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E cinci după miezul zilei…
Corabia piraților, în culorile sale eterne și magice,
roșu și negru, negru și roșu,
se întoarce calmă și sprintenă
din satul tragicei Sissi…

3.

LIVIU ANTONESEI

Ca și ficusul de mai an, dintr-o curte
din satul care veghează de sub munte
asupra orașului, ca și ferigile din Azore,
mușcata din stînga mea e un arbore,
drapată în verde pal și purpuriu aprins…

Povești filosofice cretane din A. D. 2014.

1.
Am coborît din burta leviathanului înaripat –
ea ma întîi, apoi eu care-s dintotdeauna aici..
și după valurile calde și domoale, abia izbind
malul stîncos și palmierii erupînd în buchete portocalii,
am debutat împreună pe aceste tărîmuri frățești,
am cunoscut blînda, ferocea inițiere a cărnii
pînă la un extaz împietrit în tăcere…
și o blîndă, definitivă împăcare cu lumea,
cu lumea noastră din Septentrion..

2.
Problema era…, problema mea era…, în fapt, era
problema noastră adusă din ținuturile nordice –
se va împlini în prezență ceea ce în absența ei
sfîșietoare s-a tot împlinit atît de îndelung?
Cuvintele îți vor afla calea împărătășirii?
Sorții par să fi decis favorabil – ceea ce s-a
petrecut în absență se umple de viață cu ea
întrupată între stîncile albe și roșii,
între chiparoșii risipiți printre turmele
de măslini contorsionați mai ceva decît gîndurile unui
filosofmincinos din vechile, din strălucitele vremuri –
nu, dorul nu cunoaște contingențe,
el este mereu fără de măsură…

Fără măsură sînt toate aici,
unde trupul meu nu încape în piele,
iar sufletul e cotropit de splendori
incandescente…
Ferească-te Zeul cel născut în Lassirhi
de tristețile, de suferința de aici!
Mușcata se mișcă alene sub briză,
Lămîile sînt necuprins de verzi.
O pisică liberă a insulei
își leagănă alene coada –
e neagră cu alb, ca și piratul
din Azore…

4.
Neagră, prin urmare, cu botul alb,
cum albe sînt și ghetele și plastronul,
este o pisică liberă a Cretei –
și nesfîrșit de flămîndă!
Sau își joacă bine rolul.
A dat tîrcoale, a intrat în cameră,
a ieșit imediat după mine. De pe scaun,
o privesc cum înfulecă bucățile
de cașcaval afumat.
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De mii de ani sînt aici și sînt libere
ca orice alt locuitor al insulei.

Instructor de înot pentru nubilele
ce se pregătesc să spargă poarta
vieții adevărate – un vis rotund
de viitor pensionar, refugiat
pe aceste meleaguri.

Am botezat-o Sheena și, în numele ei,
îi transmit gîndurile de bine
lui Marco Polo cel alb.

Și, poate un credincios al lui Bacchus
În orele libere ale nopții –
raki, ouzo, retsina și asprele
vinuri roșii ieșite parcă din piatră.…

5.

7.

Am purtat-o ieri, am purtat-o azi
prin cele mai apropiate locuri ale mele –
locuri ale inițierii, locuri care îmi dau puterea,
mă tulbură adesea și îmi excită imaginația.

Abrupt este drumul cunoașterii, dar și mai grea
e calea împărtășirii sale, al inițierii…
Am învățat dificil și tîrziu răbdarea, conduitele
de amînare n-au fost niciodată cea mai puternică
parte a comportamentelor și obiceiurilor mele.
Cînd păreau că devin stabile se pulverizau
ca un nor cuprins de furtună –
și chiar ca puful de păpădie în care sufli ușor
într-o amiază toridă, într-o amiază de aici…

Așa încît, între aceste stînci lunare,
între livezile de măslini și lămîi,
între smochinii singurateci, între
exploziile multicolore ale unor flori
cît arborii din altă parte –
așa încît puterea și tulburarea și imaginația
să aibă un viitor pe măsură…
Ferice de cel bîntuit de această putere
Care darnic se împarte, dar nu se epuizează.
Am trecut pe sub discul roșu-alburiu al soarelui,
Vom trece pe sub condurul de lună…

6.

Am învățat însă devreme că nu iei apa
de la gura însetatului, chiar dacă el își amînă
cu subtilitate plăcerea – fiecare cu crucea lui,
fiecare cu paharul lui, fiecare cu ritmul propriu
al satisfacerii nevoilor vitale.
Firul roșu al vieții se împletește din miriadele
de feluri de a împărtăși…

În această viață…
maestru pentru începătorii condeiului am fost,
ca și sommelier pentru debutanții în arta
secretă a marelui Bacchus.
S-a întîmplat să fiu și sex instructor,
după cum scrie pe un breloc
prins în zbor în draga mea Londră.

23 – 29 August 2014, Hersonissos, Creta

( continuare în numărul 3 (8) 2015)

O viață de profesor liber,
fără angajament ferm.
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DINU FLĂMÂND
A CELEBRA IMPOSIBILUL
De peste două mii de ani o misterioasă odă scrisă
de Horațiu rezistă la asalturile celor mai dibaci hermeneuți, părând că le dă tuturor dreptate și niciunuia.
Perplexitatea decurge mai întâi din constarea că este
singura odă în care acest uriaș autor latin nu pare să
mai vorbească în numele său, deși în toate celelalte îi
simțim chiar prezența fizică. Nedumeririle sporesc pe
măsură ce observăm că două sau trei voci auctoriale
preiau treptat regia discursului, alternând tonul elegiac
cu sarcasmul, ușor ironic, spre a sfârși ca un epitaf
absent, pe care oda pare că îl cerșește. Confuzia nu face
decât să sporească atunci când încercăm să pricepem
cine cui i se adresează. Ar fi vorba de spiritul insepult și
neliniștit al unui marinar înecat, fantomă abisală care
de la bun început apostrofează dar și consolează
spiritului altui mort: pe cel al unui celebru geometru
pitagoreic – Archytas. Numai că acesta din urmă, după
un ciclul de metempsihoze, își odihnește, totuși, trupul
sub o piatră tombală pe țărmul apulian. Câtă vreme
spiritul marinarului mort în ape nu-și găsește liniștea
fiindcă a rămas neîngropat. Iată de ce el se adresează,
începând cu cel de al 23 vers, odată cu apelativul „At tu,
nauta”... și unui marinar viu, drumeț care tocmai străbate pe uscat acele ținuturi unde se află mormântul
arpentorului pitagoreic. Pricepem spre sfârșit, dacă e să
credem că aceeași voce revine, că mortul neîngropat i-ar

cerși marinarului terestru câțiva pumi de țărână aruncați peste ape, astfel ca sufletul său să-și găsească
liniștea în adevărata și singura moarte demnă, pentru
un om, cea a trupului restituit gliei. Dar nici aici nu ne
dăm seama dacă țărâna ar trebui aruncată peste apele
mării în acel loc, sau pur și simplu în abisul marin
abstract unde s-ar afla oasele și tigva celui înghițit întrun posibil naufragiu? Nu știm fiindcă nici nu e nevoie
să știm. Tot așa cum nu ne dăm seama dacă ni se
propune un singur monolog sau o suită de dialoguri în
care un mort îl consolează pe alt mort; sau tot el îl
apostrofează pe un om viu să se oprească din mersul lui
grăbit spre a îndeplini un ritual spre cinstirea
defuncților. Nu ne dăm seama fiindcă este un fel de
confuzie inevitabilă. Vocile apar din mai multe părți și
dispar, e o hărmălaie dar și un fel de amnezie
capricioasă, scoasă în evidență doar de schimbarea
direcției în discurs. Superbul pasaj ce evocă „aceeași
noapte care pe toți ne așteaptă” – Sed omnis una manent
nox... poate fi gândul intim al autorului, unul terifiant
pe care rareori îl rostești sau ți-l spui ție însuți. El apare
și dispare în „pomelnicul” morților, dar nu e tema
centrală. Alte pasaje cu aspect de monolog pot fi
identificate pe parcurs. Așa că trebuie să ne întrebăm: ce
poate însemna acest lucru?
Cuvintele se încumetă să străbată aceste presupuse
interstiții ce par să comunice între lumea vieții și cea a
morții, dar înțelesul ascuns al acestei căutării ne
sugerează că ajungem la imposibilitatea de a găsi
comunicare. 1 Însă este o imposibilitate „bogată”, căci
toate civilizațiile presupun existența unui dialog-molog
între cele două lumi, conform celei mai tenace credințe
instituită de când omul cinstește moartea și memoria
semenilor săi. Dar faptul că gândindu-ne la antecesorii
noștri ne simțim în „contact” viu cu ei, ne face să le
atribuim și lor aceeași fidelitate față de noi, să
presupunem că există și un contact al lor cu noi,
vehiculat cu un alt soi de memorie și de vorbire. Poate
de aceea, pe pietrele tombale ale vechilor greci epitaful
era o spunere făcută în numele defunctului. Oprește-te,
trecătorule, cinstește numele celui care am fost eu,
cutare.... Acestei inscripiții i se spunea sema, iar ea se
află chiar la începutul râvnei noastre semiotice de a
descifra înțelesurile conținute în semne și însemne.
Piatra inscripționată făcea un unghi drept cu trupul
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alungit, cu soma, era simbolul de „verticalitate” al acestei
tâlcuiri, cum ar spune Ion Barbu. Iar știința descifrării
semnelor de la această perpendicularitate începe, de la
citirea și deslușirea mesajului lăsat de cel plecat. Se
cuvine să nu-i pierdem urma, dar și să intrăm în
comunicare spirituală cu el. Pot să facă așa ceva
cuvintele noastre, să restabilească necesara comunicare
cu cei plecați dincolo? Ardența melancoliei din oda
horațiană ne demonstrează că imposibilul poate fi
celebrat. Și avem astfel muzica secretă, arta captivă ce
palpită cu o incredibilă forță, în acesată minune
inventată prin cuvinte care se numește: oda!
Misterioasă, în cazul de față, și la fel de inexplicabilă, în
densitatea ei umană, precum gestul primului om de
peșteră care a așezat trupul mort al tatălui său pe
frunzare și l-a înconjurat cu pietre magice.
________________________________

1. Evident că și această interpretare a fost fost parțial
schițată - Horace and the monuments: a new
interpretation of the Archytas ode (C.1.28), Harvard
studies in classical philology, Harvard University Press,
1984. Dar interpretarea de acolo nu este și a noastră.

8

HORAȚIU
Oda I, 28
( Archytas)

2

Tu al mărilor și peste ținuturi și de innumerabilele nisipuri
măsurător ce erai, Archytas,
iată-te sufocat sub un strat de pulbere dat umilului tău
mormânt
pe coasta de la Matinum
la ce-ți va fi fost de folos că ai străbătut cu spiritul
vămile cerului
și întinsul pământului dacă
tot te pândea și pe tine moartea? Morți sunt acum tatăl
lui Pelopis3 ,
oaspete-al zeilor, și Tithon4 îmbătatul
de auroră, smuls în văzduhuri, precum și Minos5 căruia
Jupiter
tainele Cretei-i împărtășise,
iar Tartar îl ține pe Panthoidis6 cel încă o dată coborât
în Infern,
deși scutul său mărturie ar sta că la prăpădul
Troiei el nu pare să-i fi lăsat negrei morți decât pielea și
nervii,
iar tu socoteai că el nu fusese nicidecum mai
puțin înțelept
decât drept. Doar că o singură noapte pe toți ne așteaptă
și o singură
dată pașii noștri vântură colbul pe drumul fără
de-ntoarcere.
Furiile pe unii îi hăcuiesc ca să-i fie crudui Marte pe
plac iar pe marinar
îl bea marea până la ultima lui suflare;
de-a valma sunt împinși laolaltă bătrâni și tineri înspre
funesta groapă,
nimeni de pe răbojul Proserpinei nu-și scapă
capul.
7
Și pe mine năvalnicul Notus ce însoțește Orionul la
asfințit
m-a acoperit sub valuri iliriene.
Dar tu, marinarule, n-ar fi bine acuma să te zgârcești,
așadar
dăruiește-le oaselor mele neînhumate
și tigvei mele fără mormânt un grăunte de nisip vagabond.
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Căci astfel vânturile ce învrăjbesc apele hesperide
și izbesc în pădurile dinspre Venosia8 nu te-or vătăma
și pe tine,
9
iar Jupiter și Neptun în sacrul Tarente te-or răsplăti.
Vrei oare tu din pură nesăbuință să comiți un delict de
care mai apoi
vor fi acuzați fiii tăi inocenți? Fastuoase
represalii te pot aștepta și pe tine și datorii numeroase
pentru încă alte
nebănuite greșeli: de mă lași în izbeliște
blestemul meu te va urmări și niciun sacrificiu nu-ți va
mai folosi.
Ești grăbit? N-o să-ți ia prea mult să arunci de trei ori
peste mine câte un pumn de pământ și-apoi du-te în
drumul tău.

lăsat la Troia numai pielea și nervii, nu și spiritul, care
s-a reîncarnat). Prin moartea ulterioară a lui Pitagora,
discipol al lui Euforbius, acela ajunge pentru a doua
oară în Orcus (Infern). Dar cum Arcytas a fost
discipolul lui Pitagora, iar acesta s-a considerat discipol
al eroului homeric Euforbius, avem și un lanț al
metempsihozei.
7. În noiembrie, când constelația Orion coboară sub
orizont, furtunile erau deseori iscate în sudul peninsulei
italice de vântul Notus.
8. Localitate unde se născuse Horațiu.
9. Oraș la Marea Ionică fundat de Taras, fiul lui Neptun.

Traducere de Dinu Flămând

________________________________

2. Archiytas - om de stat și geometru (sec VI.a.c.) din
Tarent, prieten cu Platon, discipol al lui Pitagora,
înmormântat lângă muntele Matinum, pe coasta
Apuliei. Exegeții horațini desemnează de câteva decenii
sub acest titlu misterioasa odă, însă el nu apare în
primele ediții horațiene.
3. Tantal.
4. Frate al lui Priam, soț al Aurorei.
5. Rege al Cretei despre care legenda spune că primise
chiar de la Jupiter legile pentru guvernarea insulei.
6. E vorba de Euforbius, fiul lui Pantous, ucis la Troia de
Menelaos. Scutul său a fost consacrat Iunonei la Argos.
Mai târziu, geometrul Pitagora, adept convins al
metempsihozei, la care se referă Horațiu în această
secvență, a identificat intuitiv apartenența acestui scut.
Iar faptul că ulterior s-a găsit gravat pe circumferința
interioară a scutului numele eroului homeric a devenit
pentru Pitagoras dovada că în el se încarnase eroul de la
Troia (subliniată aici și de afirmația că Euforbiu și-a
ALTER N AN ŢE
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GEO VASILE
INVENTIVITATE FĂRĂ FRONTIERE,
SPECTACOL DE IDEI
Emil Petru Raţiu (n. Chişinău, 1935) a locuit din 1940
în Bucureşti, unde a urmat şi a absolvit şcoala pri-mară,
liceul „Gheorghe Lazăr”, apoi Universitatea (Facul-tatea de
medicină generală, Bucureşti). În noiembrie 1968, după
eşecul „primăverii de la Praga”, a rămas în Occident. Din
1969 s-a stabilit în Italia. Locuieşte la Roma. În calita-tea sa
de medic, nu a pregetat să facă voluntariat în Africa,
inclusiv în Etiopia. A făcut mai multe călătorii în India,
interesat fiind de civilizația, cultura și spiritualitatea acestui
subcontinent, ca o alternativă la galopantul amurg al zeilor
vizibil în Europa.
În calitate de scriitor, a publicat în ianuarie 1989, la
Roma, culegerea de schiţe şi nuvele Supravieţuitorul, apoi
romanul Bariera la editura Clusium din Cluj-Napoca, în
1994, cu o postfaţă de Teohar Mihadaş. Pomenitul roman
poate fi considerat o carte a exilului și a înstrăinării de sine,
și totodată a laitmotivului istoriei maștere vs insulele de
românism din Balcani. Este autorul a circa 160 de eseuri,
proză scurtă, jurnale de călătorii, articole pe teme istorice,
în principalele reviste literare din ţară, precum şi în
paginile unor publicaţii de limbă italiană sau franceză, în
această din urmă limbă pe teme de filologie şi istorie. A
înfiinţat la Trieste, în anul 1994, Asociaţia Culturală
„Andrei Glavina”, considerat apostolul istro-românilor,
reprezentanți ai unei minorități lingvistice din Istria
(Croația) și vorbitori ai unui dialect din familia limbilor
romanice - istro-româna – practic în curs de dispariție,
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sortit să rămână atestat doar în dicționare sau în tratatele și
manualele de specialitate În calitate de preşedinte al
pomenitei asociaţiii non-guvernamentale, a participat la
congrese ale Consiliului Europei şi ale altor organizaţii
internaţionale, pe tema minorităţilor naţionale.
Conform propriei mărturisiri, principala sa vocație
rămâne proza de ficțiune. Semnalăm în acest sens cele mai
recente romane: din 2013 datează Miorița, Ed. Ideea Europeană, 368 p., o recontextualizare în cheie postmodernă a
legendarei noastre balade: faimoasa gură de rai, departe de
visatul paradis mioritic sau biblicul Noul Ierusalim, va să
devină sub bagheta acestor bolnavi care ne conduc, o gură
de iad în condițiile actualității inevitabilului global village
supus mercificării a tot ceea ce ține de omenie și omenitate,
ca să folosim un termen al religiei noastre ortodoxe. Lumea
virtuală este pe cale să se substituie realității ființiale ce va
sfârși prin a fi abolită în ceea ce ține de specificul și ethosul
profund al individualității noastre identitare și totodată al
alterității, al dăruirii de sine până la jerfă. Autorul califică
evenimentele sângeroase din decembrie 1989 o pildă de
imolare mioritică a românilor împotriva colhozului global,
efect demonic al ideologiei comuniste dominante vreme de
patru decenii.
Romanul Meșterul Manole apărut în 2014, Ed. Ideea
Europeană, 478 p., pornește tot de la un arhetip, omonima
baladă fundamentală a românilor, redefinită de autor ca
ideal estetic și etic al omului ce-și închină viața construcției
de sine în lumina preceptelor cristice sau pe altarul
existenței semenilor săi. Numai că într-o lume desacralizată pe care tocmai o străbatem, constructorul contemporan înalță construcții spre a-și făli narcisic, autist și
iconoclast propria iluzie de atotputernicie. Sfârșește, fără a
prinde chiar de veste, prin a-și sacrifica propria libertate și
propria ființă precum și pe cei dragi unei zeități a materialității efemere a lumii. Obsesiile romancierului par a se
întrupa în binomul mitului degradat în cotidian, al jertfei și
creației, al vieții de dincolo de moarte, al luptei cu Îngerul
și victoriei lui Iacov, al căutării absolutului în ciuda
păcatului originar generator și pecete de moarte, al tinereții
fără bătrâneții, al evadării în alt timp și spațiu, bariere cvasi
inexistente pentru libera circulație a spiritului, a victoriei
Fiilor Luminii asupra Fiilor Tenebrelor etc.
Aceleași teme revin sub altă întruchipare în mai scurtul dar densul roman publicat în limba italiană
Extraordinarele călătorii ale lui Orfeu, Roma, Ed. Il Cerchio,
2014, 123 p., cu o excepțională prefață Clericus in
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labirinto, semnată de Adolfo Morganti. Profesorul Orfeu,

nume predestinat să aducă în lumină iubirea înlănțuită în
Hades, un alter ego al aedului tracic și totodată al
autorului, revine din Italia, în țara natală, mai precis în
București, precum odinioară Ulise în Itaca.
Scopul întoarcerii este revendicarea unei proprietăți
imobiliare, naționalizate de comuniști. Suntem în iunie
1990. Este surprins și înspăimântat de prezența unor
legiuni de mineri pe străzile Capitalei, chemați de liderii
vremii să apere Revoluția cu orice preț, drept care se
ascunde printre schelăriile șantierului rămas în urma
faraonicei construcții numite Casa Poporului, în zilele
noastre Palatul Parlamentului, un fel de testament pe
verticală al defunctului cuplu dicatatorial. Un testament
însângerat căci acel mega-stabiliment paranoid sacrificase
o jumătate din Bucureștiul vechi, depozitar de istorie,
civilizație, cultură și credință românească, prin demolarea
a sute de clădiri de referință, între care și biserici.
După această introducere sub zodia realismului pur
(parcurgerea în lung și-n lat a străzilor Capitalei, prezența
sa programată, întâmplătoare sau involuntară, de-aici și
côté-ul aventuros al romanului, în felurite locații și la
felurite conferințe, cenacluri literare, manifestații gay pro
și contra, slujbe religioase, revederea cu vechi cunoștințe,
jubileul colegilor de facultate etc., de unde și schițele unor
cvasi personaje), romancierul recurge la o strategie epică
inedită, amintind totuși de procedeele prozei lui Mircea
Eliade: decolarea în oniric, fantastic și fabulos. Profesorul
Orfeu are revelația că sub temeliile ctitoriei ceaușiste se
afla o așezare urbană, locuită. O lume paralelă celei de la
suprafață, pe care am numi-o purgatorial-spectrală, ce
existase înainte de demolare, a celor ce nu voiseră să-și
abandoneze casele, dar și a unor prezențe și ctitorii de
acum câteva secole ce supraviețuiesc în respectivele
subterane.
Sub zodia ambiguității, Emil Petru Rațiu zugrăvește
acest univers eclectic, aparent o civilizație necunoscută,
cu alte reguli în privința luminii și umbrei, a timpului
mecanic și individual etc., așa încât cititorul acceptă
convenția literară de rătăcire a profesorului Orfeu într-un
labirint dilematic al trecutului-viitor sau al viitoruluitrecut, în cele două lumi paralele pe care le străbate,
inclusiv în căutarea Afroditei sale, marea iubire din
studenția sa bucureșteană pe care o întrevede în cele mai
felurite ipostaze, prima dată în chip de marionetă la noul
Teatru de pe stada Puțul cu apă rece, ca apoi să-l întâmpine

în pragul fostei sale case de sub Palatul Poporului unde
ajunge coborând în undele unei fântâni a timpului. Ea era
neschimbată, ca în acel tablou de pe perete, aripa timpului
nu o atinsese. Era în afara timpului, trăia în trecut și în
viitor, adică într-un veșnic prezent. Iată cheia de lectură a
romanului profesorului de muzică Orfeu și a călătoriilor
sale extraordinare.
Conform mărturiilor autorului din interviul acordat
revistei Orizzonti culturali, romanul este unul istoricofantastic și filosofic. Epicentrul lui este Bucureștiul, inclusiv cel subteran. Noi am adăuga și valențele ontologice
(fractura între noumen și fenomen, nostalgia limbii divine, edenice și a propriei dimensiuni pierdute, a cuvântului
și adevărului mântuitor, superioritatea lui nous față de
socraticul logos, a căilor intuitive, noetice profesate de
Platon, Pitagora, Vico, Lucian Blaga față de calea logicodiscursivă cartesiană), politice (profesorul are parte la
București de un proces prin care este acuzat de trafic de
persoane pentru că ar fi înlesnit plecarea din România
comunistă a unei familii în Italia etc), religioase, dar mai
ales valențele imaginarului fără frontiere din basme,
legende sau scrieri fantastice tip Alice în țara minunilor. De
aici ar pleca tunelurile timpului, spune în continuare
autorul, invizibile pentru ochiul profan, ce duc atât în
trecut (mânăstirea Antim, Curtea Veche, ctitoriile
brâncovenești) cât și în viitorul imaginar al clonelor
(fabrica de clone de pe locul Arsenalului Militar demolat
odată cu celelalte clădiri de pe Uranus).
Demne de semnalat sunt și valențele poematice ale
scriiturii, mai ales în ultimele două capitole din cele opt,
Venezia și Armagheddon.
Prin aceeași buclă (explozie!!!) temporală, coborând
în subteranele Palatului Poporului pentru a se prezenta la
Curtea de Apel, profesorul Orfeu, însoțit cu părintele
Mercurie de la mânăstirea Antim, are revelația unor
universuri stratificate, timp-spațiu. Sunt rememorate
episoade din Revoluția pașoptistă cu semnarea
Constituției sub presiunea maselor, de către prințul
Bibescu, sau referințe la guvernul Rossetti, la prezența
socialiștilor lui Dobrogeanu Gherea, sau chiar a lui
Ferdinand Lassalle în vizită la București, înscăunarea lui
Cuza ș.am.d. După cum se vede, istoria românilor este
relatată à rebour, regresiv. Altă galerie a timpului îi aduc pe
cei doi pe drumul ieșirii la suprafață.
Un nou capitol, o nouă aventură în timp și spațiu,
mai precis în cealaltă capitală a Țării Românești, Iași, nu
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după ce diligența străbătuse codrii Vlăsiei, trecând de frontiera de la Focșani. Un prilej al autorului de resuscita frumusețea peisajului și a ctitoriilor de cultură și religioase tip
Academia Vasiliană, biserica Sf. Nicolae, mânăstirile Galata sau Golia cu turnul cu ceas de la intrare construit de
soladații suedezi ai lui Carol XII, dar și moravurile sau ițele
politice și diplomatice ce se țeseau la curtea prințului
Grigore Callimachi prin prezența unor consuli, abați,
oameni de știință din țări europene precum Austria,
Anglia, Italia etc. Căutător al adevărului, bântuit de enigma
pierderii echilibrului lumii, și drep urmare a comuniunii
între lucru și cuvânt, prof. Orfeu nu pregetă să învețe
ebraica și să frecventeze sinagogi, spre a se consulta cu
slujitorii cultului mozaic asupra Torei, Zoharului, sferelor
Sefirotului etc. Convorbirile nu sunt mai fructuoase decât
cele din sinagoga de la București, roadele vizitei sale la Iași
fiind rostite de un călugăr alchimist, profesor de la
pomenita Academie ieșeană: transcenderea de la materia
brută la cea nobilă, la esența pură primenită de necurățenii,
având virtutea esenței invizibile edenice, se face doar prin
credință, asemeni Schimbării la față a Mântuitorului pe
muntele Tabor.
La București, unde se va întoarce eroul nostru, domnea prințul Mavrogheni, al cărui consilier era Thomas
Hope, un agnostic, ce-i spune profesorului că adevărul nu
e nicăieri, cu excepția puterii. Dezamăgit, Orfeu coboară
din nou în tunelul timpului, într-un plan mai profund, cel
al Curții Vechi pe urmele casei sale (a iubirii cu
Afrodita!!!) ce aparținuse odinioară doctorului italian al lui
Constantin Brâncovenau, Bartolomeo Ferrati. Este primit
de secretarul italian al domnitorului în somptuosul palat
domesc în preajma căruia se înalța în toată fosta ei
splendoare vila lui Ferrati în mijlocul unei grădini ce se
întindea până la malurile Dâmboviței. De fapt fosta lui
casă, așa cum arătase acum trei sute de ani. O vizitează și
trăiește un miracol: pe perete era portretul unei femei ce va
fi trăit abia peste trei veacuri, nu alta decât iubita tinereții
sale, Afrodita. Portretul era semnat de Paolo Veronese
(1528-1588). Orfeu își dă seama că trăiește simultan în
două planuri temporale. Magie curată, căci însuși sufletul
său se afla în acea tânără femeie pe care el n-o cunoscuse și
totuși era... Afrodita de pe vremea studenției sale. Oare ea
era cuvântul, trupul luminii pe care nicicând nu-l găsise.
Fapt e că pe 15 augusr 1714 Brâncoveanu, mazilit de
trimisul Sublimei Porți, va fi executat împreună cu partea
bărbătească a familiei sale la Stambul.
12

