Puţin pietreni ştiu că o parte dintre mormintele din cimitirul Borzoghean
sînt declarate obiective de patrimoniu, aceste figurînd în lista oficială a
Ministerului Culturii. Printre ele se află mormîntul lui Constantin Matasă,
cel al lui Lascăr Vorel, a lui G.T. Kirileanu, mormîntul senatorului V.
Ciornei, al geografului Ion Popa Burcă, precum şi Monumentul funerar
Sculy Logothetes. Cu excepţia mormîntului lui Ion Popa Burcă, care are
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doar o cruce modestă de piatră, celelalte ies în evidenţă prin
monumentalitate, unele fiind adevărate opere de artă. Dar asupra acestor
obiective de patrimoniu vom reveni. Încheiem cu o altă inscripţie
adresată de data aceasta nouă, celor care ne plimbăm prin cimitir:
"Trecător ce eşti prin viaţă / Şi te plimbi prin cimitir / Noi sîntem la noi
acasă / Tu eşti doar un musafir". Fără comentarii! (Nicolae Sava)

Anticariatele, ţinute în viaţă doar din pasiune
"Cărţile sînt prieteni reci dar siguri", spunea Victor Hugo. Din
păcate, mulţi dintre noi am înlocuit aceşti prieteni siguri cu alţii, la fel de
reci dar mai moderni, calculatoarele, CD şi DVD, site-urile internetului
etc. Noul context în care se realizează legătura dintre om şi carte,
indifernt dacă e vorba de bibliotecă, librărie sau anticariat, face ca tot mai
puţină lume să intre în aceste instituţii de cultură a cărţii, cu atît mai puţin
într-un anticariat.
Anticariatul, căci despre el vrem să vorbim, este o instituţie care
achiziţionează şi vinde cărţi vechi, tablouri, ilustrate, obiecte de
numismatică şi filatelie sau alte obiecte vechi de artă. Iar anticarul,
persoana intermediară dintre om şi carte, este cel care realizează acest
gest nobil de apropiere fie dintr-un calcul comercial (mercantil, dacă nu e
prea dur cuvîntul), fie din pasiune. Însă, de cele mai multe ori, după cum
ne vor convinge şi interlocutorii noştri, primează cel de-al doilea aspect.
În anticariate intră, de regulă, elevii sau studenţii (aflaţi în căutarea
unei cărţi care face parte din bibliografia obligatorie, ediţie apărută cu
mulţi ani înainte şi care nu a mai fost reeditată), colecţionarii de carte
rară (bibliofilii) şi de obiecte de artă, sau pur şi simplu oamenii simpli
care nu-şi pot permite să cumpere ediţii de lux ale unor cărţi foarte
căutate. Din această cauză, majoritatea celor care intră într-un anticariat
vin cu un scop precis şi nu pentru a pierde timpul printre rafturile de
cărţi. O parte dintre cei care păşesc pragul unui anticatiat vin cu sacoşa
plină de cărţi; nu mai au bani şi sînt nevoiţi să-şi desfiinţeze bibliotecile
personale.
În marile oraşe ale ţării, în special cele studenţeşti (Bucureşti, Sibiu,
TImişoara, Cluj, Iaşi ş.a.) anticariatele funcţionează pur şi simplu în
stradă. În anumite zone din centrele acestor oraşe poţi vedea pe trotuar
standuri de cărţi vechi din care îşi poţi alege cartea dorită. În Piatra
Neamţ încă nu există o asemenea ofertă stradală, anticariatele funcţionînd
în spaţii închise. Zilele trecute am intrat în cele două anticariate din Piatra
Neamţ, singurele instituţii de acest fel din municipiul nostru care vînd în
exclusivitate carte veche. Pentru că magazine cu obiecte second hand,
prin care mai găseşti şi cărţi, mai sînt în Piatra Neamţ.