Capitolul Lumea Nouă, îl are drept protagonist pe
părintele Mercurie, un fel de Candide redivivus nimerit
pe un alt palier al timpului, într-o lume a viitorului pe
care in nuce tocmai o presimțim. Ne este zugrăvită cu
lux de amănunte o utopie negativă, am zice chiar horror,
în care toate noțiunile lumii normale, umane, tradițional-creștine erau abolite în favoarea promovării contrariului lor: homosexualitatea în defavoarea heterosexualității, zgomotul dizarmonic în defavoarea muzicii, limbajul telegrafic, aproape păsăresc, agramatical în
defavoarea limbii apte să relaționeze, să comunice un
conținut. Timpul avea un înțeles și o noimă doar în
funcție de cursul valutar de care oamenii își legau
indestructibil existența și viitorul. Cei ce nu aveau valută, deși erau în viață, erau considerați morți și relegați
în imense necropole la marginea orașului; deveneau
furnizori de organe fiindcă erau biologic considerați
morți. Cei ce încă măsurau viața în timp, erau
considerați de fisc evazioniști, fiindcă încălcau sistemul
biletelor de timp-valută. În necropole izbucneau când și
când revolte în contra celor ce dețineau mai multe
milenii de timp-valută și chiar ere. Masificarea
instuctiv-informațională era realizată printr-un sistem
de oglinzi convexe-concave, ce propagau necontenit
ideea că se trăiește în cea mai bună dintre lumile
posibile. Oamenii nu aveau voie să aibă gânduri proprii
de vreme ce alții erau specializați să gândească pentru ei
( opinions makers), ideea de individualitate, de eu, fiind
considerată narcisistă, disidentă, periculoasă. Singurul
loc în care se trăia conform timpului, calendarului și
ceasului tradițional era balamucul: pacienții stabilimentului refuzau să se hrănească cu idei primite de-a
gata, drept care erau considerați insurgenți. Într-adevăr
aceștia urzesc un complot și evadează călăuziți de părintele Mercurie: dau ocol Turnului viitorului încredințându-l ocrotirii Providenței ce va învinge haosul în
care liderii timpului-valută voiau să arunce lumea.
Orfeu îl va reîntâlni la un alt nivel temporal pe părintele Mercurie în Basilica înălțată pe terenul fostei
case Ferrati, în apropiere de mânăstirea Radu Vodă.
Vechea lui cunoștința tocmai terminase de ținut o
slujbă unor creștini de rit paulin, căreia îi va urma o
ceremonie de hirotonire a unor novici, un fel de
logodnă mistică cu sufletul de lumină, cu omul lăuntric
invocat de Sf.Pavel. Credință înrudită cu cea întemeiată
de teologul și filosoful grec Origen din Alexandria (185
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- 254). Părăsind acel palier subteran din București,
străbătut de Dâmbovița cu afluentul său Gârlicioara,
Orfeu își amintește și de repere istorice ale Bucureștiului de odinioară precum Podul Calicilor, Curtea
Veche etc.
Profesorul de muzică fusese din nou uimit și privilegiat să identifice pe un perete al pronaosului din
Basilică tabloul Afroditei, semn al unei voințe supreme
de a-i aminti protagonstului de iubirea indelebilă, de a
nu pregeta să coboare ca pe o scară reunind cele două
lumi, evadând din înlănțuirea timpului exterior spre
întruparea ei de lumină, lăuntrică, a materiei devenite
lumină, psyche, pneuma, Verbul, Cuvântul cel dintâi,
trăind o realitate de dincolo de realitate în lumea invizibilă a dumnezeirii, dincolo de simulacrul și lustrul
lumii vizibile. În siajul romanului gotic și alegoric,
amintind de scrierile lui Dante, dar și ale lui Umberto
Eco, capitolul se termină printr-un incendiu devastator
al Basilicii provocat de invadatori, păgânii lui Sinan
Pașa concomitent cu moartea voievodului Matei
Basarab. Chemat și absorbit de privirile femeii din
celebrul tablou (amintindu-ne de estetica privirii din
poezia dolcestilnovistă), Orfeu se scufundă într-un tunel fără fund, la sfărșitul căruia timpul nu mai avea
fruntarii și lumina domnea pretutindeni. Se va trezi din
fantastica rostogolire în Piazza San Marco, aglomerată
ca de obicei, oamenii însă aparțineau din diverse epoci.
Eroul nostru, Orfeu cel sosit din Dacia, cum se va
prezenta, nu scapă ocazia să descopere mulți români,
tineri nobili din Valahia, de la gurile Istrului, cum se
numea în vechime Dunărea, sau chiar din Istria, ce
studiau la Padova. Cu această misiune se îmbarcă în
portul Marghera și urcă pe pe canalul Brenta. Două
celebrități ale vremii și totodată adversare prin
doctrină, erau cei mai frecventați profesori ai
Universității de faimă europeană din Palazzo del Bo.
Pitagoreicul Galileo Galilei ce obișnuia să-și înceapă
cursurile cu fraza: natura e scrisă în limbaj matematic și
Cesare Cremonini, filosof aristotelic și dialectic propaga teoria materialistă a morții sufletului odată cu
trupul. Un episod de istorie venetă relaționată cu istoria
Principatelor noastre, unite efemer de Mihai Viteazul,
dinamizează acest capitol intitulat Veneția. Nu lipsesc
protestele studențești germani împotriva iezuiților,
întâlnirea lui Orfeu cu prințul Radu, fiul lui Mihnea
Turcitul, peripețiile întoarcerii în țară pe apă și pe

uscat, portul Ragusa la Cladova pe Dunăre, și apoi pe
un pod plutitor la Calafat.
Capitolul Armagheddon încoronează printr-un
alegrissimo sostenuto sfârșitul romanului ce trebuie citit
în cheia unei complexe alegorii. După ce va fi străbătut
ca în basmele noastre tărâmuri dezolante, pârjolite de
foc și extincția vieții, Orfeu ajunge în fața unei priveliști
edenice cu maci roșii ce nu se trec nicicând, cu un palat
al primăverii veșnice strălucind mai abitir ca soarele;
aici îi reapare din nou pisicuța vorbitoare întâlnită
pentru prima oară în subteranele Capitalei, reîncarnare
a spiritului timpului, dincolo de bine și de rău. Aceasta
îl va sfătui să rămână pe acel tărâm feeric, scăpat de
sub aripa timpului. Dar misterul celei pe care o căuta se
dovedește mai tare, astfel că Orfeu revine în ținuturile
marcate de păcatul originar și al morții, dominate de
supertehnologia benzilor de montaj, a incubatoarelor
fabrici de carne, bântuite de imperativul freneziei
timpului-bani, al profitului cu orice preț, al reclamelor,
oglinzilor, vitrinelor de iluzii și mărfurilor creatoare de
dependență și simulacre., second life. Armonia, grația și
frumusețea fuseseră alungate odată cu Dumnezeul cel
Adevărat din viața oamenilor deveniți niște marionete
spasmodice. Însăși Afrodita lui se alăturase hierofanților și bacantelor ce diriguiau timpul. Ea îl alungă
brutal pe Orfeu când încercase de să-i amintească de
iubirea ce-i legase, pentru ca în final să-i răspundă
printr-un slogan ce rezuma spiritul vremurilor: “
trăiască marea sărbătoare a morții iubirii “.
Războiul lumilor era iminent, războiul Fiilor Luminii vs Fiii Tenebrelor, al celor doi demiurgi: cel ce era
iubire și viață și cel funest, al morții și al materiei.
Orfeu avea tocmai această misiune de a elibera
oamenii din lanțurile materiei, drept care, alături de
părintele Mercurie, este sprijinit de Oștirile Cerești și
Fiii Luminii. Autorul aruncă în luptă un amalgam
livresc de emisari din mitologii universale și Biblie,
punând la cale o confruntare și un sfârșit de lume
înfiorător, un grand guignol demn de acea epocă de fier.
Pericolul cel mai mare rămăsese însă clonele venite din
viitor în ajutorul Îngerilor căzuți, Titanilor, Fiilor
tenebrelor. Ele aveau menirea să sustragă cheile
Veșniciei. Cei doi eroi le urmăresc peste mări și țări,
peste genunile timpului. Se întrevede o nouă geneză, se
naște în fine Messia, cel ce la a doua sa Venire va să
cheme la viață sufletele lui Adam și ale celor drepți.
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Legea Universului, a Vieții, nu alta decât cea a Iubirii,
este restabilită.
Dar adevăratul război abia acum începe. Clonele
au ajuns la Turnul viitorului din orașul îngropat sub
Casa Poporului. Scopul lor este pervertirea sufletului în
supermarket, a vieții în timp-valută, a naturii în fabrică
de carne, vor să serbeze funeraliile memoriei și ale
poeziei. Împotriva lor se ridică chiar în ziua Invierii
Ortodoxe întreaga noastră istorie de la Decebal până la
eroii Revoluției din decembrie 1989. Un fulger
dumnezeiesc despică cerurile de la răsărit la apus,
nimicind clonele și aprinzând luminile Învierii. Orașul
subteran se ridică la suprafață cu toate ctitoriile sale
demolate odinioară. Dangătele clopotelor tuturor
bisericilor alungă vraja macabră, sporind lumina
Învierii și a regenerării lumii, a purității și iubirii. În
fine Orfeu o regăsește pe Afrodita-Euridice, nu alta
decât femeia din tabloul ce-i reapăruse în atâtea
împrejurări: este sărbătoarea și nunta cuplului și
totodată a regăsirii Cuvântului, a Limbii pierdute, a
Armoniei și Adevărului.
Romanul, un adevărat spectacol epic, dar și de idei, performează prin talentul autorului și încrederea
acestuia în inventivitatea fără frontiere ca expresie a
învingerii timpului. Emil Rațiu, în dorința sa de o oferi
cititorului proiectul unui nou tip de umanitate sub
semnul Mântuirii, învinge timpul, evadând din el: este
chiar secretul artei sale narative.

Coperta romanului: ”Gli straordinari viaggi di Orfeo”

În fotografie: dr. Emil Petru Ratiu
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AUREL ION BRUMARU
ONTOPOIEZA. FORMA FILOSOFICĂ (II) *
(urmare din nr 1 (6) 2015)
Formă este un termen din latină înrudit cu firmus

(gândit, observă Constantin Noica, drept ceea ce face ca
un lucru să țină. Pe urmă, a fi în formă, ca în cazul
sportivului, remarca tot el, este a fi în poziția optimă,
deci a fi în putere ca ceea este de făcut să faci). În forma
filosofică – spre a reveni – se țin laolaltă (ca sub o
firmă) ideile, spiritul pe care ea îl adăpostește. Ideile se
adăpostesc – e aceasta o tentație a lor, irepresibilă.
Dealtfel, apreciază gânditorul nostru, ,,nevoia de a se
adăposti este ceva universal,,. În lumea românească,
povestea filosofică a sculpturilor lui Brâncuși (spuneam
cu alt prilej, în Ființă și Loc - 1990) este, până la un
punct, o poveste a adăpostirii acestora. O altă poveste
(pomeneam în aceeași lucrare), tot despre adăpostirea
în formă (a ideii, a gândului dintâi, a ființei), o vom afla
în basmul lui Petre Ispirescu Pasărea Măiastră: locul și
ființa, pasărea cu cuibul ei cu tot, suprapunerea lor
inviolabilă, eternă, de nedespărțit.
Dar să amintim încă o dată: în forma filosofică din
lumea ființei românești îl găsim, inamovibil, pe spre –
prepoziția aceea de înaintare, aceea care refuză și
sfidează oprirea; aceea care e neliniștea, dar deopotrivă
și căutarea, necontenirea. Ca și întru al lui Noica, spre
nu e livrat doar poziției determinate, el e, cu alte
cuvinte, o așezare mișcătoare, o tensiune ce așteaptă să
rupă barierele, să provoace frontierele, să treacă pragul;

să sporească ori (cum ar fi cazul cu românii) să facă, în
prezent, ceea ce este de făcut.
Întorcându-ne acum, amestecul, mixtura aceea, de
care vorbești, de topoi și logoi, asocierea ființei cu locul
(pe care am tratat-o și eu într-o carte mai timpurie),
unde să fie ea cu putință dacă nu tocmai în ceea ce am
numit forma filosofică? Aci doar – ca să sărim peste
etimologii, sau să le ascultăm și cu ce ele nu spun încă,
aflându-se încă, așa cum spui, în sălbăticie – locul
vorbește: este locvace, e locutor. (Și, iată, nu doar în
limba română, dar și în italiană – logo, luogo, sau în
latina strămoșilor, locus, loci, iar a vorbi fiind, la fel,
locuție...etc.)
Încă o dată: to gar ayto noein estin te kai einai (adică, în traducerea și interpretarea lui Paul Friendlander:

gândirea este, și ființa este, și același lucru sunt
amândouă, sau în mai cunoscuta traducere, adoptată și
de Heidegger: căci același lucru este a gândi și a fi),

spusa aceasta a lui Parmenide nu enunță oare, ea,
identitatea dintre gândire și existență, admițând că
ființa se ivește în actul rostirii, că adică e rezultatul unei
pneumaturgii? Sau că tot ce ne trece prin cap, tot ce
gândim e adevărat – dar, mai mult de atât și totdeodată
straniu: că tot ce ne trece prin cap și tot ce gândim se
face concomitent realitate. Sau că situația ontică e
rezultatul lucrării unei gândiri originare. Universul
noetic ar produce în caz ,,obiecte” noetice, absolut noi,
fără să reproducă sau să imite realul. Spiritul fabrică,
profectează existența, avuția lumii e produsul unei
plusvalori noetice a cărei necontenire e asigurată de
necontenita libertate a spiritului. Când am comentat, în
1970, în revista brașoveană ,,Astra” (v. Arta ca ontopoieză), impozantul tratat filosofic al lui Imre Toth,
Ahile. Paradoxele eleate în fenomenologia spiritului,
atunci (în 1969) apărut ca printr-un miracol, am numit
ontopieză această înzestrare infinită de către spirit a
existenței patente - o înzestrare somatoidă chiar, iar nu
umbrele fără trup ale visului. Demonstrația veracității
acestui proces nu se bizuie doar pe o mare mataforă, ci
pe istoria și filosofia matematicilor, noneuclidicitatea
geometriei, considera filosoful și matematicianul
român, a fost acceptată ca reală, datorită actului de
respingere a geometriei opuse. Este ca și cum șarpele
urcat în văzduh ca să-și confirme reptilitatea se
descoperă neașteptat ca zburătoare. (Sigur, acesteia i sar putea răspunde, cum aflu, și cu dilema daoistă a lui
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Ciuang Ciu /pe care o transcriu aici într-o parafrază/:
noaptea /și-ar fi spus acesta/ visai că aș fi fost fluture,
zburând peste tot cu ușurință și fără de temeri. Visând
trăiam precum fluturele – am plutit deci în văzduh
aidoma aceluia, eram deja atunci fluturele. Din timpul
acelui vis nu-mi mai amintesc acum de sunt un om ce se
visează fluture, sau sunt fluturele visându-se om.) Un
Rudolph Eucken, întemeietorul ,,idealismului noetic” (v.
N.Balca, 1938) nu e departe de aceeași poziție. Deasupra
realității relative, limitate, inferioare, gândirea (crede
acesta) produce nemărginit realitățile ei înseși, ființările
ei stranii și surprinzătoare, nebănuite, neplanificate în
nici un fel în cataloagele naturii. Și tot astfel, în aceeași
ordine, cu Lumea aceea a Treia a lui K.R. Popper, de
care am mai pomenit (limbajul des-prins de subiect și
funcționând singur și autonom). Dar, revenind la
dialogul nostru, Cartea, Biblioteca (despre care scrii
oareșicum decepționat, deplângând și condamnând
fragmentarismul, scrisul numai din ,,rațiuni publicistice” , socotind în consecință că Biblioteca e doar o
,,întindere cu cote dar fără repere” , în care, parcurgând-o, mintea neofitului va absenta din lucrare) nu
modelează oare spusa, gândul parmenidic? Nu ne
livrează tocmai ele nostalgia cuvântului, a rostirii care
făcea, care realiza ființă (atunci la începuturi, ,, când era
/numai/ Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și
Cuvântul era Dumnezeu” , , Ioan, I,1 ), Daseinul acela
despre care ne vorbește limba germană; ființarea,
ființările. Nu lumea însăși pare a copia aci Cartea, textul;
nu pare a începe ca text, odată cu textul?
Cărțile, biblioteca au suflet, o viață secretă, neașteptată, tulburătoare. Mințile reverioase au desco-perito, o retrăiesc. Despre înfățișările acesteia, evocând o
experiență a criticului și istoricului literar Nicolae
Manolescu (cu unele teme, prozator în toată puterea
cuvântului, deși camuflat, sub acoperire), ne încunoștiințează Sever Voinescu, un dezamăgit tânăr om
politic, părărsind prea devreme puntea, însă cărturar
redutabil, scriitor cu nu puține formulări memorabile
(dar și riscând câteodată, din necunoaștere - desemnarea, de pildă, ca marxist – desigur inteligent – a
eclecticului Mihai Ralea). Cartea, e convins el, e un
organism viu, autonom, posedând anume ,,capacități
afective”, cu vocație, aș adăuga eu, erotetică. E ,,ceva cemi aparține fără a înceta o clipă să-și aparțină sieși”.
Dacă nu o găsești, acasă, când ai nevoie de ea, își va fi
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spus și N. Manolescu în narațiunea sa, spre a reîntâlni
acolo o idee ori o situație esențiale în lucrarea gândirii
tale și, din urgență, o împrumuți, paginile acelea ți se
vor părea acum străine, fără adică de sentimentul pe
care, la citire, l-ai lăsat în ele: această recitire va fi, prin
urmare, rece, nu te mai regăsești în propozițiile acelea,
tu însuți pari a fi alt cititor, cartea s-a ascuns de tine. Pe
rafturi, apoi, cărțile așteaptă paciente o mână care să le
deschidă, care să le trezească după ani ori după veacuri.
Pe filele lor, când le răsfoiești, dai câteodată peste
însemnările unor oameni ce au trecut cândva pe lângă
stelajul acela, interogând cartea ori lăsându-se, la
rându-i, întrebat de ea. Nu știi cine va fi fost, dar anonimia aceasta a insului ce nu se va mai întoarce vreodată,
să nu-ți pună la încercare închipuirea, gândul tău să nu
îndure o neliniște, deja o panică, o durere ? E o viață
așadar pe acele rafturi. Una, firește, în afara cotelor, dar
în jocul (chiar metafizic, aș spune) al cataloagelor.
Să revenim prin urmare, la J.L.Borges. Sub o propoziție din povestirea L'Aleph a marelui scriitor: Pentru
a exprima divinitatea, un persan vorbește de o pasăre
care într-un fel este totalitatea tuturor păsărilor, filosoful

și matematicianul Imre Toth, regretatul nostru magistru
scrie următoarele (să dăm lungul citat întreg, fiind, se
vede bine, în imposibilitatea de a-l rezuma): ,,O
bibliotecă poate să se conțină pe sine însăși numai sub
forma unei cărți. Această carte este un catalog, o carte
improprie, dar care poate fi inventariată și poate sta pe
raft alături de orice altă carte, deoarece se supune
definiției geometrice a cărții; și chiar dacă i se adaugă
epitetul distinctiv de ,,impropriu” , biblioteca este
oricum prezentă prin catalog într-o modalitate ontică
livrescă. Dacă elementele proprii ale bibliotecii – cărțile
– sunt numerotate în ordinea intrării lor în inventar,
deci prin raportare la axa-timp, atunci catalogul trebuie
să poarte cel mai mare număr de inventar; el închide
biblioteca. Desigur, dacă el este un inventar fidel al
bibliotecii, atunci trebuie să se conțină pe sine însuși,
sub forma unui număr de inventar și al unui titlu.
Biblioteca nu este însă obligată să conțină propriul său
catalog; acesta poate să fie și altundeva. Dacă biblioteca
este însă fără de sfârșit, o succesiune de cărți de o
infinitate pe care o presupunem numărabilă, atunci
catalogul nu mai poate apărea în mod efectiv printre
cărți, deoarece confecționarea lui nu se termină
niciodată. El nu poate fi prezent în interiorul bibliotecii,
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dar nici altundeva, în exteriorul bibliotecii. Un
asemenea catalog nu poate exista decât în gând.
,,Dar dacă – va continua gânditorul, și aci lectura
lui din marele dramaturg Luigi Pirandello e evidentă, îi
va acorda italianului în Ahile câteva capitole –
biblioteca este pur noetică și cărțile sunt noeme
libroide, atunci biblioteca însăși va reprezenta în gând
domeniul existenței și catalogul său va apărea față de ea
ca un concept pur gândit, ca un vis, ca un roman inclus
în epicul unui roman. Catalogul acesta este însăși
biblioteca concepută în ansamblui său veșnic neterminat ca un tot, ca o entitate actuală de sine stătătoare.
Din moment ce însă catalogul pur gândit în raport cu
noemele biblioide este până la urmă confecționat din
aceeași substanță spirituală ca și cărțile, îl putem înșira
pe rafturile bibliotecii noastre noetice printre celelalte
cărți sau dincolo de ele: biblioteca se conține acum pe
sine însăși sub forma unei cărți; visul visat în vis are
aceeași substanță onirică și de aceea este indiscernabil
față de visul-mamă”. Dincolo de bibliotecă stă, ca un
catalog etern deschis, existența, viața cu ființările ei,
indiscernabile față de ființă.
Vorbeam undeva mai sus, discutând despre carte
și despre funcția ei salutară, că ea ar salva din veșnicia
imposibilului. Ar fi trebuit să spun mai bine: din
eternitatea morții. Citesc acum din Pulberea (secțiunea
Recitirea după Thanatos), un soi de încercare
diaristică, deocamdată, ca orișice jurnal, aflată în
manuscris, ce am notat ridicând din prafuri un vechi
album. Îmi privesc fotografia, la câteva luni de la ivirea
mea în existență, poate un an, cuibărit în brațele
mamei, în curtea noastră din Strâmtura, pe Valea Izei,
în nord. Îm spun că acum, eu murind, omor copilul
acela, îi voi fi asasinul. Îmi întorc de aceea, cu oroare,
ochii. Dar mă gândesc repede și că atunci, la câteva luni
de la ivirea mea în lume eram, vai, atât de aproape de
neființa, de neantul meu! Acela/acesta care, privindumă de acolo, în curând, mă așteaptă: mă așteaptă să
reintru. Martin Heidegger a ridicat în sarcina gândirii
aceste emoții, sentimentul thanatic, răvășitor și
detestabil. În Sein und Zeit ( Fiire și Timp, în interpretarea germanistului și poetului Dorin Gabriel Tilinca),
gânditorul de la Freiburg, comentând ființarea de
ordinul Dasein-ului, cere ,,dobândirea unui concept
ontologic-existențial al morții” . Cadavrul, scrie el, nu e
doar un obiect eventual al anatomiei patologice, nu

este doar un lucru material lipsit de viață, e o ființare
ne-vie ,,ce tocmai și-a pierdut viața. ,,Demonstrația
heideggeriană, lungă, prodiguă, obscură, sfârșește,
provizoriu, astfel, circumscriind conceptului existențial-ontologic al morții următoarele determinații: ,,Ca
sfârșit al Dasein-ului moartea este posibilitatea cea mai
proprie, fără raportare, certă și ca atare indeterminată,
de nedepășit a Dasein-ului. Moartea este, ca sfârșit al
Dasein-ului, faptul-de-a-fi al acestei ființări față de
sfârșitul ei”. Să cuprindă așadar fiindul, ființarea moar-

tea și nu, cum credem de regulă, viceversa, fiindul
având adică prerogativa veșniciei? Numai în cazul
individului singur moartea e eternitatea însăși?
Nu aș încheia acum replica mea fără a aminti și de
ispititoarea, fascinanta ta istorie/ istorisire a ființelor
bule, a lumii acelora ce mie îmi evocă pliul, cuta
( Zwiefalt, în germ.) ridicat în chip de concept cu rang
filosofic (de pildă, din nou, la Heidegger), sau de
seducătoarele povești filosofice, cu botanistul, ori
zoologul etc. – ca întruchipări ființiale – în nașterea din
sine a spiritului în filosofia deja de atâtea ori invocată a
lui Imre Toth.
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CASA PAZNICULUI
sus pe colină se înălțau pinii
peste crucile albe ale soldaților
vegheați de vulturul imperial de piatră
atenuând terasă de terasă cimitirul înspre
casa paznicului

ANDREI ZANCA
RONDO TRANSILVAN
orice despărțire e începutul unei
lungi întoarceri Acasă, iarna
distanțele sporesc în sevele hibernând
unduie-n mine ezitarea păsării peste
apa limpezită de odihnă.
doar morții-s răbdători.
pe noi ne pierde nerăbdarea.
de ce avem nevoie
– nu ce ne-am dori nu știm, numind asta suferință
pe mine mă sfâșie
pasărea vie din cuvântul pasăre, durerile
de altădată legănându-se pe verandă
lângă știuleții de porumb
mă-nvăluie în noapte
ninsoarea și ninge
și-n raza farurilor fulgii-s îngeri
rătăciți în vânt mântuind cămpul
mormintele, clisa
și nici o urmă de pas nici un lătrat
nu tulbură așternerea în alb
sfiala zorilor în tăcerea verticală
18

amiază de vară. doar cântul păsărilor stins
în foșnet de ramură / doi bătrâni
grădinărind odihna dușilor
printre crucile ruginite
ademeniți de o răcoare de lespede
învinși de trudă, murmurând
una-alta, prinși în nada
aceluiași gând.
l-ar fi rostit însă la ce bun, la ce bun
când fiecare se simțea la o șchioapă
de pământul reavăn. tăcere.

...m-a așteptat până-n zori, gemând ...
i-am cuprins capul fierbinte luându-l în brațe ...
și-a lăsat botul în palma mea uitându-se la mine ...
n-am să-i uit niciodată privirea
am ațipit în fotoliu răzbit de oboseală.
când m-am trezit murise deja în brațele mele
cu labele împreunate ca-n rugă

să fie, dincolo de destăinuire
recunoștiința pe care o port tuturor celor care
m-au însoțit în viața, chiar și o frântură de ceas?
să înveți de la un necuvântător, dinspre o tăcere
de la doi bătrâni grădinărind odihna celor duși
sorbiți acum de aleea platanilor înspre
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casa paznicului
eram tineri. eram tineri, glumeam
și beam până ne potopea setea.
azi ajunge să te știu undeva
acolo la sud de inima mea, oare
într-o sămânță de măr nu e cuprins
și chipul celui care va mușca din fruct?

PODUL

un fir de iarbă
mă uit cu ochii inimii câtă vreme
tristețea e un sol al iertării, într-adevăr
un coșmar, istoria, însă pe cine
îl bântuie... - i-am văzut
pe mulți stingându-se
și multora li se părea pe patul de moarte
că pierd un prieten drag, oare de ce
ne simțim deodată atât de singuri
când facem ceva detestabil?

întotdeauna înspre zori
după o noapte lungă pe insulă

mă uit în jur
și văd firele de iarbă unduind, încă

ceața poartă peste pod cântecul
pescarilor de altădată, aud

mai aud zumzetul albinelor - furnica
traversând încrezătoare trotuarul bântuit

melodia străveche unduind
printre arbori, peste apele pustii

aud bătaia de aripi a lebedelor noaptea

întorcându-mă acasă
prin lumina sfioasă, femeile
făcând semne clandestine la marginea șoselei
ca niște păsări mari, ostenite și nepăsătoare
la clipa când bărbatul lăuntric ar putea
întâlni femeia lăuntrică.

și-nchid ochii în convalescența asta a durerii
trupul nu uită
și nimeni nu se reîntoarce
în același loc pe care l-a părăsit.
tot astfel, între ceva ce sfârșește
și altceva ce n-a început încă

iar dacă mă plec, dacă mă înclin în fața ta
mă frânge fiorul din tot ce mă întâmpină
în jur, și-ntotdeauna

există Nimicul fecund
de unde totul e posibil și-n care
se stinge și clipa asta de abis a înserării

întotdeauna înspre zori, după o noapte
lungă pe insulă se desprinde lent
din mine un druid

nu poți binecuvânta și condamna în același timp.
și totuși te întorci cum se întoarce și durerea
ca un fiu risipitor.
cazanul lumii fierbe
și nu se lasă potolit cu acest poem
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ALEXANDRU VLAD
Ţara cu un singur scriitor
Se spune mereu despre scriitori că ar fi o specie
dificilă, că ar avea defecte pe care măcar de le-ar folosi ca să
conceapă personaje negative, dar fac mai degrabă uz de
acestea în conflictele dintre ei. Conflictele pot avea un
caracter plural, adică orice organizaţie de breaslă se împarte
curând în două sau trei partide, fiecare visând să aibă alt
statut şi alţi lideri, sau iau forma unor rivalităţi nominale
care pot să se întindă pe întreaga viaţă. Că ei sunt ei înşişi
abia la masa de scris, sau când călătoresc.
Iar scriitorii ar fi din firea lor nişte călători. De înţeles, adică
cei care călătoresc tot timpul cu imaginaţia, de ce n-ar fi,
când se iveşte prilejul, gata să se ducă la aeroport? Şi s-ar
putea călătoriile să-i fascineze mai mult decât pe oamenii de
rând. Şi asta nu e greu de demonstrat – dacă până la marea
noastră revoluţie scrisul le-a ţinut loc de călătorii, după acea
revoluţie călătoriile au ţinut cel mai adesea loc de scris. O
călătorie ar fi ca o carte pentru care nu trebuie să munceşti –
nici s-o scrii, nici s-o citeşti. Se desfăşoară de la sine. Pentru
Paul Theroux fiecare capitol e un tren.
În ţara noastră există scriitori mulţi, ceea ce am considerat
întotdeauna a fi un lucru bun, dovadă prezenţa masivă la
ultimul târg de carte de la Paris. Dar într-o ţară nu prea
departe de noi, cu un regim politic încă incert, un fel de
tranziţie perpetuă, ştim cu toţii că există un singur scriitor.
Prilej de mirare o vreme, apoi de amuzament, şi până la
urmă de reflecţie.
N-aş fi scris despre asta dacă până la urmă nu s-ar fi
întâmplat să-şi amintească şi de mine cineva de la centru, să
mă scoată din ascunzişul meu şi să mă trimită, în cadrul
unui program în care şi-au unit eforturile mai multe
instituţii culturale şi câţiva sponsori, nu altundeva ci tocmai
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în această ţară cu un singur scriitor. Nu s-o fi găsit la repezeală nici un alt amator. Confraţii ţin în general să facă parte
din delegaţiile breslei atunci când se fac vizite în China, sau
cel mai adesea în mult jinduita Franţă. Şi iată că astfel tocmai mie mi-a fost dat să ajung în ţara cu un singur scriitor.
Toţi ştiau despre acest scriitor, unicul din ţara lui, şi i se
jinduia probabil condiţia privilegiată, numai eu, naivul, nu
înţelegeam de ce, aşa stând lucrurile, nimeni nu se prea
înghesuia să viziteze acea ţară şi, dacă se putea, să-l întâlnească fie şi numai pentru câteva minute, în prezenţa
ambasadorului ţării noastre. E de la sine înţeles că acel
scriitor era unul faimos în ţara lui şi candida, propus din
partea Academiei naţionale, în fiecare an la premiul Nobel.
O fi călătorit şi el, dar m-am interesat – nu fusese niciodată
la noi. Alegea, ca şi confraţii noştri, destinaţiile mai
atrăgătoare, poate aceleaşi. Ai noştri nu s-au dus acolo, ba că
ţara ar fi una de lumea a treia, ba că abia scăpasem noi înşine
de un asemenea regim şi că acel individ era prea în graţiile
guvernului său şi deci nu prezenta interes. Îi invidiau tirajele,
dar nu se prea înghesuiseră să-l citească, cu atât mai puţin
să-l contacteze. Nu că ţara aceasta, balcanică şi cu ieşire la
mare, n-ar fi avut potenţial turistic, dar nu prea avea
infrastructură. Se mai spunea că imediat ce soseai erai dat pe
mâna unui ghid foarte îndatoritor, dar din privirile căruia nu
mai aveai cum să scapi. Mai mult ca sigur funcţionar al
puternicelor servicii secrete naţionale. Or, noi tocmai de asta
scăpasem şi nimeni nu prea voia să-şi amintească de acele
vremuri. Deşi, printre lucrurile bune, se zvonea că o
tipografie specială lucra numai pentru el.
Fiind singurul, a trebuit să se manifeste în toate genurile:
poezie (în tinereţe), proză scurtă şi apoi roman (la
maturitate), publicistică (permanent), şi teatru (asta mai ales
în ultima vreme). Unii credeau că era firesc aşa, fiind el
autorul naţional, alţii opinau că ajunsese să fie singurul
tocmai pentru că avuse această capacitate. Însă, stând strâmb
şi judecând drept, nu se putea reproşa că un singur scriitor ar
fi fost o formă fără fond. I se juca o piesă, i se ecraniza un
roman. Poeziile sale erau în manualele şcolare şi se recitau la
serbările câmpeneşti. Avea astfel un statut de invidiat. I se
sugerase însă că până când nu se împlinea prioritatea asta cu
Nobelul să scrie cu predilecţie romane. Pentru că ţara avea
totuşi o problemă: nu luase încă Eurovisionul şi premiul
Nobel.
Era primit la Preşedinţie de câte ori avea chef, pentru că ţara
cu un singur scriitor avea şi un singur preşedinte, un singur
prim-ministru, cărora li se părea firesc să aibă un singur scrii-
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tor, pe care se întreceau să-l trateze cu toată deferenţa şi cu
toate privilegiile. Preşedintele avea consilierii, primul ministru avea cabinetul, dar scriitorul era singur de tot. Era unic.
Se fotografiau cu el pentru presă, apăreau uneori şi la
televiziune cu el, mai ales în campanii electorale. Ţara nu era
mare şi ştiţi dumneavoastră: ţară mică, drapele multe şi
statui mari. Cândva se va afla, într-o piaţă centrală, şi statuia
sa. Deocamdată avea la Biblioteca Naţională o masă rezervată pe numele său şi un raft pe care se aflau doar operele
sale. Exista propunerea ca scriitorul să intre în patrimoniul
UNESCO, s-a făcut şi o cerere în acest sens, dar răspunsul a
venit în limba engleză şi preciza că forul internaţional în
cauză avea în vedere, prin statut, doar edificii, monumente
şi parcuri istorice. Mai puţin persoane.
Ştiam că o Uniune a Scriitorilor Profesionişti nu aveau, ar fi
fost inutil. Scriitorul participa totuşi uneori, foarte rar, la
şedinţe ale Uniunii Scriitorilor Amatori (care nu erau chiar
scriitori), asta aşa mai mult din plictiseală şi ca să se asigure
că statutul lui nu era primejduit, nu se ridica nici un altul
până la nivelul lui. Nu neapărat să-i ia locul, dar să se ajungă
în situaţia nedorită ca ţara să aibă doi scriitori. Sigur, mulţi
din aceşti amatori cârteau că exista un singur scriitor
recunoscut, îl invidiau pentru drumurile (dese, li se părea
lor) în străinătate şi ar fi vrut fiecare să-i ia locul, nu
neapărat să fie mai mulţi. Ţara nu era bogată, politica
guvernului era una de austeritate şi nu s-ar fi putut bucura o
liotă de scriitori de aceleaşi privilegii. Şi nici populaţia nu ar
fi ştiut cum să-şi împartă timpul de lectură şi admiraţia.
Am fost condus la biroul lui, în clădirea care nu atrăgea prin
nimic atenţia, dar care mai mult ca sigur avea să fie cândva
casă memorială. Peste tot zăceau stive de cărţi, inclusiv pe
casa scărilor. „Ai fost norocos că m-ai găsit acasă”, îmi spuse
el după ce îmi strânse mâna şi-mi făcu semn să mă aşez pe
canapea. Pentru însoţitorul meu special aduse un taburet
din bucătărie. „Fiind singurul scriitor”, continuă el, „sunt
atât de des invitat în străinătate încât, sincer să fiu, abia mai
fac faţă. Uneori abia apuc să-mi schimb rufăria între un
voiaj şi altul. Dacă la voi călătoriile şi bursele stârnesc invidie
şi contestări din partea confraţilor, la mine nu se pune
problema”. „Critici aveţi mai mulţi?” am întrebat eu. „Da.
Dar toţi scriu despre mine. De aia se şi numesc ei critici.
Uneori stau la rând ca să poată publica o cronică în cele
câteva reviste.” „Deci şi reviste aveţi mai multe?” „Da, mai
multe.” „Atunci despre ce scriu ele?… Înafară de …” „
Despre clasici, despre literatura străină. La noi se publică multe
traduceri. Se face şi multă literatură comparată. Avem o editură

specializată şi eu sunt consilierul acestei edituri.” „Aveţi şi un
ministru al culturii?” am vrut să ştiu. Nu aveau un ministru,
dar un secretar de stat şi o comisie parlamentară se ocupau
de asta. Foarte ocupaţi, mai mult ca sigur, mi-am spus eu.
„Cultura, în cazul acesta cultura scrisă, ne costă mai puţin.
Şi, dacă ar fi mai mulţi, mai mult ca sigur ne-am certa între
noi, ne-am împărţi în grupuri şi grupuleţe, am veni cu vreo
teorie a generaţiilor, şi alte alea”. Ah, cât de bine ştiam eu
toate acestea! „Unul singur nu are cu cine să se certe, să
polemizeze”. Am băut cafea, am discutat tot felul de lucruri.
Mi-am dat seama că nu avea sens să-l întreb de ce nu
rămăsese undeva în miraculosul Occident, profitând de
libertatea de călătorie. Ar fi fost chiar o prostie.
Dacă avea totuşi unele constrângeri? Nu avea voie să
folosească pseudonime, de altfel n-ar fi avut nici un motiv so facă, toată lumea acceptând că aveau un singur scriitor.
Apoi scăzu puţin vocea şi însoţitorul meu special se prefăcu
interesat de tablourile de pe pereţi, în exclusivitate peisaje.
„Responsabilitatea e mare. Sunt condamnat să iau Nobelul
pentru ţara mea, când ne va veni rândul. Anul trecut l-a luat
un egiptean, adică acesta vine tot mai aproape, cum s-ar
spune. Dar ascultă-mă pe mine, nu că aş fi un pesimist, dar
Nobelul acesta ar fi şi un dezastru. Din clipa aceea voi fi dus
din oraş în oraş, la târgurile internaţionale de carte, la congrese, şi nimeni nu va mai investi nimic în cultură, nici un
scriitor nu va mai avea statutul meu. Obiectivul odată îndeplinit (aşa se exprimau autorităţile) nu ne va mai rămâne
decât Eurovisionul”.
Spunea el ceva. Mai puţine, problemele pot părea tocmai
din cauza asta mai serioase, mai grave, după cum un singur
scriitor e mult mai important decât atunci când trebuie să
împartă gloria cu alţii. Doar că apăreau responsabilităţi, care
altfel s-ar mai fi disipat în comunitate. Întors acasă, unii confraţi m-au întrebat, nu fără ironie, cum a fost, cum e să ai dea face cu singurul scriitor omologat al unei naţiuni. Unii nici
nu observaseră că am lipsit. Le-am bălmăjit ceva despre
teribilele frumuseţi naturale ale acelei ţări pe care ei o ocoliseră, despre ospitalitatea oamenilor de rând şi despre generozitatea autorităţilor. Cât despre scriitorul în cauză, am dat
din umeri şi am spus că era unul ca oricare. Şi totuşi am ţinut ceva secret, a fost ceva despre care n-am scos o vorbă.
Cum să le fi spus că nu doar că el era singurul scriitor al ţării
lui, dar în săptămânile cât am stat acolo am fost eu însumi
considerat singurul scriitor român în viaţă? M-am abţinut,
ca să nu stârnesc prea multă gelozie. N-ar fi avut la ce să-mi
folosească.
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atingeri

RODICA BRAGA
schimb
aceeaşi lentoare
ne deapănă pe amândoi
în gheme înfoiate.
de abia mai respirăm
în intervale marcate
de tăceri de granit.
camera, ticsită de cărţi,
abia îşi trage sufletul
în fumul violet
ce pluteşte dens.
ne-am uitat până şi
stereotipia gestului diurn
de a ne saluta,
dar ce nevoie mai avem de cuvinte
când totul e împlinit în noi
ca floarea în fruct?
stă doar să cadă
şi să-şi înceapă noua călătorie.
aşa că respirăm doar,
ne întindem unul altuia
scame de suflet
crescut până la refuz.
ochii noştri doar văd,
eliberaţi de otrava pasiunii,
schimbul acesta revigorator.
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atingeri delicate
în oasele deschise,
în miezul lor moale
şi alb.
atingeri orgasmice
în vălurarea pielii
devenită gură fierbinte
de vulcan.
trăirea la limita treziei,
fiecare celulă – un ochi
larg deschis
în care curge, atotcuprinzător,
râul solar.
întunericul stacojiu
de sub pleoape,
traversat intermitent
de un fulger
măturând gunoaiele
diurne.
liniştea născând pui vii,
a căror căldura îţi pulsează
în tâmple, în tălpi,
în inimă.
vieţuirea în plasma
de foc ce te curăţă,
te sublimează
ca pe o picătură de argint viu.
încotro vei aluneca
de acum înainte?

dispariţie
asemeni zăpezii care se topeşte
şi se scurge în pământ sunt.
astfel mă dizolv în cele
ce-mi sunt dăruite.
clipe de împărăţire
în care mă simt
stăpână a tot, dar şi aservită
travaliului
ca unei naşteri chinuitoare,
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atât de copleşitoare,
încât bucuria este o sabie
ce mă împarte în două.
cui să mulţumesc pentru
această suferinţă, pentru această
dispariţie?

întrebare
iubirea ta mi-a plămădit
fiinţa cu duioşie,
mi-a găsit fiecare sunet
în care celulele mele
se scaldă
vibrând în cântec.
iubirea ta m-a luat de mână
şi m-a purtat în lumea aceasta
tivită de lumină jucăuşă
ca un fluture
care abia şi-a părăsit
crisalida.
iubirea ta mi-a turnat
mir şi tămâie
în încheieturile ce au început
să chiuie
într-un dans nesfârşit.
iubirea ta a iscat în mine
puterea de a fi,
m-a aşezat în tiparul fiinţei,
cum aşezi aluatul
pregătindu-l pentru focul
ce urmează să-l împlinească?
astfel plămădită,
ţi-am stat alături
ca o pâine mereu împrospătată
de foamea ta nepotolită
pentru azimi din alte lumi.

rictus
aici, nu se mai întâmplă nimic,
e un dolce far niente

în care ne legănăm cu voluptate.
nici măcar gândurile
nu mai foşnesc ca gândacii
de bucătărie stârniţi
de o lumină puternică.
aici, e pacea din urmă,
când timpul se înghite pe sine
şi scuipă doar coji.
aici, aşteptarea şi-a pierdut
substanţa şi fumegă liniştit
ca o mirişte pârjolită.
aici, în această facere liniştită
stăm noi şi ne privim faţă în faţă,
potrivindu-ne, unul altuia,
zâmbetul, alunecat într-un
rictus.

meditaţie
ploaie fără de timp,
fiecare picătură e o durere
pentru celulele tale.
mii de picături, înmiite dureri,
ca un stol neguros de păsări
te ciugulesc bezmetic.
asişti placidă la acest potop.
în cele din urmă, nimic
nu te atinge, acolo, în centrul
fiinţei pe care îl dibui cu greu,
întâi ca pe o vibraţie profundă,
apoi ca pe o vălurare
de şisturi cutremurate,
apoi ca pe o căldură
ce urcă din adânc şi se duce
spre un nicăieri, în care
te simţi, ciudat, prezentă,
ca un strop de lumină,
până când ploaia eşti chiar
tu, domoală şi caldă,
adormitoare, ca o melodie
ce curge prin venele universului
eliberat de dureri.
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IULIAN BOLDEA
Memoria ca palimpsest identitar: Norman Manea

Problematica identitară conferă individualitate
estetică şi etică operei lui Norman Manea, alături de
tema subversiunii, modulată în amprenta caracterologică a unor personaje emblematice (clovnul, „prostul”, marginalul etc.). Pe de altă parte, percepţia bolii, a
unei corporalităţi degradate, dar şi decupajele anamnetice sau expresivitatea simbolică a dialogului etic
dintre victime şi călăi sunt fixate, cu incontestabilă
expresivitate narativă, într-un fragment ce redă imaginea Tatălui, evreu bolnav de Alzheimer, îngrijit de un
infirmier german, fragment elocvent prin plastica redării unor gesturi emblematice şi a unor figuri exemplar
reunite de metaforele suferinţei, ale rănii, ale durerii
împărtăşite. Deloc întâmplător, Norman Manea însuşi
recunoaşte, într-un interviu, că „raportul dintre ficțiune şi realitate e unul ambiguu, tipic literaturii şi artei.
Sunt elemente biografice, dar niciodată nu este biografie. Eroul respectiv sunt şi nu sunt eu, adică îi împrumut situații prin care nu a trecut niciodată şi care îmi
sunt cerute de fluxul scrisului. Îmi cere anumite situații
care nu țin de biografia mea, pe care pur şi simplu le
inventez”. Expresiile ficţionalităţii, ca şi modelele pactului autobiografic rezumă un scenariu etic al unui exil
care începe „de la 5 ani” „din cauza unui dictator şi a
ideologiei sale, s-a desăvârșit la 50 de ani, din cauza
altui dictator şi a unei ideologii aparent opuse”. Norman
Manea a reuşit să impună, prin romanele sale, timbrul
unei voci singulare, ce face ca limitele dintre ficţiune şi
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autoficţiune, dintre documentul psihologic şi evocarea
netrucată să fie dintre cele mai fragile, mai perisabile.
Trei toposuri majore configurează un univers epic de
incontestabilă pregnanţă estetică şi etică: experienţa
Holocaustului, suferinţele îndurate în epoca totalitarismului comunist şi, nu în ultimul rând, avatarurile
exilului. Toate aceste toposuri sunt reunite în Întoarcerea huliganului, carte emblematică pentru scriitura
disponibilă, mobilă, proteică a lui Norman Manea, o
scriitură atât de sensibilă la traumele istoriei, la agresiunile unei lumi desfigurate etic. Fixând în pasta unui
scris dens şi translucid totodată, meandrele, trădările şi
dramele celor două dictaturi (dictatura antonesciană şi
apoi cea comunistă), scriitorul reface, în fond, arhitectura unui destin traumatic, în care diversele plăci tectonice ale structurii narative se întrepătrund şi se completează, într-un spaţiu al rupturilor violente şi al interstiţiilor unei culpe neştiute, redate cu percepţia acută a
unui martor necomplezent, de maximă intransigenţă
etică. De altfel, istoria traumatică a eului e încorporată
în sfera cuprinzătoare a Istoriei unui secol demonizat şi
absurd. Semnificative sunt, din această perspectivă,
chiar cuvintele lui Norman Manea, care, într-un dialog,
încearcă să descifreze propriul demers din perspectiva
unei memorii traumatizate de isteria unei Istorii
declinante: „Ceea ce am încercat, cu o formula literară
personală, în această «întoarcere» nu doar în biografia
mea, ci şi în cea a timpului şi locului şi mediului în care
am trăit, a fost sa recuperez un destin individual din
masificatul simbol colectiv. Tragedia devine parte a
memoriei colective doar cînd a devenit clișeu şi acționează ca şi un clișeu. Individul este anulat nu doar prin
lespedea totalitară, ci şi prin aceea, ulterioară, a memoriei colective”.
Raportul dramatic dintre moarte, suferinţă şi salvare nu e lipsit de un fundament iniţiatic, alcătuit din
meandrele rememorării, din experienţele revelatorii ale
suferinţei sau din spasmele unei dureri mereu reînnoite.
Iniţierea în spaţiul „Jormaniei” socialiste, evocată şi în
cărţi dinainte (Despre Clovni, Fericirea obligatorie) expune situaţii tragi-comice, cum ar fi postura prietenului
silit să devină informator al Securităţii, care însă îşi
mărturiseşte această calitate chiar celui urmărit. Spaţiul
şi timpul sunt, în regimul comunist, confiscate, devin
bunuri colective, îşi pierd orice notă individuală („După
etatizarea «spațiului», inovația socialistă cea mai extra-
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ordinară: etatizarea timpului, pas decisiv spre etatizarea
ființei înseși, căreia timpul îi rămăsese ultima posesie”).
Deloc întâmplător, în prefaţa unui volum de interviuri,
Norman Manea defineşte şi caracterizează „sindromul
Puterii”, ce are drept reper esenţial refuzul, incapacitatea acceptării diversităţii opiniilor („Sindromul Puterii autentifică un dialog al surzilor, incapacitatea de a
asculta, cu adevărat, opinia preopinentului în toate
nuanţele sale, graba de simplificare brutală. Informaţia
corectă şi respectul adevărului sunt instantaneu înlocuite cu insinuările şi invectiva, când nu de-a dreptul prin
aria calomniei”). „Fericirea obligatorie” promovată de
ideologia comunistă nu este altceva decât un subterfugiu al imposturii şi minciunii, o altă formă a oprimării la care era supus scriitorul, obligat să se supună
constrângerilor mutilante ale cenzurii. Edificator, pentru o astfel de condiţie umilitoare e eseul Referatul
cenzorului în care sunt evocate avatarurile apariţiei
romanului Plicul negru. Confruntarea cu cenzura, cu
mutilările şi opresiunile impuse de ideologia comunistă
l-a determinat, în cele din urmă, pe scriitor să părăsească definitiv România.
Desigur, exilul problematizează şi condiţia lingvistică a celui ce părăseşte matca originară, pentru a se
integra într-un alt mediu, într-un alt context, într-o altă
ambianţă. E drept că experienţa românească a
reprezentat, pentru Norman Manea, şi o continuă
aspiraţie „spre casa pe care doar Cartea mi-o promitea”,
în timp ce exilul a reprezentat o suferinţă ce însoţea
evaziunea spre spaţiul libertăţii: „Exil, boală salvatoare?
Un du-te-vino spre şi dinspre mine însumi [...]
Găsisem, iată, în cele din urmă adevăratul domiciliu.
Limba promite nu doar renaşterea, ci şi legitimarea,
reala cetăţenie şi reala apartenenţă”. Decizia de a
abandona spaţiul natal e însoţită de opţiunea
reconstruirii utopice a fiinţei exilate prin limbaj („numi rămînea decît să-mi iau limba, casa, cu mine. Casa
melcului”). Ce este, însă, pentru Norman Manea,
huliganul? Desigur, referinţa la cartea lui Mihail
Sebastian e transparentă; huliganul lui Norman Manea
este un exclus, o fiinţă periferică, un ins situat într-o
poziţie şi o postură marginală. Deloc întâmplător,
Mircea Iorgulescu crede că Întoarcerea huliganului este
„o carte zguduitoare. Prin experiențele teribile trăite şi
evocate de autor - deportarea şi lagărul, apoi înceata,
dar inexorabila, teroare a ruloului compresor al