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În cartierul Precista, la un parter de bloc de pe strada Independenţei,
la numărul 3, inginerul Cristi Bostan şi-a amenajat un micuţ dar elegant
anticariat. Cîteva mii de cărţi, de la ediţii princeps pînă la cele mai noi
reeditări, îşi aşteaptă cumpărătorii. Pe pereţi îţi atrag privirile elegante
tablouri de epocă, obiecte de artă ne fac cu ochiul. "Sînt doar de decor",
ne spune gazda. Aflăm de la interlocutorul nostru că anticariatul său
funcţionează de vreo patru ani, treaba aceasta o face doar din pasiune şi
dragoste de carte, iar de trăit trăieşte din profesia de inginer. La
anticariat, aici, între cărţi, vine mai mult ca să se destindă. Mai intră unul,
altul, cei mai mulţi dintre ei vechi cunoştinţe, mai schimbă o vorbă, o
carte, mai dă un volum unuia care vine disperat după un titlu din lista
lecturilor obligatorii, mai cumpără o carte. Cine intră în anticariatul său?
"De regulă, în anticariat vin elevii cu liste, în special după ce încep
şcolile, sau cei mai în vîrstă care încă au rămas cu nostalgia lecturii unei
cărţi. Nu sînt mulţi nici cumpărătorii elevi, pentru că în ultimii ani, cei
mai mulţi dintre ei citesc rezumatele cărţilor pe internet. Nu se mai
obosesc să deschidă o carte".
Şi la anticariatul de pe strada Mihail Sadoveanu, nr. 21, tot în
Precista, clienţii sînt de aceleaşi categorii - ne spune Luminiţa
Constantinescu. Soţii Dan şi Luminiţa Constantinescu au înfiinţat acest
anticariat de mai mulţi ani, acesta funcţionînd şi prin alte locaţii, mai
centrale, criza economică şi evoluţia socială din ultimii ani obligîndu-i să
se retragă într-un spaţiu închiriat de la Asociaţia Învăţătorului, unde
funcţionează acum. Cărţi foarte rare, foarte vechi, din cele cu regim
special nu deţin nici unul din cele două anticariate. "Achiziţionăm carte
aici, la sediul, sau ne putem deplasa la domiciliul clientului, dacă e cazul.
Cei care vor să vîndă cărţi sînt, în general oameni cu nevoi, care îşi
defiinţează blibliotecile din cauza că nu mai au din ce trăi, unii care îşi
vînd casele şi pleacă definitiv din oraş. Am primit şi donaţii. Însă, din
cauza spaţiului, sîntem nevoiţi să primim selectiv din ceea ce ni se oferă".
Ambele gazde ni s-au plîns de concurenţa pe care le-o fac o parte dintre
cotidianele centrale care oferă carte plus ziar la un preţuri incredibil de
mici. Ambele gazde mi-au confirmat - ştiam şi noi, de altfel - că statul
român nu a creat nici o facilitate pentru cei care fac, prin această
activitate doar aparent comercială, adevărată cultură. Ca şi librarii, ca şi
blibliotecarii. În România, ori vinzi barabule ori vinzi carte, plăteşti
statului aceleaşi taxe şi impozite.
Printre altele, aflăm, cu surprindere, de la primul interlocutor, Cristi
Bostan, că o parte dintre clasicii literaturii universale nu mai intră în
interesul cititorilor de azi. Printre ei sînt, curios pentru noi, chiar nume ca
Zola sau Balzac, de exemplu. Nici unii dintre marii romanicieri români
nu mai sînt pe gustul cititorilor de azi. Din această cauză dar şi din altele
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mai comerciale, anticarul este nevoit să facă o triere serioasă a cărţilor pe
care le achiziţionează de la ofertanţi. Nu îşi permite să blocheze rafturile
cu maculatură. Pe lîngă clasica marfă, cartea, de la anticariatul lui Cristi
Bostan se mai pot cumpăra vederi din perioada interbelică, banconote
foarte vechi, timbre, chiar clasoare întregi. Cu o asemenea ofertă bogată
se prezintă în faţa publicului interesat şi anticaratul de la Asociaţia
Învăţătorului. Fiindcă veni vorba de oferte, citeam zilele trecute (unde,
decît?) pe internet că un anticariat a spart piaţa cu o ofertă surpriză: fiind
deţinătorul cîtorva mii de ziare şi reviste, oferea la un preţ special un
exemplar din ziarul apărut în anul şi ziua de naştere a cumpărătorului.