«socialismului real», de inspirație sovietică mai întâi,
regenerat apoi prin racordare la naționalism fascizant,
în sfârșit exilul ca suferință şi eliberare -, dar şi, poate
chiar în primul rând, prin expresia literară, prin
unicitatea artistică a confesiunii şi reflecției. Martor sau
scriitor? Împărăția Documentului sau Împărăția Eului?
Mărturisitorul suferinței (administratorul, arhivarul,
istoricul) sau artistul? Depoziția sau Compoziția?
Formula acestei literaturi este prin definiție ambiguă,
frontierele dintre domenii sunt uneori, deseori, fluide,
există apoi momente care privilegiază un anumit tip de
lectură în dauna celuilalt, iar opțiunile tranșante sunt
pandite de capcane şi riscuri”. Naraţiunea lui Norman
Manea se încheie într-o notă de aparentă nerezolvare a
conflictului, de întoarcere obsesivă în punctul de plecare, în măsura în care autorul mărturiseşte: „Plecarea nu
mă eliberase, întoarcerea nu mă întorsese. Îmi locuiesc
stânjenit biografia”. Singurătatea esenţială ce prinde
contur în cărţile lui Norman Manea are ca punct de
plecare sentimentul de exclus, de damnat, de proscris
ce l-a însoţit pe scriitor de-a lungul întregii sale vieţi şi
cariere literare. Lecţia de demnitate conturată în această carte este, în fond, însoţită de un recurs, lipsit de
orice stridenţă retorică sau edulcorare, la memorie. O
memorie neconcesivă, de exemplară acuitate şi
expresivitate etică.
Norman Manea e, desigur, un scriitor emblematic
– şi problematic – al literaturii exilului. Exilul său este
dual: pe de o parte geografic, pe de altă parte lăuntric.
Expresie a unei fiinţe ce şi-a resimţit mereu condiţia
identitară sub spectrul marginalizării şi al marginalului,
scriitura lui Norman Manea este expresia unei identităţi fracturate, ce caută să îşi recupereze legitimitatea
ontică prin exerciţiul cathartic al anamnezei. În acest
fel, ameninţarea agresivităţii temporale şi a uitării este
compensată de revelaţiile unei memorii cu un acut profil etic, soluţie iluzorie a unui destin aporetic. Ce poate
fi, în acest fel, scrisul decât o tentativă de supravieţuire,
o formă de exhibare a suferinţei şi de refuz al compromisului? Pe de altă parte, personalitatea literară a lui
Norman Manea îşi consolidează relieful identitar mai
ales din libertatea, compensatorie şi radicală, de a
spune adevărul ultim, din chiar condiţia marginalizării,
cu concursul unei ironii ce trădează conştiinţa relativităţii unei lumi percepută ca spectacol burlesc, ca minciună, ca proiecţie demagogică a unei ideologii alienante.
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Reconstituirea, prin scriitură netă, neconcesivă, a unor
evenimente din „miezul celui mai rău timp din istorie“
(Întoarcerea huliganului) traduce voinţa de restaurare a
unui trecut în care eul se simte mereu captiv, ultragiat,
dar pentru care simte, mereu, nevoia să depună
mărturie. Acest scris depoziţional e cel care completează, în fond, o existenţă fracturată, desenând conturul
unei geografii deopotrivă mutilante şi utopice.
Memorie, exil, marginalitate, ultraj – acestea sunt
cuvintele-cheie ale romanelor lui Norman Manea, reiterate, problematizate, prin care „povestea vieţii”, sau
„istoria unei boli” sunt rescrise cu concursul printr-o
gramatică narativă fracturată, ce restituie nu doar
trecutul fiinţei, dar mai ales modul ei de reacţie la
negativitatea dizolvantă a ideologiilor. Problematică şi
densă, scriitura lui Norman Manea nu e, în fond,
reductibilă la stereotipiile critice care au încercat să-i
capteze individualitatea. Etica scriitorului e una a
problematizării, a interogaţiei, a singularităţii, dar şi a
dialogului cu Celălalt. Sentimentul purificării anamnetice, spectacolul traumei temporale reînnoite sunt
elemente structurante ale destinului literar al lui
Norman Manea, destin marcat din plin de deruta unui
timp anomic. Faptul că scriitorul îşi mărturiseşte
afinităţi literare cu Kafka şi Joyce nu face decât să
accentueze paradoxul pe care opera lui Norman manea
ni-l semnalează: experienţa exilului determină, în cele
din urmă, un retur simbolic spre matricea originară, în
„casa melcului”, prin intermediul ficţiunii, o ficţiune,
ce-i drept, saturată de efluviile documentalului, de
resorturile depoziţiei, ale unei anamneze a traumei, ca
şi de rigorile unei interogaţii decisive.
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ALEXANDRU DOHI
vedeam tuturor de mâncare
de la un timp mi-am dat
seama că-s etern
pluteam între viață și
moarte lumina dimineților
însorite o vedeam și
noaptea muzica închiderii
pleoapelor mă trezea ca
și cum un deșert ar fi
biciuit cu un râu de
munte vedeam într-o
floare suprapunerea
epocilor de la un timp
nu mai așteptam nu mai
distingeam destinul
abstract al culorilor ci
vedeam cum multele
feluri de a fi anume
ale tuturor sunt felul
meu de a fi în toți
de la un timp vedeam
prăpastia dintre poveste
și clipă dintre fruct și
sămânță dintre orizont
și întinderi de pământ
de cuvânt înspre înțeles
vedeam arome între
statul la rând și
statutul unui stat de drept
vedeam aroma fricii în
gesturile oamenilor numerotați
cu putere de decizie și mai
vedeam cum aroma acestei
frici este identică cu curajul
șobolanilor de a ieși pe punte
vedeam ironia ca pe o mimare
a empatiei ca pe o strălucire
din ochiul de șobolan ce
habar nu are de bufnițe
vedeam în aparate efigii
ale uitării o inversare a
rugăciunii
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Melcul arată că vederea e un punct mai ales
În coarnele lui, două.
Vederea arată că melcul ales ar fi vizionarul
spiralei casei galactice.
Eu arăt acum ca o arătare derizoriu omenească
Căutându-i casa-i precum orbul Homer pe
Ulise, distribuind spirale și linii.
Arăt Araratul rar, arăt că trebuie să arăți
Cum să fi fost împăcat de molcumul drum prin
pădurea labirintică
Și e doar o distrugere a vederii la vârf
Ca un melc, ca un melc
Rătăcind printre vedenii punctuale.

DAN LOTOȚCHI
SONATINA MELCULUI
La râpa Uvedenrode
Ce multe gasteropode
Suprasexuale
Supramuzicale.

ION BARBU
I-GRAVE
Intru în profunzimea pădurii
Ca într-un limbaj uitat
Scriu și citez încă o limbă vie
Doar lentă când dimineață și seară
Lentă cât nadir latent ridicând însumarea a toate
de acele zile
Unui autobuz prin pâine.
Pădurea nevizionabilă.
Pădurea dispare în rugăciunea zilei
Ca un melc în carcasa lui
După oboseala unui drum lung fără capăt definibil.
Intru cu această oboseală bolboroseală
În spirala pădurii, labirintica, totuși spirală în care
orice foșnet odihnește
Sexul tău femeie labirintic mă odihnește precum
Mă odihnește și geamătul tău când mă naști.
Intru în profunzimea pădurii
Ca băiet ce păduri cutreieram să văd lângă iazul
lăsat baltă cum
Melcul are putere supremă și o chilie pe măsura galaxiei
Pădurea în care am intrat
Are un ochi ieșit din orbitele lui.
II-ALLEGRO-FUGATO
Și întorși
Ochi buboși
Înnoptau sub frunți pestrițe
După melci - ION BARBU

III-ANDANTE
Fulgera sul lung de har
Prăpădenia de-afar.
După melci- ION BARBU

Lentoarea existenței îmi dă viteza cu care trăiesc
Viața mea ce aleargă în toate direcțiile
Spărgându-și quadriga lăsând o carcasă pustie,
rapana venosa pe țărmul exilului negru
Cu vuietul Basho peste milenii
Lentoare a silabelor și a silabisirii
Bânguit ce măsoară
Viața mea și a ta deopotrivă în rezonanța
pământului cu stelele.
Lentoare a galaxiei
rezonând în clipa cea repede
ce ni s-a dat
în trestia unduitoare dar gânditoare
precum mărarul, precum mărul, precum
măruntaiele femeii frumoase
așteptând, așteptând iubitul, pruncul iubit,
nenăscutul iubit, melcul galactic
pentru care și calea galactică se declină, nenăscut al
lentorii albastre, nemișcat al vieții mele
ce freamăt în toate direcțiile ei: părțile ei amare,
sărate, iodate.
Eului dat pe gustul și limba lui-eul ce-i dat.
Existența se întâlnește cu viața mea dintr-o
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nerăbdare a lentorii
Lentoarea unui melc pe ghizdurile fântânii și a
mea să mă întorc în matricea apei.
Ridic acest pahar, ca însetat
În amintirea vitezei
Prin care s-ar fi născut acest univers static
Dar, Doamne Sfinte acest copil fără nume, numiți-l
Cosmos sau Cumințenia pământului
În ce lichid amniotic ar fi fost
Înainte de Big Bang?

IOAN ȘIPOS
REBARBATIV
Eu nu sunt decât
O pată de sânge
Care vorbește.

”Tu lasă-mă singur în nicio seară”.

NICHITA STĂNESCU

IV ALLEGRO-PRESTO

Ce ghilotină
Decapitând cuvântul
Ne-a închis gura.

Să tragi alt oblon de var
Între trup și ce-i afar
După melci - ION BARBU

Textul rămâne o imagine a lui
Comparabilă universului închis
Ce nu se poate vedea pe sine
În sinele lui Dumnezeu
Am inventat armonice în silabe japoneze
Nu numai la trestia lui Pascal cât și în limaxul
vaselor comunicante
Sunt ca la începutul lumii grav
Pe armonice grave vocea mea
De la scâncet le expiere ca oricare alta
Rătăcește în aer și nu poate aduna, grupa, pune la
adăpost de calcar
Tot ce aleargă viața în toate direcțiile
Sfâșiind, spărgând, dislocând quadriga
Distrugând
Strigătul și șoapta
Nașterea și moartea
Un unic text mă așteaptă la capătul spiralei labirint:
Melc strivit pe drum
Câtă arhitectură
Pierdută c-un pas

Cuvântul nu-i doar sunet!
Cuvântul e bucuria muntelui când râde: cascada.
El e iertarea mamei
Când își sărută fiii rătăcitori marea, fluviile, șipotul
Cuvântul e ochiul prin care vedem e gura prin care
Cuminecăm sărutându-ne
Cuvântul are mai multe degete decât iarba
îmbrățișând cerul
Are mai mulți ochi decât ploaia pentru vedere.
Îmi doresc mereu să fiu o iarbă sau drum.
Mereu îmi doresc să fiu ploaie sau fereastră
Nu puteți, nu puteți opri cascada-muntelui
Nu puteți închide marea.
Nu puteți aresta nici închide cuvântul
Barbarilor moderni!
.

Melc nătâng întoarce-te în iaz
Dar repede!
28
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excelenţă a individului, în speţă a specificului naţional).”

În primă abordare se pune tranşant problema receptării poetului subliniind că filosofia lui „… a fost
considerată în funcţie de fondul cultural, desigur temeinic,
acumulat de poet în Occident”. Dintr-o asemenea

DAN ANGHELESCU
Eseistica exilului românesc: Constantin Amăriuţei
– metafizică şi poezie

Dacă – preluând una dintre seducătoarele gândiri
ale lui Mikel Dufrenne – am fi înclinaţi să vorbim despre
misteriosul Ceva ce se pretează a fi nelimitat într-o lume a
poeziei, evident vom spune că acesta ar deveni identificabil în literatura română abia începând cu Eminescu.
El a iluminat vastele orizonturi ale poeziei române, deschizându-le şi către sfera cunoaşterii. Astfel a devenit
posibilă apariţia acelui joc secund al energiilor spirituale
pe care astăzi îl cuprindem în sintagma (evanescentă)
despre conştiinţa poetică. Iată de ce Eminescu rămâne un
inepuizabil subiect al celor care gândesc fenomenul
nostru literar. Deci nu e de mirare că autorul Luceafărului a fost şi unul din subiectele predilecte în eseistica
exilului românesc.
Eseul lui Constantin Amăriuţei, Eminescu sau lumea ca substanţă poetică a apărut în anul 2000 la editura
„Jurnalul Literar” sub îngrijirea regretatului Nicolae Florescu. În lapidarul său cuvânt înainte filosoful operează
deschiderea abruptă a perspectivei din care intenţionează
– evident polemic – să instaureze noi sensuri şi implicaţii
privind creaţia eminescienă în spiritualitatea noastră: „A
considera, spune el, cum s-a făcut până astăzi, că
Eminescu este un poet romantic din secolul al XIX-lea,
influenţat de filosofia schopenhaueriană şi de ecourile
gândirii budiste (Nirvana) – ceea ce pentru o simplă critică literară este evident –, nu justifică cu nimic definiţia
de poet naţional, şi nici chiar pe cea de poet universal (în
măsura în care universalul trebuie să decurgă dintr-o

perspectivă ni se atrage atenţia: discursul exegetic
plasează un accent depreciativ, prin greşită orientare,
mizând nu pe „originalitatea românească a poeziei”, cât
pe împrumuturile dintr-o gândire străină, ceea ce
desrădăcinează „inspiraţia venită dintr-un străfund ce ne
este propriu.” Reinventariind influenţe arhicunoscute şi
prea ades comentate, adică pesimismul schopenhauerian,
iradiaţiile perspectivei hegeliene (Spiritul absolut invocat
drept Veşnicul Demiurg), resemnarea stoică (Nu spera şi
nu ai teamă), nirvana budistă (Eu nu cred nici în Iehova,
nici în Buddha-Sakya-Muni), eseistul apreciază că
amestecul acesta heteroclit de gândire occidentală şi
spiritualitate indiană nu ilustrează, nu sporeşte şi – în fond
– nu susţine prin nimic originalitatea creaţiei eminesciene,
astfel că exegeza nu oferă conturul unei filosofii care să
fie proprie gândirii poetului. Evident, el „… n-a versificat
idei filosofice pentru că i s-au părut adânci sau pline de
înţelepciune. Ci inspiraţia lui ne-a relevat ceva tainic şi
absolut fără de care nu-i posibilă, nici intuiţia filosofică,
nici iluminarea mistică, nici inspiraţia poetică. Eminescu –
concluzionează Amăriuţei – a spus ceva nescris în cărţile
de filosofie occidentală, nemaispus de nimeni până la el în
poezia românească. /..../ poet-metafizician, nu s-a dedat
discursului filosofic, fie el poemitizat, cum s-a spus. Şi nici
la fabricarea unei mitologii personale, cum crede G.
Călinescu.” Pe Eminescu îl singularizează, pe de o parte
faptul că se situează „ …în perspectiva românească a Stării
d’întîi”, aceea care „reprezintă ethosul naţional”. Se mai
adaugă şi „ felul poetic, personal, prin care s-a exprimat”,
iar „adevărata filosofie a lui Eminescu, este Starea pe loc.”
Rezultă că valoarea filosofică a scrisului eminescian „nu
mai poate fi pusă în relaţie cu tema lui a fi de tip
occidental. Starea d’întîi iese dintr-o intuiţie mult mai
adâncă decât manifestarea gândirii onto-noologice
moştenite de la Greci./.../Fiind vorba de o poetică a stării,
izvorul de inspiraţie răsare direct din Starea d’întîi, şi nu
din Schopenhauer sau din Lenau, căci mijloacele de
expresie sunt în primul rînd stări: de dor şi de
urât./.../Această gândire poetică este structural ecstatică.
Ea realizează starea pe loc a Lumii, fie în farmecul
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fiinţării ei absolute/.../fie în melancolia desfiinţării totale a
lumii sortită morţii.”(pp. 24-26.)

Întru desluşirea susţinerilor sale, analistul redescoperă în desfăşurările gândirii româneşti (de la Cantemir,
Neagoe Basarab şi până la Blaga şi Vulcănescu) o mare
vocaţie metafizică ce s-a manifestat fie în termeni
materialişti (la Conta ondulaţia universală), fie într-o
viziune mistică (a ritmurilor la Vasile Pârvan), fie într-o
simbolistică a unduirii, cum se întâmplă la Blaga şi Dan
Botta, toate la un loc întemeiate pe o profundă intuiţie a
ceea ce se află cuprins în strania sintagmă a Stării d’întîi.
Sensul acesteia se circumscrie celui de „stare absolută,
pre-ontologică în spiritualitatea românească (nici Fiinţă,
nici Nefiinţă), /.../ înţeleasă ca stare pe loc. Spre ea tinde
poetul: setea liniştii eterne, cântecul vechi ce obsedează şi
pe Hyperion (mi-e sete de repaos).” (p. 16.) Eminescu

este, pentru prima oară în literatura română, aducător
„... fie al unui cântec ce a încifrat realitatea/.../ prin
metaforă/..../fie a unui cântec ce descifrează Starea d’întîi
ca Enigmă prin alegorie.”(p. 17.)
Fenomenologia creaţiei poetice pe care, poet nepereche, el a instaurat-o ca discurs („deja prezentă în
spiritualitatea românească sub forma de folclor)” se

configurează, potrivit lui Amăriuţei, ca o estetică a
„stărilor de dor şi de urât.” Pentru poet, dorul este infinit,
ceea ce ilumi-nează vaste orizonturi către imaginea Firei
ilimitate; urâtul este legat de starea de finitudine a lumii.
Dialectica unei asemenea gândiri poetice, subliniază
comentatorul, vădeşte mari subtilităţi; permite stranii şi
tulburătoare treceri dintr-o ontologie în alta ca în
Mortua est, sau O rămâi. Frumosul estetic survine aici
(din perspectiva celui ce încearcă să aducă în vizibilul
nostru complicatele ei meandre) ca iluminare a Stării
d’întîi. Aceea care „... este chiar o stare ontologică: imagine
absolută, transcedentală. Dar nu ca Fiinţă expri-mată în
idei (ca în filosofia occidentală) şi nici ca Mister (redat de
Icoana divinului, ca în fenomenul religiosului în general)
ci ca Enigmă.” (p.17.)

În accepţia lui Amăriuţei, dimensiunea specifică şi
singulară a filosofiei şi poieticii eminesciene se desluşeşte ca deschidere luminatoare (Lichtung) asupra stării
originare din lucruri. Ilustrative întru aceasta sunt versurile din Scrisoarea I : „La-nceput, pe când fiinţă nu era,

nici nefiinţă, / Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,/
Când nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns.../ Când
pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns.”
30

Ceea ce (ni se mai spune) transpare dincolo de ele este
tocmai „substratul (o sub-stare) metafizic” al unui discurs
ontologic de „admirabilă şi precisă pre-cuvântare a lumii,
o spunere a ei înainte de cuvinte.”(p.30.)
Nu fără o tentă de maliţiozitate, Amăriuţei îl taxează pe
Călinescu, cel ce nu a rezistat interbelicului, ispitei de-a
explica cultural „ideile” cuprinse în versurile amintite,
identificându-le sursa în altă gândire decât cea românească (Rigveda). Nici lui Constantin Noica (considerat
mai pătrunzător în ale metafizicii!) nu i se trece cu vederea
că ideea de nefiinţă e pusă pe seama influenţelor
cunoscute din gândirea indiană, opinând că, la fel de bine,
episodul cosmogonic din Scrisoarea I trimite şi către alte
teritorii culturale precum Teogonia lui Hesiod sau Metamorfozele lui Ovidiu. Dar, nu numai atât. Reproşurile faţă
de Noica se amplifică, pornind şi de la faptul că asimilează
nefiinţa din versurile lui Eminescu cu Haosul, trecând „de
la nefiinţa ontologică (negativă), la mitologie.” Or, subliniază eseistul, „...ceea ce Eminescu exprimă prin
Nepătruns, haos omogen, nediferenţiat, sau matrice
cosmogonică (haos-mamă pentru punctul Tată)” apare din
temeiurile unei intuiţii cu totul aparte de aceea a Haosului
(Nefiinţă). Fapt evident acolo unde Eminescu scrie:

„Umbra celor nefăcute nu-începuse a se desface,/ Şi în sine
împăcată stăpânea eterna pace” Constantin Noica „vede”
identitatea dintre Fiinţă şi Haos astfel că, practic, el
„ modifică versul eminescian într-un sens ce aminteşte
creaţia continuată de tip cartezian: „Umbra celor nefăcute
nu-nceta a se desface/ Şi în sine neîmpăcată stăpânea
eterna pace.” Şi Amăriuţei îşi amplifică argumentaţia: „Că
eterna pace, adevărat leitmotiv de căutare a poetului (ca şi
setea de repaus) era neîmpăcată, iată ceea ce apare nu
numai curios dar şi imposibil. Adevărul este că Fiinţa şi
Nefiinţa, teme de ontologie (adică de fundament noologic)
privesc Lumea în totalitatea ei fiinţată sau des-fiinţată.
Nepătrunsul lui Eminescu nu are nimic comun cu ontologia
(el este pre-ontologic), şi nici cu mitologia cosmică. În starea
lui de eternă pace, Nepătrunsul de la Început este intuiţia
Stării d’întîi.”(p. 32.)
În concluzie: versurile care deschid Scrisoarea I reprezintă o Precuvântare la discursul cosmogonic, iar în jocul lor
literar, realizat cu concepte din arsenalul filosofiei „... apare
clar efortul de depăşire a limbajului, a de-construcţiei
semantice”. Tot de aici, revenind la ideea sursei de
inspiraţie din Rigveda, afirmaţia cade tranşant: orice

comparaţie „se opreşte aici”! „Gândirea liturgică a brah-
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manilor nu este gândirea ecstatică a poetului român.

Din prima va ieşi mitul cosmogonic, din a doua starea pe
loc.”
Privitor la starea pe loc, Amăriuţei consideră că gân-

direa filosofică a profitat, într-un anume fel, de pluralitatea
semnificaţiilor cuprinse într-un cuvânt, fapt care „a permis

înţelegerea nu numai a obiectului vizat şi spus de cuvânt (ca
un concept noologic), dar şi a ceea ce este ne-spus, sub-spus,
sau pre-spus de el. Aceste multiple şi tacite cuvântări, pe
care limbajul de toate zilele le-a uitat, cu toate că ele se află
înscrise în miezul cuvântului participă la bogata invenţie
poetică/.../ aceste înţelesuri anexe conceptului obiectiv sunt
în realitate stări.”
Arta de a scrie, se mai spune trezeşte din somnul dogmatic secretul unei noţiuni simple. Aici se lasă desluşită
gândirea ecstatică prin care Eminescu aduce în percepţie
fiinţările lumii văzute şi starea pe loc, stare intimă a
lucrurilor pe care poetul o presimte. Astfel Poezia devine
afirmare a unui „miez de stăruinţă universală care este
starea pe loc în forma ei originară de sine, de stare
principală”. Şi, nu trebuie pierdut din vedere: starea pe loc a

ţare sau ca o desfiinţare absolută, cu tot farmecul şi cu toată
melancolia vieţii şi a morţii.”

Dintr-o ameţioare adâncime de gând Constantin
Noica scria: „Cu un singur volum de versuri – e drept
răscolitoare la culme – şi cu unul sau două volume de proză
neîmplinită, cititorul român crede a şti ce este fenomenul
Eminescu şi ce ne este el.”

Din nefericire, astăzi, printre noi, românii se conturează tot mai întunecata întrebare: Chiar ştim, oare, chiar
mai ştim, ce ne-a fost şi ce ne mai este El?

lucrurilor ascunde strania tentativă a ieşirii din timp
atunci când poetul spune: Nu era azi, nici mâine, nici ieri,
nici totdeauna. (Rugăciunea unui Dac). Şi Amăriuţei
precizează: „Totdeauna are sensul de veşnicie cantitativă a

lucrurilor, nu de permanenţă a lor. Starea lucrurilor (sinea)
este preontologică, ea nu poate fi gândită speculativ sub
pecetea categoriei cantităţii (ca la presocraticii Parmenide,
Heraclit, Empedocle, Melisos etc) /.../ este starea stăruitoare
de sine a tuturor lucrurilor, ca în versurile următoare: „Pe
când pământul, ceriul, văzduhul, lumea toată/ Erau din
rândul celor ce n-au fost niciodată.” (ibid.) Precizările

sugerează că e vorba despre o cunoaştere cu totul specială:
„gândul ecstatic cunoaşte starea pe loc a Lumii în Nefiinţa
ei”. În descrierea fenomenologică a acestei stări, Amăriuţei
sesizează frecvenţa clipei ca trăire a destinului şi

identificarea ei cu starea pe loc, „formă de depăşire în
permanenţa stăruinţei, a Lumii: La ce simţirea crudă a
stinsului noroc/ Să nu se sting-asemeni, ci-n veci să stea pe
loc.(Despărţire)”. Suntem atenţionaţi: în rostirea poetică
Eminescu invocă oprirea desfăşurării istorice a Lumii
(panoramă a deşertăciunilor) pentru a evita Răul şi a opri
Clipa (!) pentru o stare pe loc fericită. Întru aceasta sunt
amintite Memento mori şi Povestea magului călător în stele.

Fondul filosofiei lui Eminescu este, prin urmare, cel
care aude chemarea stării pe loc şi o întrezăreşte „ca o fiin-
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direct din dulap
ca să împuşte pe toată lumea
ai aflat totuşi mai târziu
ciracii s-au calmat după ce aflaseră
că soţul femeii o părăsise demult
se săturase de isprăvile ei de arme
totuşi peste ani n-ai înţeles
de ce nici măcar duhovnicul nu te mai primeşte
n-ai fost cu nimic mai prejos decât alţii

SORIN GRECU
Epifanie III
Destul de târziu
nelămurit încolţise pentru tine
sfinţenia
fără să fi ştiut ce-ar însemna efectiv acest lucru
şi-ai ajuns să frecventezi un duhovnic
cu aceeaşi uşurătate cu care în adolescenţă
mergeai cu camarazii din cartier
la pofticioasa nevastă a unui militar de profesie

ai aflat curând că şi-a uitat cu desăvârşire trecutul
s-a recăsătorit a ieşit practic din circuitul turistic
s-a înserioziţat

urăsc vapoarele ticsite cu marinari

oare cum am putea defini până la urmă
povestea asta cu destine de cioareci
când asemeni pârâului ce sapă canionul
tu din ce în ce mai eliberat de trup
şi la activ cu niscaiva revelaţii
eşti pregătit pe deplin să urci treapta sacrificiului

totuşi te duceai la femeia aceea
nepregătit să renunţi atât de lamentabil
la virginitate

ce să mai faci şi tu:
îţi creezi o nişă în peretele zilei
tocmai ca să nu te risipeşti

te mulţumeai doar să priveşti

între timp ai ajuns un adevărat proscris
ceilalţi interpretează cu tine roluri
cu miliţieni buni şi răi
te învăluie şi îşi dau mâna pe ascuns pe sub masă

de copil expresia ta preferată era

îţi aminteşti de asemenea cum între partidele de sex
femeia îşi deschidea dulapul şi lăsa
să-i fie admirate uniformele celui absent
se dezintegrau prăfuite
mult timp îngrozitoarea uniformă
îţi oferea senzaţia că încornoratul plecat
în cine ştie ce aplicaţie era prezent acolo
putând apărea în orice clipă nu de-afară
ci dintr-un portal secret al timpului
sau printr-o gaură de vierme
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dar nici la nimfomana cu dulapul plin de uniforme
în dezagregare nu ai mai avut acces
doreai să mai schimbi cu ea din când în când
la o cafeluţă câteva cuvinte

curând nu mai ai cum să reacţionezi
te-au anesteziat ţopăie văzându-te zăcând
aproape fără suflare
tu-ţi doreai de fapt numai să trăieşti
în limitele unei normalităţi dificile
pe care începuseşi de o perioadă de vreme
să ţi-o asumi
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ei habar n-au cât de letal rămâi
deşi oglinda ce ţi-au dus-o la gură
abia dacă se mai abureşte

la fel banner-ul pe care zâmbeşte promiţător
o tănără cu înclinaţii evidente spre viaţă
deloc spre tema abordată

totuşi vine momentul
revii brusc la viaţă cu înzecite puteri
asta numai pentru că le auzi în fundal hohotele de râs
falseturile
îi surprinzi în poziţii nefireşti de acuplare

aşa că poate ar fi fost mai potrivită
o imagine cu un peisaj de toamnă
sau rima sa perfectă - doamnă
decât apologia făcută cărnii

rup de fapt hălci din lumea previzibilă
şi totuşi n-au cucerit chiar totul
la rândul tău
eşti stăpânit în continuare de senzaţia
că mai există zone la care nu pot ajunge
decât suferinzii criminalii ori sfinţii
precis amorali
contează câtva şi vieţile succesive trăite
într-o perioadă lungă cât o străfulgerare
în ochiul mlaştinii
distingi cum musteşte răzbunarea
celui prea-mult-urgisit
începe deja să se reverse
târziu de tot puhoaiele retrăgându-se
pe lângă canioane
duc mai departe mormanele de cadavre
printre ele şi aripile retezate ale păsării-înger

observi cum ăştia nu sunt în stare
nici măcar să ne vândă onorabil finalul
deşi-l ţin bine pitit în molecule
acesta e totuşi la vedere
şi-ar trebui - asemeni iscusiţilor contabili
să-şi ţină registrele de sentimente la zi
oricum morţii n-ai cum să-i faci publicitate
fiindcă ea lucrează doar singură
şi rămâne cel mai bun agent de vânzări
stranie coincidenţă
corbii din jurul cimitirului
zboară fiecare cu câte o nucă în cioc –
semn că nu poţi scăpa
de indecenta firmă de pompe funebre
până la tine or fi făcut-o probabil doar sfinţii
în niciun caz nababii sau regii
şi n-ai auzit vreodată
să fi fost în stare măcar unul
să execute un salt reuşit peste umbra lui

Epifanie V

De ce să uiţi dacă-ţi poţi aduce aminte?

sună stupid motto-ul unei firme
de pompe funebre - pe lângă care treci
în fiecare zi şi care
a ajuns deja să te obsedeze
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THEODOR DAMIAN
Singura scăpare-i poezia
Când mi-au spus să nu mă joc cu focul
nu mi-au explicat ce-nseamnă să te frigi la tălpi
mai bine-mi spuneau să nu mă joc cu pustia
că de acolo vin demonii
şi tot acolo trebuie să-i învingi
pustia te frige la inimă
şi-ţi răscoleşte rărunchii
şi-ţi risipeşte tăria
din pustie iese cu adevărat poezia
ca să scrii trebuie să te frigi
ca atunci când nu te aude nimeni
dar tot strigi
Când pustai de-afară se mută-năuntru
eşti rug aprins
nu te mai frige căci mergi deasupra
ca Maria Egipteanca
şi trăieşti cum trăieşte necuprinsul în cuprins
când strigi în inima ta ca-ntr-un templu
de se surpă pereţii ca zidurile Ierihonului
şi când te invadează doru-n pustiu
şi încă strigi
singurul mod în care exişti
cum spunea Cristina Şoptelea
şi ecoul încă vine la tine
deşi cu mult mai târziu
când a fi e singurul mod în care strigi
atuncea nu te mai frigi
atunci eşti aripă învolburând
pustia şi universul
aşa cum zideşte din temelii lumea poetul
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când şi-a înpustiit versul
Când devii aripă ca Egipteanca
atunci pentru tine se creează lumea din nou
atunci eşti înlăuntrul şi în afara marelui ou
vorba lui Crama
prin tine istoria îşi crucifică drama
totul se schimbă
numai tu rămâi neatins
aşa cum fulgerul
nu fulgeră în necuprins
Când mi-au spus să nu mă joc cu focul
nu mi-au explicat că din toate jocurile vieţii
acesta e Jocul
Totul e să treci proba de foc
când pustia te cucereşte
şi moartea e-un joc
dar nu-l pierzi
căci pustia-i mai tare ca moartea
aşa cum e dragostea
când nimeni nu e cu tine
şi nu-ţi ţine partea
Poezia pustiei
e ca flacăra ce se pune
în sufletul poeziei
arde ceea ce trebuie să ardă
şi nu-l frige pe cel ce nu mai poate
să piardă.
Când te cuprinde pustia
te cuprinde deodată
nu-ţi dă timp să te gândeşti sau
să te retragi
cauţi un loc unde să te bagi
nu-l găseşti
Singura scăpare-i poezia
doar acolo locuieşte cu adevărat
pustia sau aripa
dar aripa nu-i un loc
ci o stare
ca atunci când tot ce poate muri
nu mai moare
aşa şi poezia
când moartea şi-a pierdut boldul
de când a năpădit-o pustia
şi când pustia şi-a alungat demonii
de când a pătruns-o Maria Egipteanca
Maria

ALTER N AN ŢE

ADRIAN ALUI GHEORGHE
Etica poeziei
Ana Blandiana – Fals tratat de manipulare
(Editura Humanitas, 2013)

Poezia Anei Blandiana reiterează o veche/ străvechea
aserţiune că omul este o trestie, cea mai fragilă din natură,
dar o trestie gînditoare. Frumoasă ca poezia însăşi, Ana
Blandiana a făcut din frumuseţea poeziei o chestiune (de)
etică. Căci poezia adevărată, în orice epocă, sub dictatură
sau în libertate, a fost receptată ca subversivă, s-a opus unor
sisteme politice aberante dar şi conformismelor de orice fel.
Şi Lucian Blaga a fost subversiv sub dictatură, dacă e să lărgim spaţiul discuţiei, orice poezie a lui, în perioada în care
a fost interzis sau judecat pentru „dogmatism în filosofie”
(după o expresie dintr-o scrisoare a lui I. D. Sîrbu), fie că era
vorba de o poezie de dragoste sau o poezie despre natură,
era un manifest în favoarea libertăţii. Tristan Tzara s-a
opus conformismului din societatea europeană, de la un
moment dat, iritînd gustul comun. Tot aşa, dacă spui Radu
Gyr spui luptă subterană pentru demnitate şi libertate,
chiar dacă e/ era vorba de a recita un poem de dragoste,
dintre cele multe scrise de acesta pe teme mai puţin angajate. Cuvintele capătă energia celui care emite/ transmite, dar
numai în contact/ relaţie cu energia celui care receptează/
primeşte fluxul din cuvinte. De altfel, poezia a avut un rol
esenţial în regăsirea socială a naţiei noastre, de la constituirea statului modern încoace, Alecsandri, Eminescu, Goga
au dat vigoare lirică mesajului social sau, mai bine zis, au
dat liricului vigoarea socialului. Alexis de Tocqueville, într-

o carte despre Revoluţia franceză, explicase că liantul care
omogenizase societatea franceză, din nord pînă în sud, fusese cuvîntul tipărit, în carte sau în presă. În afara acestuia
societatea ar fi fost divizată, ruptă între interese zonale, incapabilă de o acţiune atît de coerentă, precum Revoluţia
franceză. Principiile tipografice ale uniformităţii, continuităţii şi liniarităţii acoperiseră complexitatea vechii societăţi feudale şi orale (după Marshall McLuhan). Este dat şi
exemplul imnului Franţei, “La Marseillaise”, compus de un
obscur autor, Rouget de Lisle, la Strasbourg, în noaptea de
25 / 26 aprilie 1792, după declararea războiului cu Austria.
Titlul inițial a fost “Chant de guerre pour l'armée du Rhin”
(„Cîntecul de război al armatei de pe Rin”). La 30 iulie
1792, melodia a fost cîntată de soldații republicani din
Marsilia la intrarea lor în Paris, de acolo provenind numele “La Marseillaise”. De sub stratul de cuvinte simple a
erupt o energie al cărei ecou nu s-a stins nici pînă azi.
Nu altfel s-a întîmplat în societatea noastră, în perioada care a urmat celui de-al doilea război mondial mai
ales. Sub stratul de cuvinte al unui text, cenzura căuta subversivul, ştia, simţea că arta poate să ascundă adevărul care
să trezească/ detoneze în societate. Sub acelaşi strat de cuvinte cititorul căuta adevărul care i se ascundea, căuta un
licăr de speranţă. Poetul (scriitorul) era un “văzător” cu
duhul. De asta, cînd în 1984 apărea un grupaj de versuri
încărcate de esopism, de Ana Blandiana (fiindcă de “cazul
Blandiana” ne ocupăm acum; au mai fost şi altele, multe),
în revista studenţească “Amfiteatru”, scăpat în spaţiul public printr-un şir de erori ale redactorilor şi ale cenzorilor,
în societatea noastră apăruse un semn. Că poeţii lucrează
cu otrăvurile cuvintelor, că poeziei nu i se luase cu totul
focul tainic, că toată lumea trebuie să fie atentă că vor mai
veni mesaje care să stîrnească “subliminalul popular”.
Numărul respectiv din revista “Amfiteatru” a fost retras de
pe piaţă, evident, dar nu suficient de iute încît o parte din
tiraj să nu ajungă în ţară. Eu însumi am copiat de mai
multe ori textele şi le-am dat mai departe, putea fi un bun
cadou să oferi cuiva aceste poeme interzise, subversivitatea
era codul nostru de comunicare. Spune Ana Blandiana
într-un interviu, în legătură cu perioadele de interdicţie de
semnătură: “Atît în cazul celor trei interdicţii de semnătură
(’60-’64, ’85 si ’88-’89), cît şi în nenumăratele cazuri cînd
n-am reuşit să-mi public lucrările, nu era vorba despre
texte politice propriu-zise, ci de poezie. O poezie considerată periculoasă, pentru că spunea adevăruri într-o societate în care singura materie prima nedeficitară era min-
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ciuna. Astfel, rostirea celui mai neînsemnat adevăr putea fi
privită ca un act de eroism”.
Şi în cazul poeziilor din “Amfiteatru” la o primă vedere textele nu aveau nimic subversiv, totuşi, trebuia să deţii
codul social, să trăieşti aceeaşi realitate. Pentru un norvegian, de exemplu, un poem precum cel care urmează nu poate fi decît o metaforă a naşterii umăr la umăr a popoarelor
de foetuşi care aşteaptă la poarta vieţii: „Un întreg popor/
Nenăscut încă/ Dar condamnat la naştere,/ Foetus lângă
foetus,/ Un întreg popor/ Care n-aude, nu vede, nu înţelege,/
Dar înaintează/ Prin trupuri zvârcolite de femei,/ Prin sânge
de mame/ Neîntrebate.” (Cruciada copiilor). Cu ceva vreme

şi lucruri care lipseau aproape cu desăvîrşire într-un experiment de înfometare şi umilire la nivelul societăţii demn
de experimentul celebrului Buridan care, conform bancului, în momentul în care îşi obişnuise măgarul să nu mai
mănînce, acesta, nerecunoscător, crăpase de foame:

„Frunze, cuvinte, lacrimi,/ cutii de chibrituri, pisici,/ tramvaie câteodată, cozi la făină,/ gărgăriţe, sticle goale, discursuri,/ imagini lungite de televizor,/ gândaci de Colorado,
benzină,/ steguleţe, portrete cunoscute,/ Cupa Campionilor
Europeni,/ maşini cu butelii, mere refuzate la export,/ ziare,
franzele, ulei în amestec, garoafe,/ întâmpinări la aeroport,
cico, batoane,/ Salam Bucureşti, iaurt dietetic,/ ţigănci cu
kenturi, ouă de Crevedia,/ zvonuri, serialul de sâmbătă
seara,/ cafea cu înlocuitori,/ lupta popoarelor pentru pace,
coruri,/ producţia la hectar, Gerovital, aniversări,/ compot
bulgăresc, adunarea oamenilor muncii,/ vin de regiune
superior, adidaşi,/ bancuri, băieţii de pe Calea Victoriei,/
peşte oceanic, Cântarea României,/ totul” (Totul). Pe acest

în urmă, Nichita Stănescu o spusese altfel: 'Tristeţea mea
aude nenăscuţii câini pe nenăscuţii oameni cum îi latră”.
Dar nu mai era acelaşi lucru. Noi însă ştiam codul, că acolo
era vorba de copiii care se năşteau împotriva voinţei celor
care îi concepeau, într-un proces de înmulţire forţată,
comandată de partidul unic şi omnipotent, omniprezent.
Alt poem are o încărcătură lirică de înaltă frecvenţă, din fond şi poemele absolut paşnice ale Anei Blandiana au
păcate noi a trebuit să îl citim tot în cheie socială: „Noi, început să fie citite după codul (nostru) particular, o elegie
plantele,/ Nu suntem ferite/ Nici de boală,/ Nici de nebunie/ căpătase valenţe contestatare, aşa că puteai găsi chei
(N-aţi văzut niciodată/ O plantă/ Înnebunită,/ Încercând să sociale chiar şi într-un text cîntat în acele vremuri: „Lasăintre/ Cu mugurii în pământ?),/ Nici de foame,/ Nici de
frică/ (N-aţi văzut niciodată/ O tulpină galbenă/
Încolăcindu-se printre gratii?). Eu cred/ Eu cred că suntem
un popor vegetal,/ De unde altfel liniştea/ În care aşteptăm
desfrunzirea?/ De unde curajul/ De-a ne da drumul pe toboganul somnului/ Până aproape de moarte,/ Cu siguranţa/
Că vom mai fi în stare să ne naştem/ Din nou?/ Eu cred că
suntem un popor vegetal-/ Cine-a văzut vreodată/ Un copac
revoltându-se?/ Singurul lucru/ De care suntem ferite/ (Sau
poate private)/ E fuga.” (Delimitări). Revolta unui copac în

faţa toamnei ce vine poate fi un poem în sine care poate fi
preluat ca mesaj/ sugestie de orice cititor de poezie, iar
ideea ca o plantă să înnebunească şi să încerce să intre cu
mugurii în pămînt, e una cuceritoare pentru orice degustător de imagini rare. Dar cititorul român nu a citit aşa
textul, poporul vegetal care nu se revolta niciodată era
chiar poporul român. Iar în interiorul textului acuzaţia era
explicită, îndemnul la revoltă era extrem de clar. Mai sugestiv pentru încărcătura simbolică a cuvintelor, pentru valoarea lor de cod într-o societate sub dictatură era în acel grupaj de versuri din „Amfiteatru” un text cu o înşiruire de
termeni care acopereau realitatea acelor vremuri, un amestec de lucruri care prisoseau (lacrimi, întîmpinări la aeroport, zvonuri, portrete cunoscute, Cîntarea României etc.)
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mi, toamnă, pomii verzi/ Uite, ochii mei ţi-i dau/ Ieri spre
seară-n vântul galben/ Arborii-n genunchi plângeau.//
Lasă-mi, toamnă, cerul lin./ Fulgeră-mi pe frunte mie/
Astă-noapte zarea-n iarbă/ Încerca să se sfâşie.// Lasă,
toamnă-n aer păsări/ Paşii mei alungă-mi-i/ Dimineaţa
bolta scurse/ Urlete de ciocârlii.// Lasă-mi, toamnă, ziua, nu
mai/ Plînge-n soare fum/ Înserează-mă pe mine,/ Mănserez oricum.” (Lasă-mi, toamnă, pomii verzi) Nu altfel

erau citite poemele optzeciştilor, limbajul încifrat,
parodic adesea, americanizat prin influenţele
postmoderne, datorat traducerilor de ultimă oră, era
pus sub lupă, cenzura lupta din greu cu avalanşele de
sugestii care stîrneau imaginaţia cititoare. Un vers ca
acesta, „Bine-i de noi, rău e de Concernul Lockheed”,
dintr-un poem de Tra-ian Coşovei, era prilej de vorbe
şi de ipoteze, circula ca probă de curaj şi ironică
abordare a realităţii imediate. Da, în ziarul „Scînteia”
(se) scria că Occidentul e pu-tred, că acele „concerne”
care promovau capitalismul erau în faliment, numai
foamea de la noi era o valoare sigură, de viitor.
Avem în faţă acum nu o carte de poezie semnată
de Ana Blandiana, ci un volum special care are toate
atributele cărţii de memorii, a jurnalului, a unei anexe
la cartea de istorie contemporană întocmită de un martor
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care a trăit toate evenimentele cu toţi porii sufletului şi
inimii deschişi. „Fals tratat de manipulare” e o sumă de
confesiuni care mărturisesc despre etica poetului şi a
poeziei. Patosul şi o linie de conduită sînt cele care dau
coerenţa întregului corpus de texte. Pentru un poet, de la
un punct încolo, adevărul este singura poezie. Ana
Blandiana însăşi spune că această carte nu este o încercare
de a-şi povesti viaţa, ci una de a o înţelege; în această
afirmaţie consistă de fapt relaţia biografie-operă, arta fiind
o cale de cunoaştere a sinelui.
Într-un text întitulat oarecum tautologic „Un infern
de joasă speţă”, Ana Blandiana face o distincţie netă între
cărţile din ceea ce numim generic biblioteca lumii, acest
imperiu de litere se ordonează după o maniheistă împărţire categorială: „Poate toate cărţile lumii se împart în doar

puţin proprii, ca să-şi acopere greşelile şi să-şi pună în
valoare adevărurile. Şi asta pentru simplul motiv că nu am
scris această carte pentru a transmite un adevăr pe care eu îl
deţin, ci pentru a găsi un adevăr de care eu am nevoie.
Sensul ei nu este să acopere, ci să descopere ceva. Şi anume,
răspunsul meu la întrebările pe care singură mi le pun în
legătură cu propria mea condiţie şi propria mea evoluţie.” E

siguranţă nu între „cei căldicei”. Răspunsul vine, de altfel,
încă din prefaţa cărţii, acolo unde autoarea justifică obsesia
de a scrie o istorie personală în raport cu istoria tuturor,
într-un adevărat „studiu de caz” în care subiectul este
propria evoluţie, propriul destin: “Aceasta este una dintre

Scriitorul român a ieşit din comunism cu un oarecare
prestigiu. Şi asta datorită faptului că într-o perioadă
concentraţionară, de dictatură, părea să poată simula destul de convingător libertatea. Pentru că o simulare a fost şi
nu libertate! Atîta timp cît erai liber doar în pat, cînd visai
parţial color sau la masa de scris, în care cenzorul din tine
veghea ca să nu depăşeşti prea mult limitele permise de
sistem, nu poţi vorbi de libertate. Liberi au fost, poate, doar
cei care nu au scris nimic, care au însăilat cu degetul pe
luciul apei propriile viziuni. Deşi şi ratarea destinului celor
care au încercat nesupunerea făcea parte din planul de
controlare a culturii. Şi cei care au scris, fără să facă ideologie făţişă şi cei care nu au scris nimic, încercînd să se apere,
au fost parte în planul de supunere a culturii vii, de
manipulare, de sufocare a libertăţii.
Mi-a fost dat să citesc recent un volum al lui Bohumil
Hrabal, „Scrisori către Dubenka” (Editura „Curtea Veche”,
2014), care e, de asemenea, o privire retrospectivă a unui

două categorii: cele care au fost scrise din dragoste şi cele care
au fost scrise din ură. În orice caz, autorii lor pot fi definiţi
cel mai exact prin mobilul scrisului lor: unii o fac pentru că
iubesc oamenii, alţii pentru că îi urăsc. Ca şi în Biblie, cei
căldicei, cei neutri nu contează. Formulată astfel, afirmaţia
poate părea prea tranşantă şi simplificatoare. Şi, desigur, aşa
şi este, dar asta nu o face mai puţin adevărată. Iar ea este
revelatoare mai ales când persoana care scrie este un
personaj ajuns într-o situaţie-limită. Acolo unde Nicolae
Steinhardt a trăit jurnalul fericirii, alţii au înregistrat doar
degradarea prin foame, dezumanizarea prin spaimă,
torturile, trădările, prăbuşirile psihice.” Dacă e aşa, unde se

vorba de ură? E vorba de dragoste? Fiind vorba de sine,
nici dragostea nici ura nu pot fi mobiluri pentru a scrie o
carte; cel mult poate fi vorba de o curăţire (exorcizare?)
prin cuvinte a unei istorii care şi-a lăsat adînc drojdia în
sufletul celei/ celui care a trăit-o fără rest. De altfel, în altă
parte Ana Blandiana, în spiritul aceleiaşi priviri dihotomice, se defineşte/ regăseşte între artiştii pe care i-a
cunoscut, într-o formă sau alta: „Există două feluri de

artişti. Cei care prin opera lor încearcă să înţeleagă lumea
(ceea ce poate însemna şi să-i dea un sens) şi alţii care
preferă să construiască o alta în loc. Oricât ar părea de
ciudat, nu este vorba de o deosebire între realişti şi fantaşti, ci
între cei dispuşi să înfrunte sistemul şi cei care nevând destul
curaj pentru asta, îl acoperă cu un simulacru original. Dar
cine nu înţelege că în artă căutarea originalităţii este o formă
de superficialitate nu are în perspectiva timpului nici o
şansă, chiar dacă îşi trăieşte clipa orbitor şi nu asurzitor
ecou. Nu e nevoie să precizez că fac parte din prima
categorie, că n-am încercat niciodată să adaug ceva naturii,
ducând până la prejudecată spaima că aş putea fi autorul a
încadrează autoarea „Falsului tratat de manipulare”? Cu ceva făcut, nu născut.”

cărţile mele pe care am scris-o fără bucurie, chiar cu un
anumit resentiment din obligaţia de a o scrie. O obligaţie
care mă umileşte, aşa cum mă umileşte obligaţia de a-mi
face investigaţii medicale când nu mă simt bine. Ca şi pe
plan medical, trebuie să accept să mă expun, să mă las
cercetată (faptul că eu însămi sunt cercetătorul nu schimbă
întru nimic lucrurile) şi să aştept cu emoţie rezultatul
cercetărilor. Desigur, este şi o carte de amintiri, doar în
măsura în care amintirile pot dezvălui argumente. Dar ea
nu va avea cu siguranţă nimic comun cu acele opuscule în
care diferite personaje publice îşi povestesc experienţa
politică recentă pentru a o consolida pe cea viitoare, folosind
fraze mai mult sau mai puţin lemnoase, mai mult sau mai
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scriitor care a trăit tot în lagărul socialist, în aceeaşi
perioadă cu Ana Blandiana, care a fost martor şi actant al
istoriei din preajmă. Numai că ţara în care trăise era
Cehoslovacia. Iată ce spune Hrabal despre cum s-a rezolvat chestiunea trecerii puterii, în urma „revoluţiei de catifea”, dinspre autoritatea comunistă spre „instituţia revoluţiei”: „Atunci toată Praga, astăzi toată ţara. Şi preşedinte

este Vaclav Havel şi torentele descătuşate de entuziasm s-au
răspîndit în academie, în fabrici, în şcoli, în birouri, în toate
oficiile poştale şi în magazine, armata a depus jurămînt în
faţa domnului preşedinte, la fel şi unităţile securităţii...
Sturm und Drang-ul studenţilor s-a răspîndit în toate
sătucurile şi aşezările izolate, în toate colţurile ţării,
pretutindeni unde există om, acela simt nevoia să spună
tare şi răspicat tot ceea ce suprastructura acestei ţări a luat
în derîdere...”.