Cîţi dintre noi nu ar fi bucuros să primească, de ziua lui, un cadou cu
ziarul apărut în ziua lui de naştere? (Nicolae SAVA)

Sinagoga din Piatra Neamţ
Puţini ştiu că una din cele mai importante clădiri de patrimoniu din
Piatra Neamţ, unică în Europa, este sinagoga situată pe strada Dr.
Dimitrie Ernici, monument cu o istorie îndelungată şi pe alocuri
controversată, mărturie a numeroasei comunităţi evreieşti care a existat în
acest oraş încă din Evul Mediu. Actuala constructie s-a ridicat pe locul
alteia mai vechi, în baza hrisovului din 19 iulie 1766 semnat de
voievodul Grigore III Ghica. Vechea sinagogă a fost de piatră, dar de la
începutul secolului al XVIII-lea nu s-a mai îngăduit decît ridicarea unor
sinagogi de lemn, ceea ce explică şi materialul folosit la construirea
acestui monument. Faptul că sinagoga se află atît de aproape de Biserica
"Sf. Ioan", nerespectîndu-se tradiţionala distanţă de 150 de stînjeni
(aproximativ 300 m) care trebuie s-o despartă de o biserică creştină, a
fost explicat de regulă prin marea vechime a edificiului iniţial, care ar fi
precedat construirea ansamblului arhitectural din epoca lui Ştefan cel
Mare. Adepţii acestui punct de vedere pleacă de la premiza că nimeni nu
ar fi îngăduit ridicarea unei sinagogi sub zidurile Curţii şi Bisericii
Domneşti şi că aceasta deja exista în 1497-1499 cînd Ştefan cel Mare a
construit biserica şi turnul-clopotniţă, lasînd-o apoi pe vechiul
amplasament.
Temelia înaltă de piatră face ca intrarea în edificiu să se realizeze
prin coborîrea mai multor trepte, iar interiorul se prezintă ca o galerie
închisă cu două etaje la nord şi un singur etaj la vest, unde e sinagoga
femeilor, la sud aflîndu-se o altă galerie de mai mici dimensiuni destinată
copiilor. În peretele estic al sinagogii este aşezată Urna Sfânta, adevarată
operă de artă executată în lemn sculptat şi dispusă în trei etaje, fiecare
nivel fiind aşezat pe coloane rotunde acoperite cu bronz şi argint. Această
urnă a fost lucrată în 1835 de Saraga Itchok ben Moische, dar în
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patrimoniul lacaşului s-a mai păstrat şi o frumoasă perdea cu şapte
triunghiuri şi o inscripţie în ebraică din care rezultă că a fost realizată în
1767, deci la numai un an de la construirea actualului edificiu. Cupola şi
pereţii laterali sînt părţile originale ale construcţiei. Altarul, suflat cu aur,
are o vechime de 250 de ani. Sinagoga este legata de numele lui Baal
Shemtov, întemeietorul hasidismului. Catedrala Baal Shem Tov este
singura sinagogă din lemn din estul Europei, păstrată intactă, cu întreaga
ei valoare simbolic-religioasă, legendară, arhitecturală. Atracţia turistică
pe care o exercită, şi nu doar pentru evrei, spune multe, iar faptul acesta
se răsfrînge benefic asupra întregii comunităţi a municipiului capitală de
judeţ. Problema este că diminuarea numărului de evrei care mai trăiesc în
diverse părţi ale României, inclusiv în Piatra Neamţ, este foarte reală.