La noi situaţia este total anapoda. După o revoluţie
manipulată şi însîngerată, urmează etapa confiscării acesteia. Participantul la actul revoluţiei, direct, fără să se automenajeze, este trecut pe lista neagră a celor care îşi trec în
cont ţara cu tot cu istorie, cu populaţia manevrabilă, cu
economia vizibilă şi invizibilă, conturi şi funcţii. Piaţa
Universităţii, „kilometrul zero al democraţiei”, devine un
periculos loc în care îţi e frică să spui că eşti dintre cei care
au vrut, cu cîteva luni în urmă, să o rupă cu comunismul.
Primitivismul aparatului represiv, întărit prin consimţămîntul haotic, indiferent, manevrat al mulţimii, a scos la
iveală, din străfundurile fiinţei populaţiei, urdori şi instincte, peste sîngele tinerilor de la revoluţie „peşteronauţii”
care au preluat puterea au lăţit zîmbetul de pe chipul unui
activist reciclat (Ion Iliescu) pînă la stadiul de rînjet: „Şi

– stând de vorbă în timp ce mulgea şi povestindu-i cum o
aşteptam când eram mică pe Bunica să-mi mulgă laptele
direct în cană – ar fi putut să inventeze ceea ce îmi spunea
era aproape la fel de incredibil ca faptul că un învăţător ar fi
putut să-i înveţe pe copii aşa ceva. Şi mai gravă decât
amândouă aceste puţin probabile posibilităţi era ideea că
cineva lansase cu bună ştiinţă această monstruozitate şi că –
iată – ea nu era considerată absurdă, ci doar transmisă mai
departe cu interes şi curiozitate. Uimitoare era nu manipularea, ci promptitudinea şi eficienţa ei.”

E limpede că e vorba de două lumi în care se întîmplase acelaşi lucru, în acelaşi timp, dar cu urmări diferite.
Ce urmează? La Bohumil Hrabal, într-o scrisoare către
aceeaşi Dubenka, acesta îi spune cu îngrijorare: „Poporul

acesta, oamenii aceştia care s-au prelins ca nişte rîuleţe
subterane ajungînd pînă la noaptea Sfinţilor Iacob şi Filip,
poporul nostru a ieşit acum în plin soare şi totuşi tremură de
teamă ca nu cumva soarta noastră, istoria noastră să nu se
afunde din nou în cărările întunecoase subpămîntene. De
aceea trebuie să ne menţinem cu toate forţele la soare, tot
ceea ce ne-a dezbinat trebuie să ardă în noaptea Sfinţilor
Filip şi Iacob împreună cu vrăjitoarele care ne-au otrăvit
viaţa naţională”. Noaptea sfinţilor Filip şi Iacob, dinspre 30

aprilie spre 1 mai, este în calendarul tradiţiilor ceheşti o
„noapte a vrăjitoarelor”, manechine de paie sînt arse
deodată cu spiritele rele. Prezentul şi viitorul sînt chestiuni
asumate de un popor întreg, cu îngrijorare, cu vigilenţă.
După ce spune propoziţiile de mai sus, Hrabal îi povesteşte
prietenei lui din America despre aventurile pisicilor sale
care îi înfrumuseţează viaţa, revoluţia de catifea s-a făcut,
de altfel şi pentru binele lor. Firesc. În rest, în ţară, era
deodată, în timpul Pieţei Universităţii, totul s-a schimbat. linişte. La noi poeta cu un dezvoltat simţ civic şi al
Ca la o comandă magică, în jurul nostru s-a trasat un cerc pericolului este sfîşiată de presă, de manipulatorii de
de aversiune şi iritare. Nea Gheorghe – vecinul căruia îi profesie sau improvizaţi: „În ceea ce mă priveşte, am fost
lăsam cheile şi căruia de-a lungul anilor ne obişnuisem să-i
cerem părerea despre ce se mai întâmplă şi să considerăm,
nu fără umor, dar înduioşaţi, că este probabil chiar părerea
poporului român – mi-a spus, după ce mă întrebase dacă e
adevărat că am vorbit în Piaţa Universităţii, că acolo
dansează femei goale şi stau în corturi drogaţi. Iar o vecină
mi-a povestit, mirându-se, dar urmărindu-mi în acelaşi
timp curioasă reacţia, că la şcoală copiii ar fi fost învăţaţi să
arunce cu pietre după maşina noastră când venim prin sat.
Cine i-a învăţat şi pe care copii, pe cei care cu câteva luni
înainte scandau blan-di-a-na? Ce rost avea şi pe cine să
întreb? Faptul că femeia de la care luam de ani de zile lapte
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lăsată pe mâna presei feseniste. Dintre nenumăratele atacuri
şi revolte, îmi mai amintesc un articol din ziarul Libertatea
intitulat Destul, o, Dolores. şi semnat Ecaterina Oproiu, în
care cronicara de film, devenită analist politic şi acuzator
public, mă învinuia că propovăduiesc revoluţia permanentă
asemenea lui Dolores Ibarruri (pe care o confunda cu
Troţki). Uita să precizeze însă că este vorba de o revoluţie de
sens contrar.”

Şi amintirile îndepărtate ale celor doi scriitori,
din ţări şi culturi diferite, sînt neasemănătoare.
Hrabal povesteşte despre André Breton, căruia îi
fusese discipol, ale cărui obsesii şi gesturi le adusese
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în viaţa literară din Praga, prin anii ` 50, chiar aflată
sub comunism; Blandiana vorbeşte, raportîndu-se la
aceiaşi ani, despre spaima copilului care îşi vede tatăl
arestat pentru... nimic, pentru nici o vină. E limpede că
în lagărul comunist au fost mai multe măsuri cu care a
operat „dictatura proletariatului”. Iar elementul opresor
nu a fost din afară, ci dinăuntru. Coada de topor a
lucrat la noi spornic. Cartea Blandianei este plină de
exemple care nu incriminează, e prea tîrziu, ci exprimă
uluirea. Şi tot Ana Blandiana spunea cîndva, că
românul e în postura copilului născut sărac care nu
poate evolua liber, pentru că trebuie să poarte de grijă
celor umili, rămaşi acasă. Nimic mai adevărat.
Într-un interviu din „Adevărul”, din septembrie
2011, Ana Blandiana vorbeşte despre o perioadă mai
puţin cunoscută, dar extrem de concretă, atunci cînd a
lucrat „în producţie”, ca să demonstreze că nu era o
persoană ruptă de realitatea pragmatic-socialistă din
jur. Deşi nu-mi pot imagina fragilitatea poetei care
învăţa să tencuiască, să manevreze mortarul, în prelungirea textului scris, trebuie să-i completăm biografia cu
acest episod: „Eu nu păstrez acest sentiment despre

controlată în cea mai mare parte de forţele reciclate ale
fostei securităţi & fostului partid comunist, despre implicarea Anei Blandiana în desemnarea candidaţilor. Ar
fi putut fi ea însăşi preşedintele României: „În ceea că

Chestiunea alegerii candidatului care să preia energia opoziţiei pentru a stopa măcar pentru o vreme
ascensiunea eşalonului doi al burgheziei comuniste, instaurată la putere, în 1992, a devenit crucială pentru
România. În acea perioadă s-a vorbit mult în presă,

„omului de bine”, nu au fost altceva decît forme mascate
de oportunism, atît de prezent în societatea noastră.
Cred că la un moment dat am avut viziunea unor codri
româneşti în care în copaci nu cresc crengi, ci direct
cozi de topor, numai că nu am avut talentul de a face

mă priveşte, implicarea mea nefericită în alegerile
prezidenţiale din ’92 a început prin ideea domnului
Coposu de a-mi propune să candidez în numele CDR.
Intrasem în biroul lui în care era în permanenţă o
îngrămădeală ca în Gara de Nord şi, de cum m-a văzut,
mi-a spus vesel: Am rezolvat problema. Am găsit

candidat pentru prezidenţiale. Slavă Domnului, am
spus eu. Cine e? şi, în timp ce toată lumea din birou s-a
întors spre mine, el a spus într-un fel oarecum solemn:
Tu. O clipă am încremenit, dându-mi seama că nu
glumeşte, apoi, în tăcerea care s-a lăsat, am dat un
răspuns care a rămas de pomină. Domnule Coposu,

capacitatea mea de sacrificiu este destul de mare pentru
a accepta şi, dacă Dumnezeu mă ajută, pot să fiu
inspirată şi să rezist în campania electorală, dar ce mă
fac dacă câştig? Cu toţii au izbucnit în râs, dar răs-

punsul meu fusese mai degrabă dramatic, iar în următoarea jumătate de oră am rezistat tuturor insistenţelor şi
perioada în care am lucrat fizic. O ţin minte ca pe o am contracarat toate argumentele. Am fost întotdeauna
perioadă mai curând luminoasă, deşi, la final, am fost convinsă că nu sunt făcută să conduc oamenii, ci să-i
internată în spital pentru că am făcut o gravă criză de emoţionez şi să-i conving. Descurajarea care s-a citit pe
ulcer. Era o situaţie ciudată: mă dăduseră ucenic la o feţele acelor foşti deţinuţi politici care îmi puteau fi
echipă de meşteri care erau ţărani unguri şi nu ştia părinţi şi bunici, atunci când au înţeles că nu mă vor
niciunul limba română. Dimineaţa erau aduşi cu cami- putea convinge, şi remuşcarea de a-i fi dezamăgit m-au
onul, iar seara erau duşi înapoi în sat. Ţin minte ce făcut să mă implic în căutarea unui alt candidat.” Chiar,
mândră am fost când am învăţat să tencuiesc, asta ce ar fi fost? Îmi este greu acum să refac un posibil
nefiind foarte uşor, pentru că mortarul trebuie să stea pe traseu al societăţii româneşti, cu Ana Blandiana în
verticală. Toţi m-au aplaudat când am reuşit! În pauza frunte, deşi cu puţină imaginaţie aş putea să cred că
de prânz venea uneori soţul meu (eram deja măritată) lucrul ar fi fost posibil. Poate că în acest fel „clasa
împreună cu alţi colegi - lucrau la revista „Tribuna" - şi intelectuală” românească, ascunsă în mare parte în
îmi făceau cu mâna, iar eu îi salutam de pe schele. tranşeele conformismului, ar fi avut o reacţie care ar fi
Colegii mei, zidarii, erau oarecum flataţi că domnii vin şi determinat o altă aşezare a valorilor în societate. Şi,
se uită la ucenica lor. Din păcate, nu mi-a folosit la desigur, o altă perspectivă pentru România. Deşi, menimic, pentru că s-a interpretat că am vrut să sfidez, reu am avut probele laşităţii intelectualului român, care
făcând muncă grea şi creând agitaţie în jurul meu. La s-a ascuns după „misiunea sa creatoare”. Varianta „apoFilologie aveam să intru abia după patru ani, când litismului activ” promovat de unii, a activismului postvremurile s-au mai destins.”
comunist „recirculat” promovat de alţii sub forma
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desenul de rigoare. Sugestia poate să fie preluată de cei
care se pricep.
Volumul se numeşte, deci, „Fals tratat de manipulare”. Întrebarea firească e, care au fost manipulările la
care a fost supusă poeta?
Copilăria e vremea manipulărilor ingenui, ieşirea
din poveste se face cu amăgele, cu dureri, cu sacrificii,
alungarea din rai este, de obicei, brutală: „Tata mi-a

mărturisit că ştie că eu sunt o fetiţă destul de mare şi de
inteligentă ca să ştiu că Moş Crăciun nu există. Dar eu
nu ştiam. O clipă chiar nu am înţeles la ce se referă, iar
când în sfârşit n-am mai putut să neg existenţa dezvăluirii, am început să plâng în hohote şi să ţip: Nu-i
adevărat, nu cred, nu-i adevărat, e o minciună! Plângeam şi ţipam şi, cu cât negam mai tare cele auzite, cu
atât mă pătrundeam de adevărul lor demolator şi de
nesuportat. Mi se părea că se prăbuşeşte cerul peste mine
şi nu-mi amintesc să fi avut în viaţă, altă dată, senzaţia
unei atât de ireversibile catastrofe, al unei pierderi atât
de neînlocuit. Şi, ceea ce este mai ciudat, am avut pentru
prima oară atunci un sentiment – care avea să se repete
de-a lungul timpului, până la a deveni dominant – de
compasiune faţă de părinţi, faţă de Tata, care se pierduse
cu totul în faţa reacţiei mele neaşteptate şi nu ştia cum să
reacţioneze, la rândul lui, faţă de Mama, care, fără să
bănuiască nimic, îşi debita cu emoţii exagerate povestioara.”

„Manipulările sorţii” sînt şi ele prezente, în carte
sînt o mulţime de secvenţe care vorbesc despre întîmplările/ minunile care li se întîmplă oamenilor de care
sînt sau nu sînt conştienţi, dar care le determină viaţa,
soarta. Dumnezeu lucrează cu mijloacele şi cu măsurile
lui într-o lume atentă mai mult la spectacolul facil al
supravieţuirii. O spune chiar Ana Blandiana: „Anul
1977 a fost pentru noi anul în care ne-au apărut fiecăruia câte două cărţi. America Ogarului Cenuşiu şi Arta
fără muză lui Romulus Rusan şi Cele patru anotimpuri
şi Somnul din somn mie. Toate patru fuseseră predate
editurilor înainte de data de 4 martie. În seara de 4
martie 1977 la ora 9 şi 22 de minute am pierdut deci
totul, cu excepţia vieţilor noastre şi a celor patru cărţi.
Nu mi-a venit niciodată să mă întreb ce-ar fi fost dacă
am fi murit, pur şi simplu, aşa cum ar fi fost firesc – în
blocul nostru muriseră 300 de persoane – dar m-am
întrebat de nenumărate ori ce-ar fi fost dacă manuscrisele acestor cărţi n-ar fi fost încă predate. Şi, în mod
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ciudat, salvarea cărţilor îmi apărea de fiecare dată mai
miraculoasă chiar decât salvarea noastră, în sensul că
abia când realizam imensul noroc (ce nume vulgar pentru o atât de înaltă protecţie!) se relevau şi complicatele
stratageme prin care am fost sustraşi morţii. Iar fiecare
dintre aceste întâmplări devenea parte a unui plan
gândit pentru noi de Cineva de Sus, pe care nu puteam
să nu-l recunoaştem ca pe un dar. Şi într-adevăr tot ce mi
s-a întâmplat după 1977, binele, ca şi răul, l-am privit ca
pe un dar primit peste ceea ce ni se cuvenea, un dar
pentru care trebuie să fim, desigur, recunoscători, dar
căruia, mai ales, trebuie să încercăm să-i găsim sau să-i
dăm un sens. Să înţelegem de ce am fost salvaţi şi să
trăim astfel încât să nu fi fost salvaţi în zadar.”

Au fost manipulările ideologice, ale criticii literare, ale securităţii, ale prietenilor, ale duşmanilor, ale familiei, ale confraţilor. O secvenţă, de exemplu, uşor de
recunoscut şi în practica juriilor de azi, poate chiar mai
pregnantă, este acea în care Ana Blandiana povesteşte
de manipularea de care a avut parte în momentul în
care era parte a juriului USR şi i se cere (prieteneşte,
colegial, omeneşte!) să voteze un nume şi o carte (cartea slabă, greu de reamintit azi!), e vorba de A.D. (probabil Anghel Dumbrăveanu; care avea nevoie de bani,
după cum i-au spus manipulatorii, confraţii de la
juriu!), de vreme ce poeta voia să dea un vot pentru o
carte de excepţie la acea vreme, „Madona din dud”, de
Cezar Baltag. În final „manipulatorii” au dat două premii, a luat şi protejatul lor care avea nevoie de „protecţie socială”, chiar dacă volumul său de versuri era slab.
Cartea Anei Blandiana se citeşte dintr-un capăt în
altul ca un pasionant roman social în care personajul
principal este omul captiv într-un sistem care depăşeşte
în consecinţe, în intima sa alcătuire orice viziune kafkiană sau orwelliană. Setea de ordine a intelectualului
român într-o societate anarhică datorată sistemului care a tulburat orice ordine a valorilor este de urmărit. Un
sfînt părinte din Pateric spunea că Raiul e ordinea iar
Iadul e dezordinea. Dezordinea promovată de comunişti (o adunătură de neicanimeni la bază, care a înlocuit
brutal elita din societate!) a făcut, pînă în zilele noastre,
greu de respirat aerul din societatea românească. Că nu
bucata de pîine e (a fost!) problema românului, ci lipsa
de reguli, de principii, de legi ferme, de promisiuni
onorate, lipsa respectului cuvîntului de onoare şi chiar
a onoarei însăşi.
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Îmi amintesc că înainte de 1989, în revista „România literară”, la rubrica sa obişnuită, apăruse un text al
Anei Blandiana care avea ca „laitmotiv” expresia foarte
folosită de români, „merge şi aşa”. Era o critică acidă,
lucidă, la adresa unei mentalităţi care nici nu ne-a scos
din istorie, dar nici nu ne-a introdus decisiv; ne-a
păstrat în zona călduţă, a atîrnării (hidoase?) de istorie,
de Europa. În cartea de faţă altă expresie este adusă în
discuţie, e vorba de străvechiul dicton „lasă-mă să te
las”, care apare, în postări ironice şi la Ion Creangă:
„Suntem devoraţi de o corupţie pornită de la blândul
lasă-mă să te las, scăpată de sub orice control şi devenită
fiară de apocalipsă. Suntem terfeliţi de neruşinarea şi
manipulaţi de minciuna unei clase politice alese contra
cost şi formată în parte din delincvenţi care optează
între închisoare şi parlament, pentru imunitatea celui
din urmă. Umilinţe fără hotar născute din firea noastră
lasă-mă să te las, din lenea lipsei noastre de reacţie şi din
mereu vinovata noastră speranţă că totul se poate
aranja. Suntem un popor lasă-mă să te las care, după ce
a fost călcat în picioare decenii şi secole lungi de alţii, tot
ce mai ştie să facă este să se calce în picioare singur.”
„Fals tratat de manipulare” e oftatul (obida, disperarea, ciuda) poetului care nu se regăseşte în societatea
pentru care a crezut (sperat) că s-a născut. De asemenea,
calitatea de „poeta vates” o poate motiva pe Ana Blandiana să spună ca Jung odinioară: „Viaţa mea este chintesenţa a ceea ce am scris şi nu invers”. Iar poezia, dintotdeauna, e etică în măsura în care e, cu adevărat,
poezie.

CLELIA IFRIM
Lumină de sare
Nu am pașaport, nu am computer,
nu am telefon celular, nu am mașină.
Păsările cerului m-au primit în ceata lor.
Astfel am învățat să scriu despre ele.
Am primit 10$ pentru un eseu publicat
într-o revistă americană de haiku.
Era vorba despre un poet
care trăiește dintr-o colonie de leproși,
la Kusatsu, adică în Țara de Iarbă.
Am vrut să-i scriu. Am renunțat.
Știam că nu voi primi răspuns niciodată.
O pasăre din cer s-a dus până la Kusatsu
și mi-a adus răspuns.
Am scris despre o femeie care locuiește pe stradă.
Noaptea, citește unei păpuși de plastic,
o listă scurtă,
cu ce ar fi vrut să cumpere pentru amândouă.
O pasăre din cer îi dăruiește o mână de mure.
Am scris despre măturătorii din zori.
Tăcuți, ei mătură gunoaiele străzii
și pământul nopții.
Fiecare are un sac uriaș de plastic,
cu șnur portocaliu.
Istoria într-o rochiță albă, cu picățele roșii,
flutură într-o reclamă,
cerându-și scuze pentru disconfortul lumii.
O pasăre din cer cară pământul nopții.
Ieri a plouat cu găleata.
Pantofii albaștri sunt plini de apă,
așa că a trebuit să iau ghetele de iarnă.
Este sfârșit de Mai.
Am scris romanul " Rudele Domnului".
O parabolă a umanității.
Civilizația nouă o distruge pe cea veche.
L-am publicat în o sută de exemplare.
O sută de oameni vin și-mi aduc
o sută de perechi de pantofi albaștri.
Nu îndrăznesc să port
niciuna din cele o sută de perechi de pantofi,
aduse de cei o sută de cititori ai mei.
Ploaia a intrat în mine ca o lumină de sare
și păsările cerului ciugulesc strălucirea ei.
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FLAVIUS LUCĂCEL
NU TE PUNE CU ÎNGERII
(fragment) *
Personaje:

STELUŢA – Luptătoare împotriva problemelor de orice fel
LINDA – Tânără rătăcită
NOREL – Politician, traficant de arme
PASCU – Vameş, traficant de arme

Scena 1
Steluţa şi Linda pe stradă. Trafic, agitaţie.

Linda – Face minuni. Am luat-o de la un croat când am
trecut înspre Medjugordje. Dar eu cred că e dificil.
Steluţa – Normal că e dificil. Cu rachetele teleghidate îţi
trebuie pregătire zilnică, iar cu dronele este şi mai şi.
Linda – Poţi şi cu dronele?
Steluţa – Dronele sunt foarte inteligente. Dar mă
descurc.
Linda – Mie mi se spune că sunt bună la toate dar ce
faci tu e cu adevărat remarcabil.
Steluţa – Astea-s nimicuri. După ce-o să mă despart de
tine, voi da de mâncare câtorva sute de copii africani.
Linda – Învaţă-mă şi pe mine. Ajută-mă să pot.
Steluţa – Crede şi o să vezi ce simplu este. Crede şi vei
reuşi orice.
Linda – Nu-i aperi doar pe creştini?!
Steluţa – Orice fiinţă. Chiar înainte să mă întâlnesc cu
tine am salvat o cireadă de reni.
Linda – Îmi plac renii.
Steluţa – La cinci dimineaţa, în timp ce făceam pipi, am
scos din plasele pescarilor norvegieni douăzeci şi şapte
de rechini, unsprezece delfini şi nouăsprezece mii cinci
sute patruşopt de toni cu aripioare roşii.
Linda – Ce grămadă mare de peştişori.
Steluţa – La trei azi noapte le făceam terapie
cimpanzeilor din grădina zoologică New York.
Linda – Aşa merită trăită viaţa. Învaţă-mă, ajută-mă şi
pe mine.
Steluţa – O să mă gândesc la asta. E adevărat, am cam
îmbătrânit.
Linda - Ştii ce-mi doresc? Să mai rămân o dată
însărcinată. Dar e imposibil.
Steluţa – Ai încredere.
Iese

Steluţa – Am oprit 85% deasupra Afghanistanului. În
Irak au căzut doar patru bucăţi, iar Iranul nu e în Linda – Avem nevoie de minuni. Nefericita de mine.
pericol.
Secătuită şi pierdută cum sunt, aş putea trăi miracolul
Linda – La Iaşi a fost tot mâna ta? Tu ai fost?
fără să ştiu. Mi se poate întâmpla în timp ce traversez
Steluţa – Le îndes telepatic decizia în fund.
portul îmbâcsit de praf, chiar atunci când printre
Linda – Mie nu-mi iese nimic. Încerc, mă plasele umede vreun marinar îmi ia din puţina căldură.
concentrez, dar nu reuşesc.
Chiar dacă sunt o târfă, şi sufletul meu se zbate să
Steluţa – Fără credinţă este exclusă orice intervenţie.
zboare. Şi aripilor mele le trebuie cer. Şi cerului tău
Linda – Cred sincer. Iconiţa mea 3D din hol mi-e suflete. Altfel, s-ar prăvăli peste portul ăsta plin de
martoră. O ating zilnic.
rugină. Şi târfe ca mine pot ţine necuprinsul pe umeri.
Steluţa – E puţin.
Ajută-mă s-o urmez pe această femeie.
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Steluţa, într-o altă parte a portului, caută prin coşurile
de gunoi. Udă florile de pe alei, ajută un melc să se
reîntoarcă în iarbă de pe trotuarul încins.

Steluţa – Inconştientule. Faci ce faci şi dau mereu de
tine. Neatentule. Fiinţă mică, chinuită. Aşa îmi duc şi
eu păcatele în spinare. Într-o zi vei fi strivit în picioare.
Lumea e crudă. Tu ştii exact cum este. Scârboasă şi
nepăsătoare. Până şi un copil îşi va scutura pantoful ca
şi cum căldura ta, sufletul tău, ar fi pline de mizerie. Ce
e cu noi? Când am crescut atât de mari? Când ne-am
urâţit? M-aş întinde alături de tine în iarbă, dar am
multă treabă. Trebuie să spăl toate hainele din sacii
ăştia. Ştii tu foarte bine. Necontenit trebuie să faci ceva
pe lumea asta. Să faci.
Scena 2
Norel şi Pascu în port.

Norel – Pe unde se-nvârte păsărica?
Pascu – Dracu’ s-o ia. Într-o zi îi rup capul.
Norel – Las-o în pace, încă ne aduce bani frumoşi.
Pascu – S-a cam ofilit.
Norel – Să stea de şase nu are nevoie de culoare în
obraji. Sunt destui beţivi pe aici care o plac.
Pascu – Stă nenorocita unde-o pui, doar e paraşută.
Norel – Nu înţeleg ce se-ntâmplă.
Pascu – Nici eu.
Norel – Ne-am umplut de containere, nu mai cumpără
nimeni nimic. Parcă s-au lovit la cap toţi dictatorii.
Pascu – Ce poate fi?
Norel – Poate fi pace. Îi cuprinde pe toţi pacea.
Pascu – Rahat, prietene. Pacea nu e bună. Cine o
încurajează e nebun.
Norel – Asta zic şi eu, cap sec. Pacea e sfârşitul
sfârşitului.
Pascu – Nu e pace, omule. Pământul e plin de agitaţi.
Norel – O fi Pământul în clocot, dar nu mai cere
nimeni marfă.
Pascu – Şi-o fi băgat cineva foarte tare coada în
afacerile noastre.
Norel – Eşti prost? Cine-i mai tare decât noi, partidul şi
asociaţii noştri?
Pascu – Îmi repeţi mereu… Ştiu că suntem tari.
Norel – Îţi repet să-ţi intre-n cap. Eşti rupt în cur, dar

stai la masă cu cei mai tari.
Pascu – Normal. Noi ăştia doi din portul acesta plin de
containere suntem foarte importanţi.
Norel – Mai tari decât noi ar putea fi doar unii din Asia.
Dar şi greii Asiei sunt cu noi.
Pascu – La nemţi nu te-ai gândit.
Norel – Nemţii nu au cum. Sunt cu ochii pe ei toţi
ceilalţi.
Pascu – Şi cu toate astea se dezvoltă într-un ritm
prusac…
Norel – Nu au decât. Asociaţii noştri…
Pascu – Nu e chiar aşa. Mi-a zis un lucrător vamal
bulgar că nemţii se dezvoltă frenetic în subteran.
Norel – Cât de jos?
Pascu – Sub toţi munţii lor şi-au făcut super
laboratoare.
Norel – S-ar fi auzit. Auzeam şi eu.
Pascu – Ai fi auzit dacă ai fi cunoscut vreun neamţ
important. Vameşul bulgar a vânat raţe cu un vameş
grec. Grec care a vânat potârnichi sau fazani cu un
vameş albanez. Albanez care a vânat mistreţi cu un turc,
a doua generaţie în Germania. Adică savant neamţ.
Norel – Un astfel de loc şi astfel de relaţii de prietenie
nu există în toată Europa. Ce dracu’, toţi vânează? De
unde-şi iau arme? Asta ar trebui să te preocupe pe tine.
Pascu – Păi… Atunci ce e?
Norel – Nu ştiu. Ceva paranormal. Ne cad rachetele de
pe cer ca fulgii de zăpadă.
Pascu – Ar fi ceva dacă ar face măcar un fâs mic. Mic,
dar letal.
Norel – Te-ai tâmpit. Clienţii noştri vor dezastre.
Pascu – Paraşuta ar fi trebuit să ajungă.
Norel – Vine ea. Uneori îmi fac griji dacă tu chiar îţi
foloseşti capul.
Norel iese.
Pascu se aşază la o masă în biroul lui din port şi joacă
singur poker pe obiecte. Pe masă sunt două grămezi, una
în faţa lui cu foarte multe lucruri, alta în faţa unui scaun
gol, conţinând acum doar o bâtă de baseball.

Pascu – Îmi folosesc capul. Vezi tu, Norel, cât de uşor te
umilesc. Trei popi. Ce ai? Nimic. Asta e realitatea, ţi-am
luat tot. Dacă nu am şcoli ca tine, asta nu înseamnă că
sunt fraier. Am şcoala vieţii. Sunt şmecher.
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Trişează grosolan. Iar mi-au intrat cărţi bune. După o zi ca

asta în care duc tot, mă simt de parcă zbor. Eu chiar aş
putea să zbor. Sunt nopţi în care visez că sunt sus de tot, pe
cer, rezemat de câte un nor şi mă uşurez peste voi. Tata
săracu’ s-a chinuit toată viaţa. A furat nimicuri: şuruburi,
bare de fier-beton, un balot de pânză geotextilă din care
mama îşi făcea cârpe de şters praful, foarte multe
întrerupătoare pentru curent trifazic… Sunt încă într-un
sac în podul casei. Un cablu gros de remorcat camioane, o
damigeană de plastic crăpată la mijloc. Ţineam în ea
ciorapii murdari. Un butoi mare plin cu vopsea roşie, cinci
roţi zimţate şi zece rulmenţi, o menghină, multe alte
nimicuri. Aducea zilnic ceva în raniţa lui verde, de la oraş.
Venea mereu fericit ca un erou de pe câmpul de luptă cu
trofeele lui întinse seară de seară pe masă, printre farfuriile
cu aceeaşi supă de fasole. El m-a învăţat să adun orice. Fiei ţărâna uşoară. Norel, iar nu ai nimic. Scaunul. Pune
scaunul pe masă. Se ridică şi întoarce scaunul pe masă.
Stai în picioare. Ce să-ţi fac dac-ai pierdut? Într-o zi o să
vedeţi voi cine sunt eu.
Norel, vorbind la telefon pe stradă.

Norel – Tată, în satul acesta al tău sunt doar proşti?
Bineînţeles că şi tu eşti de acolo. Băiatul ăsta e… Ştiu,
nepotul tău. Un tâmpit. Păi tot încerc, încerc. Am grijă cu
ruşii. NU le mai vrea nimeni marfa. Nici lor, nici
americanilor. Ok, pa. Ce caut eu în locul ăsta plin de
căcăcioşi? să fi rămas dincolo, mai studiam ceva, sunt
atâtea universităţi, iar tipele…foarte bune. Au nişte craci şi
ţâţe…Tâmpiţii ăştia cred că o să le schimb eu viaţa. Am eu
faţă de fraier şi timp de prostii? La muncă, prăpădiţilor!
Asta e tot ce meritaţi. Mă doare-n pulă de voi! La cum
arăt, cu costumul acesta, vreţi să vă car eu în spate, să mi-l
şifonaţi? Ce de proşti…Adevărul e că doar aici sunt
cineva. Merge pe mijlocul străzii lovind cu piciorul peturi
de plastic. Strigă. Aici eu sunt Dumnezeu…ul mamii
voastre, iar mi-aţi zgâriat maşina!
Scena 3
Pascu, apoi Linda. Pascu vorbeşte la telefon în rusă.

Sufocă-te cu mizerie, Saşa. Eu vă ţin spatele la toţi
forţoşii. La o adică, eu mi-o iau. Şi mă-ta, Saşa. Mă-ta,
Raisa, e curvă şi scroafă. Pauză. Când le vindem îţi vezi
banii. Închide. Pederastul naibii. Ţi-ai amestecat laptele
cu votcă încă de când erai foarte mic şi nevinovat în
sătucul tău pierdut din Urali. Telefonul sună lung, intră
Linda, Pascu nu răspunde.

Pascu – S-a întors păsărica.
Linda – Te pup, Pascule.
Pascu – Mă pupi în fund, ai întârziat.
Linda – Am aşteptat la doctor.
Pascu – Iar doctori? De care?
Linda – Ginecolog. Ţi-am zis că trec azi.
Pascu – Probleme cu gâtul?
Linda – Nu fi măgar.
Pascu o loveşte.

Pascu – Asta e pentru că ai întârziat şi astea pentru
măgar şi ginecolog. Te-a plătit că i-ai arătat-o?
Linda – O să avem un copil.
Pascu – Tu cu el?
Linda – A fost… şocat. Zicea că după operaţie e practic
imposibil.
Pascu – Operaţia aia m-a costat o grămadă de bani. Mă
ocup eu de incompetentul acesta.
Linda – Copilul acesta îl vreau.
Pascu – Şi cum o să se numească? Bombardier?
Grenadă? Ai luat-o razna.
Linda – Pascule, pe tine nu te obligă cu nimic treaba
asta.
Pascu – Faci un copil când îţi dau eu voie, nu când vrei
tu. Cum dracu’ ai rămas însărcinată?
Linda – Merit copilul ăsta. M-ai umilit destul toţi anii
ăştia de când m-ai adus din sătucul nostru. Pentru ce?
Mi i-ai ucis pe toţi până acum.
Pascu – Pentru bani. Ce-ţi mai plac banii… Cum
dracu’ s-a putut întâmpla?
Linda – Păcat că vorbeşti aşa. Te-am iubit, Pascule.
Pascu – În ce loc?
Linda – Ca o proastă din Est te-am iubit.
Pascu – Încetează. Dă o tură prin port, vezi ce mai e
nou. Vreun străin, vreo faţă de curios…
Linda iese.

Pascu vorbeşte la telefon într-o engleză stricată.

Pascu – Da, Saşa. Sunt un gunoi. Sunt un gunoi fără Pascu – Sigur fraiere, şi tu mie. Eşti tâmpit? De unde
cuvânt. Iar tu un rahat cu ochi albaştri. Înjură-mă.
bani? Şi de ce dracu’ mă sunaţi toţi pe mine? Norel nu
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răspunde. Noi? Da’ tu? Tu ce faci? Nu mai eşti la butoane? Învrăjbeşte-i! Unii de pe aici au început să pună întrebări. Dacă nu începem să dăm din marfă, eu ies din
combinaţie. Fă-ţi şi tu treaba. Închide telefonul. În portul meu fac ce vreau, cowboy băşinos. Formează un
număr. Norel! M-au sunat asociaţii. Răspunde-le. Ce se
aude? Eşti cu o femeie? Şmechere! Asta era. Cu cine
eşti? Cu mulatra aia nouă? Linda mi-a zis ceva de un
copil. E imposibil. Dar las-o să creadă. Cine râde?
Spune-i curvei ăleia care râde că-i iau gâtul. Zi-i cu cine
se pune? Nu de mine? Atunci de cine? Băi, zi-i să
termine! Vin acum spre tine! Îi iau gâtul! Iese în fugă.

Scena 4
Steluţa în camera ei se roagă la icoană.

Steluţa – Mă uit în sufletele voastre şi vad pete uleioase de
ură. Aţi făcut rău şi aţi scăpat. Aţi ucis, dar nimeni nu v-a
cercetat sângele de pe mâini. V-aţi ridicat iar şi iar, mai
flămânzi, înghiţind aerul cu tot cu dealuri, cu ape, cu
arbori şi animale. Fluturii se zbăteau să iasă dintre fălcile
voastre încleiate. Gata, băieţi răi. Îngeri fără aripi. Steluţa
vă prinde degetele cu uşa. Mă uit în sufletele voastre şi văd
doar pustiul. Suflu înspre voi uşor, simţiţi gerul? Mă
încord puţin şi vă îngheţ cu totul. Dacă cu El v-aţi aranjat
ploile, de mine e imposibil să scăpaţi. Vă stau în ceafă
lovindu-vă la buzunare, unde vă doare pe voi mai tare. Vă
călăresc în toate visele, sunt o hoaşcă cu coasă şi sacul
mare negru pe umeri. Pauză. Lasă-te condus de mine,
elefantule. Aleargă. Mergi în direcţia bună. Braconierii
deja ţi-au pierdut urma. Linişteşte-te. Erau doar ei doi. Au
luat-o aiurea înspre Kilimandjaro. Albi proşti, umflaţi, cu
pălării de paie şi pene, caraghioşi. Pisicuţo, ce sfâşiată eşti.
Bucăţelele de gheaţă prinse de blăniţa ta par pietricele
rubinii. Câinele ăla negru, l-am simţit că-ţi dă târcoale. Ar
fi trebuit să-i las pe prăpădiţii ăia şi să te apăr. O, cât de
tristă e stăpâna ta, băbuţa gârbovită din stepa pustie. Cât
de singură a rămas pe lume. Aşa, privighetoareo. Iubeşte-ţi
perechea, cântaţi-vă fericirea, nu se ştie câte primăveri veţi
mai fi împreună. Te-ai oprit la timp. Mi-ai simţit mâna pe
umărul tău, tinere finlandez? Surâzi. Dacă nu apăsai
puternic frâna, trenul acesta de marfă te spulbera în
noaptea liniştită. Se ridică. Am obosit. Au început iar
durerile. Mănânc un iaurt slab, apoi ies puţin prin port.

Tânăra aceea ar fi o bună distribuitoare.

Scena 5
Norel şi Linda.

Norel – Râzi ca proasta.
Linda – Râd şi eu. Cu atât am mai rămas.
Norel – Este al lui sau al meu? Cum e posibil?
Linda – Al tău. Toţi au fost ai tăi. Doctorul părea depăşit.
Norel – Ai mei şi ai corpului de marină.
Linda – Ţi-am văzut tăticul la televizor. Ziceau că a făcut o
grămadă de porcării.
Norel – Nu fi proastă. Tata a fost şi este un şmecher
deştept.
Linda – A ucis oameni?
Norel – Poate da, poate nu.
Linda – Un bătrân aşa simpatic…
Norel – Ce bunic bun ar fi, dar nu pentru un copil făcut cu
tine. Nu ar accepta.
Linda – Umileşte-mă. Hai, nu te opri.
Norel – Cum mi-ar sta mie, ditamai parlamentarul, la braţ
cu o târfă?
Linda – Aşa cum îi stă foarte bine traficantului de arme
între picioarele mele.
Norel – Te aprinzi uşor, păsărică. Acesta-i defectul tău.
Linda – Doar ăsta?
Norel – Acesta poate fi fatal.
Linda – Ai ceva sfânt pe lumea asta?
Norel – Ceva cum?
Linda – Sfânt, ceva pentru care ai putea sa suferi.
Norel – Eşti proastă?
Linda – Sunt.
Norel – Nu am timp de vrăjeală.
Linda – Tristă viaţă.
Norel – A mea? Ce ştii tu despre viaţa? În afară de să-ţi
desfaci picioarele, ce mai ştii?
Linda – Nu ştiu nimic.
Norel – Ţi-am zis că eşti proastă. Vă ţin în spate pe toţi, fac
lucruri, le desfac, cu armele mele unii împart lumea şi eu
nu ştiu ce-i viaţa?
Linda – Mare bărbat.
Norel – Eşti ironică?
Linda – Sunt pe dracu’. Doar ceea ce mă laşi tu să fiu.
Norel – Îţi ajunge; îţi ajunge cât îţi dau. Gândește-te cât de
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greu îmi e mie. Oriunde altundeva aş trăi decent.
Linda – Aici o duci greu.
Norel – Când îmi fac suma, o tai într-un loc cu cetăţeni
care ştiu să zâmbească, cu porturi pline de iahturi şi
străzi cuarte.
Linda – Poate cei ca tine nu-i lasă pe oamenii de aici să
zâmbească.
Norel – Tu eşti curvă sau filosoafă?
Linda – Doar ceea ce vrei tu să fiu.
Norel se ridică, iritat.

Norel – Hai, mişcă, că ajunge nebunul. Mă plictiseşti,
eşti obraznică.
Linda – Nu uita, e al tău.
Norel – Ce?
Linda – Copilul.
Norel – Repetă încă o dată prostia asta şi te trezeşti cu o
bucată de beton la braţ.
Linda – Atunci lasă-mi-l în pace.
Scena 6
Linda. Vorbeşte la telefon.

Linda – Da, căluţule. O să avem un bebe. Norel e un
idiot. E fiul tău, poţi să-i spui cum pofteşti. Ce vor
africanii? Au sunat toată ziua. Cum li se umflă
gloanţele în încărcătoare? Poate de la umezeală, nu iau
foc. Norel ţine prea mult containerele în port. Te-am
văzut, eşti foarte telegenic. Acuzaţiile împotriva ta sunt
false. Promite-mi că mă ajuţi să ţin copilul. Pe tine te
iubesc, căluţ nărăvaş. Închide. Să vă ia dracu’ pe toţi,
câini nesătui. Îi sună din nou telefonul. Da, Pascule. Am
văzut că m-ai mai sunat. Unde te aşteptai să fiu? Sunt în
port, pe trotuarul încins. Da, ştiu că aici mi-e locul. Nu
sunt ironică. Obosită. Şi tu? De la statul pe scaun te
doare… coloana. Te-ai apucat de jucat din nou? Ai dus
toată noaptea. De la cine? Norel? Joacă prost, ştiu. De
unde? Păi în comparaţie cu tine…Pascule, copilul ăsta
îl vreau. Gândeşte-te. Dar nu mă mai las. Închide.
Priveşte de pe chei apa mării.

Scena 7

nu au bani, dar zilnic ticsesc containerele cu bunătăţi.
Nu mă mai satur să sortez la infinit, să împachetez iar şi
iar pentru micuţii mei atâtea bunătăţi. Nu mă mai satur
să spăl hăinuţe, jucării, mai ales ursuleţii de pluş, îi fac
iar pufoşi. Folosesc o periuţă specială. Ştiu că puiuţilor
mei de peste marea întindere de ape şi nisipuri le prind
bine toate nimicurile voastre. Azi când Hula şi-a
deschis pacheţelul cu maşinuţa veche fără roţi, a izbucnit în plâns de bucurie. Poţi fi fericit şi doar privind
soarele printr-un ciob de sticlă roz. De ce roz? Nu ştiu.
Am strâns şi azi atâtea lucruri frumoase. Aici toţi mă
cred nebună.
Pe lângă ea trece Norel.

Norel – Cerşetoare împuţită, ţi-am zis că nu ai voie pe
strada mea? Ia-o din loc.
Steluţa – Treceam doar.
Norel – Treceai pe dracu’. Te-am văzut cotrobăind.
Steluţa – Aşa părea că aş cotrobăi?
Norel – Scursuri ca tine ar trebui eutanasiate. Am să
propun în Parlament o lege severă împotriva unora ca
tine.
Steluţa – Pornit mai eşti.
Norel – Puţi ca dracu’. A ce puţi, scroafă bătrâna?
Steluţa – Hai că m-ai supărat. Nu sunt nici bătrână, nici
scroafă. Umblă în patru labe. Fandositule.
Norel se târăşte în patru labe.

Steluţa – Spune după mine: Sunt un porc nesătul.
Norel repetă – Sunt un porc nesătul.
Steluţa – Foarte nesimţit, fur tot ce pot, doar în viaţa
publică sunt bun.
Norel repetă - Foarte nesimţit, fur tot ce pot, doar în
viaţa publică sunt bun.
Steluţa – Acum plimbă ursul şi vorbeşte frumos.
Norel, parcă ieşit din transă, total schimbat – Bună ziua,
doamnă. Cum vă mai simţiţi?
Steluţa – Bine. Şi îmi merge foarte bine.
Norel – Să aveţi o zi bună în continuare şi când va veni
vremea votaţi-mă, că vă reprezint cu cinste. Iese.
Steluţa – Ce arătare! Mai avea puţin şi se pupa singur
în fund.
Intră Linda. O îmbrăţişează.

Linda – Scumpa mea!

Steluţa caută prin containere mâncare şi lucruri.

Steluţa – Toţi aruncă necontenit de toate, se plâng că
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TUDOREL URIAN
Sfârșitul unei lumi

Stabilit la München de mai multe decenii, fost
colaborator al postului de radio „Europa Liberă”,
cărturarul Pavel Chihaia este autorul unui roman,
Blocada cu un destin, aș spune tragic. Publicat în anul
1947, în scurta perioadă dintre arestarea lui Antonescu și
abdicarea Regelui Mihai, romanul a fost retras din librării imediat după instaurarea comunismului la putere, (la
două săptămâni de la apariție) iar numele autorului său
a devenit prohibit. Unul dintre cele mai bune romane ale
literaturii române postbelice, Blocada nu a fost predat la
orele de literatură din școlile românești, nu a pătruns în
istoriile literare și nici nu a fost un reper pentru criticii
români vreme de patru decenii. Fiind vorba de un autor
care locuiește în München, cred că o prezentare a acestei
cărți excepționale este binevenită pentru comunitățile
românești din Germania. Articolul care urmează a fost
publicat inițial în revista „România literară”, în anul
2006. El își păstrează însă întreaga actualitate așa încât
îl preiau aici cu nesemnificative modificări. (T.U.)

Pe vremea comunismului, în manualele şcolare se vorbea despre "literatura română de după 23 august 1944".
Devenea aproape subînţeles faptul că toată literatura
română scrisă după momentul arestării mareşalului Ion
Antonescu stătea sub semnul noilor precepte ideologice
şi "estetice" introduse de vigilenţii critici-propagandişticenzori ai aşa-zisei "puteri populare". În întreaga perioadă comunistă, au fost pomeniţi foarte vag sau deloc o

serie de poeţi şi prozatori care au debutat ori erau pe
punctul să obţină definitiva consacrare între 23 august
1944 şi 30 decembrie 1947. Adică în perioada foarte
scurtă în care Regele Mihai era încă pe tron, iar o aripă
din PNL se afla la guvernare. Dacă se poate vorbi de o
generaţie pierdută a literaturii române, aceasta este.
Scriitori precum Mihail Villara sau Pavel Chihaia,
autorii unor mai mult decât promiţătoare romane de
debut, s-au văzut aproape instantaneu trecuţi la index
(Mihail Villara, pseudonimul literar al fostului preşedinte al tineretului liberal, Mihail Fărcăşanu, a reuşit să
părăsească ţara înainte de instaurarea regimului comunist, a devenit un critic al acestuia la posturile occidentale de radio şi, fireşte, referirile publice la persoana
sa au fost interzise; Pavel Chihaia, după cum singur
mărturiseşte într-o scrisoare către I. Negoiţescu, a fost
dat afară din slujbă, iar romanul i-a fost trimis la topit
după ce a participat la o şezătoare naţional-ţărănistă
interzisă; ulterior a emigrat şi el în Germania), iar
cărţile lor nu au mai fost reeditate decât după anul
1990. Dacă se tot vorbeşte în anii din urmă despre
revizuiri, cred că o principală datorie a criticii este să
fixeze locul acestor scriitori (lor trebuie să li se adauge
Alexandru Vona, dar şi romancierii Lucian Blaga şi
Alexandru George, autorii unor importante opere
scrise cam tot atunci, dar publicate cincizeci de ani mai
tâziu) în istoria prozei româneşti din primii ani
postbelici.
Chiar dacă, în ultimii ani, excelentul roman al lui Pavel
Chihaia, (despre care Dan Ciachir scria că este "o carte
cât o operă") a cunoscut trei ediţii, prozatorul se află
încă departe de cota pe care o merită.
Într-o scrisoare confesiune către Ion Negoiţescu, Pavel
Chihaia mărturiseşte că a scris romanul Blocada pe
când avea 23-24 de ani. Cartea, al cărei manuscris a
stârnit entuziasmul lui Petru Comarnescu, a fost
publicată cu doar o săptămână înainte de abdicarea
Regelui Mihai şi a fost dată la topit la începutul anului
1948, după ce a intrat în colimatorul noii critici
marxiste. Se poate spune, de aceea, că este una dintre
cele mai ghinioniste cărţi ale literaturii române.
Citit astăzi, la aproape șapte decenii de la apariţie,
romanul Blocada impresionează, în primul rând, prin
deplina maturitate a scriiturii. La cei nici 25 de ani ai
săi, Pavel Chihaia are deja suflul epic al unui mare
prozator. Nici un element al romanului nu trădează
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neverosimila tinereţe a autorului său. Fraza este sigură,
stilul artist, personajele sunt bine conturate, iar judecăţile morale şi analizele psihologice au subtilitate şi
adâncime. Asiduu frecventator al artelor plastice, Pavel
Chihaia vede lumea cu ochi de artist. Virtuţile estetice
ale scrisului său sunt evidente, fie că este vorba de pitoreasca descriere a unui colţ de natură sau scufundarea
în abisurile unui caracter uman. Scriitorul operează cu
instrumente de mare precizie, ştie, de fiecare dată, să
pună în lumină cele mai fine detalii ale sufletului
omenesc.
La prima vedere, despre Blocada se poate spune că este
romanul unui loc şi al unui timp: o monografie epică a
Constanţei în vremea celui de-al doilea război mondial.
Un spaţiu plin de pitoresc unde mateloţii suedezi se
plimbă prin bazarul oriental, un areal pestriţ în care
fojgăiesc hoţii, prietenii de pahar ajung mai devreme
sau mai târziu să se omoare, iar prostituatele au relaxarea luminoasă a practicantelor unei meserii recunoscute de societate, pe deplin onorabile. La Constanţa, bogatul stă la taclale cu săracul, icnetele hamalilor din
port se aud de departe, iar marinarii străini iau la rând
tavernele în căutare de băutură ieftină şi fete frumoase.
Blocada este o carte a despărţirii de un anumit mod de
viaţă, patriarhal şi pitoresc, expresia artistică a transformărilor dramatice în existenţa unui oraş, la sfârşitul
cărora nimic nu va mai fi la fel ca înainte. Asfixiat sub
presiunea blocadei, cosmopolitul port de la Marea Neagră se degradează văzând cu ochii, totul ia aspect de
ruină, iar planurile de sistematizare, avute în vedere de
municipalitate, nu fac decât să statueze impresia de
sfârşit inconturnabil al unei epoci şi al unui mod de
viaţă.
Degradării oraşului îi corespunde dezastrul din viaţa
oamenilor. Într-un fel sau altul, absolut toate personajele acestui roman trăiesc în plin coşmar. Câte existenţe,
atâtea drame. Pavel Chihaia ştie, precum puţini prozatori români, să construiască personaje şi toţi eroii săi
sunt bine conturaţi, posedă trăsături de caracter şi urmează destine greu de uitat. În romanul lui Pavel
Chihaia nu există învingători şi indiferent de moralitatea şi sensiblitatea lor, de modul în care îşi impun ideile
şi de complexitatea gândirii lor, oamenii rămân invariabil sub vremi, toţi pierd, în final, bătălia cu destinul.
Hemcea, apare ca un tânăr visător, generos şi principial,
fascinat de poveştile despre ţinuturi exotice, al cărui vis
48

este să ajungă, într-o zi, căpitan de vas. Ajunge pe un
vapor, dar nu în calitate de căpitan, ci de cambuzier
(magazioner), după care se retrage definitiv la ţărm şi
se dedică unei activităţi cvasi-interlope (patron de
local, mic traficant, intermediar în trimiterea de
prostituate spre Orient şi Africa), până ce este ucis de
amantul fiicei sale. Fata lui Hemcea, Cristina, este unul
dintre cele mai reuşite personaje feminine din istoria
literaturii române. Este o fiinţă fascinantă, amestec
straniu de cumsecădenie, bună-cuviinţă, supunere,
inocenţă, perversitate şi ticăloşie (prin pasivitate, dacă
se poate vorbi de aşa ceva). Incapabilă să jignească pe
cineva sau să îşi revendice cu voce tare anumite
drepturi, posesoarea unei vulnerabilităţi native, ieşite
din comun, seducătoare prin sublima ei inocenţă (este
incapabilă să adreseze un gând rău la adresa cuiva,
chiar şi atunci când este lovită), Cristina devine părtaşă
la cele mai abominabile fapte (se prostituează cu
naturaleţe, din resemnată obligaţie, venerându-şi primii
clienţi, încearcă să-şi jefuiască tatăl şi unchiul pentru ai oferi "iubitului" ei banii de care acesta are nevoie
pentru a fugi cu altă femeie, nu se opune uciderii tatălui
ei de către iubit, nu-şi avertizează iubitul că este
urmărit, lăsându-l să fie ucis de organele de ordine şi
acceptă căsătoria cu un văr dintr-o familie adventistă
faţă de care nu simte nimic). "Par délicatesse j' ai perdu
ma vie" este un vers care îi vine mănuşă Cristinei, a
cărei sensibilitate exacerbată "naşte monştri". De altfel,
dincolo de pitorescul descrierilor, Pavel Chihaia este un
neîntrecut cunoscător al dilemelor sufletului omenesc.
Aflate într-un permanent balans între speranţă şi
deznădejde, personajele sale ajung, invariabil, să
capoteze. Chiar dacă pe fond, declinul este evident, la
nivelul fiecărui personaj lucrurile nu sunt la fel de clare.
Uneori, în plină cădere apar elemente dătătoare de
speranţă, este evident că, dacă ar avea puţin noroc,
unele dintre ele ar putea să se salveze, dar mereu apare
câte ceva, un element exterior care face ca eşecul să
devină de neocolit. Disperarea lui Hemcea care vede
cum rodul muncii de o viaţă este pe cale să se piardă ca
apa în nisip din cauza blocadei ia forma unei adevărate
simfonii a eşecului. Străin de politică şi de strategii
militare, antreprenorul asistă cu groază cum războiul
altora determină propria sa ruinare: "Atâtea supărări îi
răscoleau dureri şi umilinţe pe care le crezuse dispărute
pentru totdeauna ca epavele sub nisipul adâncurilor.
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Oameni din ţări îndepărtate şi soldaţi îl încremeniseră
pe el şi întreaga suflare a portului. Soldaţii veghei de pe
malul Bosforului, imaginea tunarilor osmanlâi ce
păzeau strâmtoarea şi a submarinelor pe sumbrele ape
ale Mării Negre, toată deşertăciunea zilelor de umblet
zadarnic pe ţărm în aşteptarea unei flote comerciale, a
unor vapoare pline de mărfuri, de comori şi de
marinari însetaţi de petreceri, creşteau, prindeau din
nou viaţă în mintea fostului cambuzier. Se târî până în
fotoliul cu sculpturi baroce şi căzu descurajat, încercuit
de ghirlandele aduse pe umeri de amoraşi. Căută să-şi
adune gândurile. Lumina plumburie a furtunii ce trecea
ca o aripă peste nenorocirile Tomisului îl făcu şi ea să
clipească rar, ostenit de moarte" (p. 196)
Somptuos în pitorescul său pestriţ, romanul Blocada
fascinează încă, după aproape şapte decenii de la
apariţia primei ediţii. Chiar dacă este autorul unui
singur roman, Pavel Chihaia trebuie aşezat între
prozatorii români foarte importanţi de după cel de-al
doilea război mondial.