Care este situaţia actuală în zona Neamţ aflăm chiar de la preşedintele
"proaspăt" ales al Comunităţii Evreieşti din Piatra Neamţ, scriitorul Emil
Nicolae:
"Din cele mai noi statistici pe care le avem reiese că în Comunitatea
Evreilor din Piatra-Neamţ (la care este afiliată şi Obştea de la TârguNeamţ) trăiesc 80 de etnici evrei (din totalul de 145 de membri), iar în
Comunitatea Evreilor din Roman – 24 (din totalul de 25 de membri). În
judeţul Neamţ, aşadar, trăiesc actualmente 104 etnici evrei. Oricum, mai
mult decît ne spun rezultatele provizorii ale recensămîntului din toamna
trecută (59 de evrei?!), dar mult mai puţin, într-adevăr, decît în urmă cu
un secol (cînd populaţia evreiască din cele trei oraşe menţionate se
înscria între 30-40 % din totalul locuitorilor). Poate fi un motiv de
mîhnire, dacă ne gîndim la „cantitate”, dar privind spre partea plină a
paharului, poate fi un motiv de mulţumire din perspectiva „calităţii”. În
privinţa „necazurilor” concrete ale evreilor din judeţ, acestea se rezolvă
în mare parte cu ajutorul mecanismelor bine puse la punct de Federaţia
Comunităţii Evreilor din România şi în colaborare cu membrii echipei de
conducere a Comunităţii locale aleşi odată cu mine, în primul rînd cu
vicepreşedintele Marcel Grinberg şi cu secretarul Duţu Leibovici, care au
o mai mare experienţă în administraţia comunitară".
Interlocutorul nostru ne vorbeşte în continuare despre obiectivele pe care
şi le-a propus noua echipă de conducere a acestei Comunităţi: "Dacă anul
acesta vom reuşi să ducem la capăt cîteva dintre obiectivele pe care ni leam propus - curăţarea şi reamenajarea „Cimitirului Eroilor” din incinta
cimitirului nou, renovarea sediului comunităţii, organizarea şi intrarea în
activitate a Clubului pentru Dialog Inter-Etnic, imprimarea unui pliant de
prezentare a Sinagogii-monument Baal Shem Tov şi a unui ghidaj sonor
în mai multe limbi ş.a. - vom putea spune că ne-am făcut datoria faţă de
comunitate noastră dar şi faţă de comunitatea în care trăim".
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Să amintim un fapt destul de relevant pentru evidenţierea acestei
comunităţi mici din prespectiva calităţii, de care vorbea la început
preşedintele Emil Nicolae: un lung şir de personalităţi culturale
binecunoscute – de la pictorii Victor Brauner şi Jacques Herold la
scriitorii şi publiciştii Mayer A. Halevy, Sergiu Dan, A.L. Zissu, Jean
Juster, Josef Kaufman, Nathan Mark, Dorel Dorian ş.a., sau la savanţii
Mendel Pinchas, Moshe Idel (din Tîrgu-Neamţ) şi Pincu Pascal, sau la
regizorul Moscu Copel – s-au născut pe aceste meleaguri, în comunitatea
nemţeană, ori s-au legat biografic de ea (Eugen Relgis, Ştefan Cazimir
etc.) şi au contribuit la promovarea judeţului Neamţ în întreaga lume. Iar
astăzi, în secolul XXI, cînd problemele tradiţionale ale comunităţii
evreilor (juridice, o parte din cele sociale ş.a.) se rezolvă în cadrul
normativ democrat al statului modern (Constituţie, legislaţie), şansele
conservării identităţii etnice constau, evident, în religie, istorie şi cultură,
în evidenţierea şi valorificarea acestor resurse.
Harta oraşului Piatra-Neamţ, care aspiră la o poziţie privilegiată în
turismul cultural românesc şi internaţional, deja înregistrează sinagoga
Baal Shem Tov şi un „Cimitir al Eroilor”, un bust al lui Victor Brauner,
un liceu de artă care poartă numele pictorului. Poate că în viitor vor mai
fi nume de străzi, plăci memoriale etc. Iar multiculturalismul zonei o
poate face şi mai atractivă. (Nicolae Sava)
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