FLORICA BAȚU-ICHIM
ÎNTOARCERE
Mă întorc
la porţile morţilor noştri
modelată în drum
şi în rugi;
să nu întrebi:
plecări de bătrâni
spre lumină
alunecă-n frunze de nuci
Îngenunchez
la icoana de-argilă
prohod
la prohoduri lipind
cu-aceleaşi spaţiu
ţesut în cuvinte
cobor
spre Danubiu
din Pind.

STATUIA
Măreaţă sau umilă
- veşmânt pentru sentimentele altora fără un gest,
o lacrimă,
un ţipăt,
aşteaptă
să fie şi ea dărâmată.
Doar uneori,
când vântul o atinge,
argila tresare:
-Am fost om!...
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aici pe terasă la Maricica
Oare nu te cuprinde şi pe tine ruşinea şi frica
scrise deja de atâţia petrecăreţi
în limba Aihao cu Gel Ink Pen, pe masă, pe halbe,
pe pereţi
în praful de cărămizi străvechi udat de pisici şi
motani
printre urzici, rostopască, bâtlani
ca pe o pagină ruptă din Atlasul Peren?
Priveşte, vişinul pitic şi harnic e plin
de vişine ce-n veci nu s-or coace

IOAN MOLDOVAN

Adorm mereu cu tine-n gând ca să te-ntorci
încoace –
aici la şedinţele având ca subiect faţadele vechi
iar ca obiect zumzetul norilor înfundându-se-n
ceara
tăbliţelor îngropate-n urechi

pe terasa La Maricica
*
E după-amaiza în care se ţin ore
Nu pot rămâne în casă
Ies şi eu şi m-aşez pe o terasă la Maricica
Văd oameni tineri: mănâncă, beau, au mâncat,
au băut
Mie toate-mi ies la timpul trecut şi ei vorbesc
şi vorbesc
la telefoanele lor sofisticate
Aproape că m-apucă frica când ridicându-mi
privirea la nor
văd mii de mii de încăperi încuiate în care se
joacă aceeaşi comédie
la un singur timp – trecut viitor

*
Suntem doar doi care ne tăiem unghiile aici pe
terasă la Maricica
sub norii româno-ungureşti
Eu sunt cine-s eu, tu cine eşti?
Ce anume vrei să-mi vorbeşti, să-mi comunici
de pe ecranul uriaş plin de purici?
50
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Uimit că şi alţii folosesc aceleaşi cuvinte
îmi propun să fiu senin şi bun
Ce altceva mai pot să spun?
Nimic – nici nu râd, nici nu citesc înainte
tolănit in lan, ascultând doar secara
de aduceri-aminte

IOAN GROȘAN
ZECE FARFURII CU SUPĂ *
Între multele rele de care-am avut parte în naţional-comunismul ceauşist, s-a strecurat, involuntar şi
para-doxal, şi un bine. E vorba de o dispoziţie "de sus",
din 1973, prin care absolvenţii de liceu care reuşeau la
facultate să-şi satisfacă (ce verb pervers!) stagiul militar
înainte de a intra în anul I, şi nu după absolvirea studiilor studenţeşti, cum se făcea până atunci. De ce spun
că era, totuşi, un "bine"? Fiindcă armata, dincolo de
toate mizeriile ei, ne-a învăţat să ne cunoaştem mai bine, să ne solidarizeze (chit că această solidarizare era
uneori fragilă), să ne apropie unii de alţii, aşa încât,
atunci când în fine păşeam în sălile şi amfiteatrele facultăţilor, să fim deja un grup, o "formaţie" cu o experienţă (cele nouă luni de militărie) comună.
Aşa s-a făcut că proaspeţii intraţi la filogie la facultăţile de profil din Cluj, Iaşi, Timişoara şi Craiova
ne-am trezit la dracu'n praznic, într-o unitate militară
de infanterie-cercetare-diversiune în comuna Corbu,
din Dobrogea, la nord de Năvodari, nu departe de lacul
Razelm. Băteau acolo, pe dealurile golaşe, nişte vânturi
scitice ce te secau la inimă, iar noi, cei care reuşisem la
examenul de admitere cu latina, abia acum, cu
Kalaşnikoavele şi AG-urile în spate, luînd cu asalt şi
cucerind aproape zilnic no man's land-uri unde nu
păşteau decât nişte capre slăbănoage, abia acum
înţelegeam ce-a pătimit pe-aici bietul Ovidius.

Această, mă rog, călire împreună i-a ajutat, dacă nu
pe toţi, atunci cu siguranţă pe 80% dintre ei, să ajungă
"cineva" în domeniile pe care şi le-au ales. Venit de la
Iaşi cu statura lui impozantă, Ioan Holban e astăzi unul
din cei mai importanţi, mai serioşi critici literari pe
care-i avem. Tot din dulcele târg a pogorât şi Silviu
Hoişie, care, puţin mai târziu, a emigrat în America,
unde a predat până deunăzi elevilor yankei... engleza.
Marian Odangiu, de la Timişoara, s-a consacrat ca poet
şi eseist. Din Bănie a sosit triumviratul Călin JormescuVictor „Toto” Olaru-Marius Ghica, însoţiţi de viitorul
eminescolog şi patron de taxiuri „Tico”, Constantin
Barbu. Primul triumvir, Călin, de o indescriptibilă
indolenţă cazonă (de gardă fiind pe un frig de crăpa
Razelmul, s-a ascuns să doarmă două zile şi două nopţi
sub prelata unui camion din parcul auto al unităţii pe
care trebuia să-l păzească, fiind aproape dat dezertor),
intrase la Bucureşti la... chineză, ceea ce nu l-a împiedecat ulterior să ajungă şi să rămână în Spania. Al
doilea, „Toto”, care primea de-acasă nişte apetisanţi
curcani afumaţi ce-i dispăreau brusc din valiză de parcă
înviaseră, e acum profesor universitar doctor de engleză
la filologia din Craiova. Al treilea, Marius, prieten
foarte drag mie, cu care am bătut după Revoluţiune
toată coasta de est a Statelor Unite, va fi, la Paris, studentul favorit al lui Derrida, pe care, nu cu mult înaintea morţii marelui filozof, îl va aduce la Universitatea
craioveană şi-l va face Doctor Honoris Causa. Marius e
azi – numai! – conf.univ.doctor la aceeaşi filologie de
pe Jiu. În fine, Costică Barbu s-a făcut remarcat în acest
stagiu funambulesc prin faptul că la revelionul
ofiţerilor, mangă fiind, în loc să recite versurile
pluguşorului făcut de Lucian Perţa („Latră câinii şapte
sate/ că ne ştiu mândrele toate”), a uitat versul doi şi-a
strigat cât a putut, ca să acopere urletul buhaiului adus
de reuşiţii la IEFS Suceava, „Latră câinii şapte sate...
ăăă... CU TOATE CĂ NU ŞTIU CARTE! Mânaţi măi!”,
la care soţiile masive, încremenite în proiect, ale ofiţerilor au început să aplaude şi, conspirativ, şi-au dat coate: „Se vede că sunt de la filologie, e alt text, cult!”.
Noi, "clujenii", eram mai numeroşi, fiindcă aveam
şi "conlocuitori" maghiari şi nemţi şi fiindcă "bucureştenii" (Florin Iaru, Traian T. Coşovei, Alexandru
Muşina etc.) erau încartiruiţi în altă parte, la Pleniţa,
autorităţile gândindu-se poate, nu fără dreptate, că o
adunare a tuturor filologilor din ţară, din anul I, în ace-
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laşi loc, ar putea să cauzeze...
De la secţia germană cel mai clar în amintire îmi e
Klaus Hensel, neamţ sobru (să mi se scuze acest aproape pleonasm...) care, natürlich, va emigra în RFG şi pe
care îl voi reîntâlni cu mare bucurie după 1989, în
perioada când lucra ca redactor la Radio Köln. Ostaşii
TR unguri care apărau coasta de sud-est a României de
ameninţările inexistente ale N.A.T.O. erau, printre alţii,
viitorii echinoxişti, mustăciosul Gagyi József, îndesatul
Pál Imre şi, mai ales, supraponderalul viitor secretar de
stat al Ministerului Culturii de la Budapesta, omul şi
poetul de care mă leagă o nestinsă amiciţie, Szöcs Géza,
pe al cărui fund masiv bătea necruţător în lungile
noastre marşuri de "cercetare-diversiune", ca un
memento al înfrângerii eroicei revoluţii budapestetane
din 1956, un ditamai AG de sorginte sovietică. (Sper că
le-am transcris bine numele colegilor maghiari!).
Cei mai mulţi terişti eram studenţii filologi români.
Tălpile noastre gingaşe, de intelectuali, făceau - după
marşuri istovitoare şi atacuri fulgerătoare asupra unor
colibe de pescari tătari bătrâni de pe malul Mării Negre
- îngrozitoare bătături, cum erau cele ale lui Vasile
Ferne, un sătmărean molcom intrat la germană-rusă (!),
care peste un an, exasperat de discuţiile noastre
nocturne prelungite până dimineaţa în camera 8 de la
căminul "Avram Iancu", s-a ridicat în capul oaselor şi
ne-a strigat, cehovian: "Măi! Noaptea-i noapte şi omu'
trebe respectat!" Alexandru Ţion, care va fi şef de promoţie şi, după '89, secretar de stat în Ministerul
Învăţământului, simpaticul "Mogo" de la engleză, al
cărui nume de familie din nefericire l-am uitat, şi Horia
Ciovârnache, de la română italiană, cu figura lui hirsută
şi cu destinul său tragic - a murit într-un accident de
circulaţie la Zalău - , îndurau şi ei cum puteau imbecilitatea şi complexele de inferioritate ale ofiţerilor ce ne
ameninţau că, dacă nu ne conformăm tuturor stupidităţilor comandate, nu mai pupăm noi în veci facultatea. (Toţi trei pomeniţi înainte vor juca, strălucit, în
piesa mea "Scoala ludică", alături, printre alţii, de Emil
Hurezeanu, "studinte-n Drept şi publicist", care ne va
emoţiona, peste ani, în acele zile fierbinţi din Decembrie '89, de la microfonul "Europei libere", alături de
N.C. Munteanu).
Aici, aşadar, pe malurile Pontului Euxin, s-a coagulat
grupul nostru, căruia, foarte inspirat, Radu G.Ţeposu, ia dat numele de "Ars Amatoria", expresie latină nu foar52

te ortodoxă, dar care pentru aproape toată lumea
însemna "arta amatoare", ceea ce cădea perfect în anii
aceia de amatorism cumplit cultivat de sus până jos de
Partid.
"Titulari" în grup erau Radu G.Ţeposu, George Ţâra,
Lucian Perţa şi subsemnatul. "Stagiar" era Horia Pop,
fiu de popă din Cavnic, care făcea în sesiuni nişte fiţuici
extraordinare, sintetice, cu un scris impecabil, cu literele ca nişte mărgeluţe, din care învăţam sau copiam
toţi. Când ajunsesem în culmea gloriei studenţeşti, l-am
rugat pe Horia, care nu prea le avea cu poezia, să compună şi el nişte versuri "de râs", cum făceam toţi, ca să
devină şi el titular. După vreo două luni de chin, a venit
emoţionat şi ne-a spus: "Am reuşit!" L-am privit cu toţii,
sceptici: "Ia să te-auzim, Horică!" Cu foaia tremurându-i în mână, a citit următoarele: "Poem ştiinţific.
Cauza râului. Curge râu'-ncet, încetinel/ din cauza
diferenţei de nivel". Am rămas cu gura căscată, apoi am
strigat în cor: "Bravo, Horică! Eşti titular!"
Grupului nostru, mai târziu, după absolvire, i s-au
adăugat Ioan Buduca şi Ioan T.Morar; ba am avut şi
urmaşi: "Ars Amatoria & fiii", trupă de teatru formată şi
condusă de profesorul nostru onorific şi excepţional
eseist, Ion Vartic, şi unde au jucat, în premiera mondială a piesei "Englezeşte fără profesor" de Eugen Ionescu,
Ioan Gyuri Pascu, Lucian Ştefănescu, Dan Leonard, Diana Cozma, Ibi Rusza şi... soră-mea, Adelina.
Tot acest poate prea lung preambul l-am făcut numai ca să creez un fundal pentru eroul de final al acestor pagini - Lucian Perţa.
E omul cu cea mai mare energie vitală pe care l-am
cunoscut. Nu putea sta (nu stă nici azi!) o clipă locului.
E lângă tine, îi povesteşti ceva, şi când te-ntorci, ia-l de
unde nu-i, dintr-un lan, o pădure, o crevasă, ceva.
Lucian a intrat la facultate dând examen, ca limbă
secundară, cu latina, la fel ca mine şi ca Radu G.Ţeposu.
Am avut noroc: ne-a căzut un text simplu şi simplificat
din manualul de-a X-a, din "De bello gallico" a lui
Caesar. Dar Lucian nu prea se-nţelegea nici cu limbile
străine vii, darămite cu una moartă! Aşa că a tradus,
negru pe foaia albă de exament, prima propoziţie din
textul lui Caesar, "Germani agriculturae non student"
("Germanii nu se ocupă cu agricultura") prin "Germanii
n-au studenţi în agricultură", ceea ce l-a făcut pe
bătrânul profesor de latină din facultate, celebrul şi
durul domn Weiss, să râdă prima oară în hohote după
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mulţi ani şi-apoi, ştergându-şi lacrimile, să-i pună nu
nota 2, ci 4, care, adunată cu notele excelente de la gramatica şi literatura română, să-i dea lui Lucian o medie
suficientă de intrare.
Era impecabil modul în care se pregătea în sesiunile
de examen. În vreme ce noi, ăştilalţi, mai citeam un
curs, mai făceam fiţuici, Lucian auzise de la un tâmpit
că morcovii ascut la extrem privirea. Aşa că zilnic îşi
cumpăra două-trei kilograme de morcovi pe care-i
ronţăia conştiincios toată sesiunea Şi, într-adevăr, putea
copia de la mine sau de la Ţeposu de la patru bănci
distanţă. Şi copia deştept, n-a fost prins niciodată: dacă
eu sau Ţepi scriam de zece, lucrarea lui era de opt,
greşea intenţionat.
Popularizate de noi (căci altfel, timid din fire, el nu
se-nghesuia în faţă) vorbele lui au făcut vogă, intrând în
folclor. La grupajul arsamatorist "Din lirica universală",
el a scos "Din lirica chineză": "Se recolteaz'-orezu-n
mai:/ Un om - un pai, un om - un pai". Şi-apoi se poate
găsi în limba română o expresie mai elocventă pentru
imaginea unei singurătăţi absolute, aşa cum a văzut-o
Lucian? "Stau câteodată singur-cuc/ Şi cucul zbrrrîî!..."
Mai mult de-atât, în româneşte, nu se poate.
Foarte interesant e că prietenul nostru, deşi avea o
înzestrare terentiană de invidiat, nu prea avea treabă cu
fetele. Dar nici nu era, Doamne fereşte, "pă invers!" Pur
şi simplu, între o escapadă cu, să zicem, o Claudia
Schiffer docilă şi o pogorâre în Maelstrom-ul cu bere al
pivniței restaurantului "Ursus", el alegea, ferm, pogorîrea. De aceea am fost foarte surprinşi că la un timp
relativ scurt de la terminarea facultăţii, când era
profesor de... de toate în comuna Poienile de sub munte,
la graniţa de nord a Maramureşului, am fost anunţaţi,
prietenii cei mai apropiaţi, "Băieţii, veniţi la Sighet! Mănsor!"
Ce să fi făcut? Ne-am dus, cam abătuţi. Am ajuns şi
când am văzut mireasa, să cădem din picioare: era de o
urâţenie fascinantă, semânând leit cu maică-sa, care
semăna şi mai leit, dacă se poate spune aşa, cu maştera
vrăjitoare din filmul lui Walt Disney cu Albă ca Zăpada.
Acelaşi nas coroiat, aceeaşi ochi răi, acelaşi corp famelic
şi încovoiat etc. Dar în rest fecioara era profesoară de
matematică, era bogată, avea vilă şi maşină. Bref şi
brusc ne-am dat seama că, fiindcă el nu umbla după
frumuseţi, pe Lucian îl însuraseră părinţii.(Şi chiar nu
umbla, pă bune: cu excepţia actualei soţii, impecabila

Firuţa, n-a avut parte decât de hidoşenii; iar odată, pe
când eram studenţi, m-a căutat la Baia-Mare cu o fată;
eu nu eram acasă; i-a deschis mama, şi taică-meu, care
mânca în bucătărie fasole cu ciolan, când a văzut-o pe
prietena lui Lucian, s-a înecat răsturnând farfuria).
Cam la fel şi la nuntă: zărind mireasa, George Ţâra,
de nervi, a început să bea vârtos şi nu s-a mai oprit. La
un moment dat, mama lui Lucian, doamna Lenuţa, nea luat deoparte pe mine şi pe George şi ne-a întrebat
cum ni se pare mireasa. Ce să fi zis?! Doar eram la nuntă! "Doamna Perţa - am început eu - se vede că e o fată
bună, că ţine la Lucian şi-apoi, ştiţi şi dumneavoastră,
nu totul în căsnicie ţine de frumuseţe şi..." "Hai, Nelu,
că tu ştii să le abureşti... - a făcut doamna Perţa. Zi tu,
George, sincer, cum ţi se pare?" George, la al enşpelea
păhăruţ de horincă, a dat din mână a lehamite: "Îi cum
o zîs Groşan!"
Căsătoria n-a rezistat mult. După câteva luni, auzim
că s-a consumat divorţul. Eu m-aş fi dus la Sighet, la
proces, să-l văd pe Lucian dezrobit, dar nu mi-a spus
nimeni când are loc. Am aflat totuşi cum a fost de la un
amic sighetean care a fost în sala de judecată. Părţile
conveniseră probabil să se despartă pe cale amiabilă,
fiindcă n-aveau ce împărţi: Lucian venise în căsnicie cu
o valijoară şi tot cu ea a plecat la Poienile de sub munte,
de unde făcea săptămânal naveta la Sighet. Aşa că întrebările avocatei nevestei erau mai degrabă de circumstanţă: "Este adevărat, cetăţene Perţa, că nu veneaţi acasă la reclamantă în fiecare week-end, ci rămâneaţi în
Poienile de sub munte?" Lucian, care are un gât lung,
zicea încet "Da" şi încuvinţa şi din cap, lăsându-l doi
centimetri în jos. "Şi poate nici nu aduceaţi toţi banii de
salariu acasă". Încă doi centimetri în jos aprobau prezumţia financiară. "Iar martorii - continua avocata declară că atunci când ajungeaţi acasă, nu eraţi foarte
treaz". Capul ajunsese aproape la un unghi de nouăzeci
de grade. Şi-aici avocata, vrând să-i dea lovitura de
graţie, a făcut o greşeală. "În această stare fiind - a zis ea
- se pare că nici nu v-aţi îndeplinit anumite îndatoriri
conjugale". Capul nu mai avea unde să se aplece şi
Lucian, despre care toată lumea ştia ce înzestrare terentiană posedă, a răcnit plin de demnitate: "ASTA NU!
DIMPOTRIVĂ!", iar grefiera care stenografia, ştiindu-l
şi ea pe tovarăşul Perţa, a izbucnit în râs, ca de altfel
întreaga sală, şi n-a mai putut consemna nimic vreo
cinci minute.
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Însă capodopera sa de existenţă "estetică" a fost alta, care, azi, când mă gândesc la acea situaţiune construită de Lucian, mi se pare neverosimilă. Şi totuşi, aşa
s-a întâmplat.
Spuneam mai sus că pe prietenul nostru nu-l prea
interesau fetele. Îl interesau o chermeză, o votcă, un
vin. Dar cu ce să le iei? Toţi eram săraci, ne vindeam
cartela de la cantină, răbdam foame, dar nu ratam
şpriţurile. Şi la un curs adormitor de dialectologie, eu şi
Ţeposu, neavând ce face, i-am trimis lui Lucian un
bileţel: "Mă tâmpitule, tu eşti cretin? Nu vezi că E.M. en limbă după tine? Şi-i plină de bani!" E.M. era o colegă
de-a noastră, fată finuţă, disciplinată, nu lipsea la
cursuri, pe care ni le lua şi nouă cu indigoul. Mai mult,
era fiica unui colonel dintr-un oraş transilvan, deci nu
era săracă lipită destinului, vorba regretatului Aurel
Dumitraşcu, avea grijă tata să-i ofere fetei tot ce-i
trebuie.
În pauza următoare ne-am dus chitiţi eu şi Ţepi la
E. şi i-am spus: "Dragă E, tu eşti oarbă? Tu nu vezi cum
suferă amicul nostru? Nu-i simţi privirile în ceafă?
Numai la tine se uită! Numai de tine vorbeşte în cameră
la cămin! De ce eşti crudă?" "Cine?" - a întrebat E.
"Cum cine?! Lucian!" "Cine?!" "Lucian, Lucian Perţa! E
topit!" "Hai, mă, plecaţi de-aici! - a făcut neîncrezătoare
E. Cum să se uite Lucian la mine?!" "Treaba ta dacă nu
crezi. O să-l pierzi. Poftim, şi-acum se uită încoace!" Şi,
da, Lucian se uita şi el la E., curios, ca şi cum atunci, în
anul trei, ar fi văzut-o prima oară.
Eu şi Ţepi am râs şi-am uitat. Dar numai ce-am
văzut în zilele următoare că E. şi Lucian fumau şi-şi
beau cafeaua împreună la barul de la demisolul
facultăţii, că el începe să lipsească serile de la cămin, că
au fost zăriţi plimbându-se de mână prin parcul Chios,
ba chiar bând ceva jos la "Metropol" ş.a.m.d. Iniţial, neam bucurat, gândindu-ne că în fine a dat şi Lucian de-o
"sursă" şi nu mai trebuie să se uite după monede
scăpate pe jos - avea un talent formidabil în a le găsi în
cele mai neaşteptate locuri.
Apoi, la un moment dat, am văzut că gluma sengroaşă când el a venit într-o seară şi ne-a spus că se
logodeşte. "Cu cine?" - am sărit noi. "Cu E.M.". Ne-am
uitat lung unii la alţii şi Ţepi i-a spus: "Lucian dragă, a
fost o poantă! Ţi-am făcut-o eu cu Groşan atunci, la
cursul dialectologie! Cum să te logodeşti c-o colegă?!
Eşti nebun?!" "Poantă, nepoantă - s-a apărat el - mie-mi
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place fata, mă-nţelege, i-am cunoscut şi părinţii şi ea
pe-ai mei, logodna e deja fixată luna viitoare, vă rog să
veniţi şi voi" şi-a ieşit.
Eu şi cu Ţepi ne-am simţit vinovaţi şi-am reacţionat. Cum îl prindeam pe Lucian, cum îi făceam
capul mare: că e un bou, că se ratează în loc să-şi vadă
de studii, de morcovii lui, că o s-ajungă sluga,
ordonanţa colonelu-lui, că socrii n-o să-l mai lase să
bea (nu era chiar aşa: Lucian se-mprietenise cu
colonelul, nici el uşă de bise-rică, şi cu cel de-al optulea
simţ al său descoperise unde soacra ascundea de soţ
sticlele). Ce mai tura-vura, aproape o lună l-am tocat
încontinuu cu ironii. Apa-rent, rezista.
..... Şi-a venit şi ziua logodnei. N-o s-o uit niciodată. Era
taman în ziua fatidicului meci de fotbal RomâniaIugoslavia 4-6, în 13 noiembrie 1977, meci bănuit a fi
fost aranjat de sus, între Ceauşescu şi Tito. Masă lungă
într-o sufragerie şi mai lungă, în casa viitorilor socri ai
lui Lucian, vreo treizeci de invitaţi, majoritatea ofiţeri
în costumele lor de gală, bunicii logodnicei, doi-trei
vecini şi noi, de la grupa română-spaniolă, cam trişti (îl
pierdeam pe Lucian, nu?) în capătul mesei. În capul ei viitorii miri, el, cam palid, într-un costum nou culoarea
oului de raţă, ea, emoţionată, într-o vaporoasă rochie
roz. S-au servit antreuri, de care Lucian nu s-a atins, în
schimb noi am ras, nervoşi, toate platourile din colţul
ce ne revenea - tocmai înscriseră sârbii. Apoi a venit
supa de găină. A adus-o într-o oală mare, ca de spital,
pe un cărucior aşişderea, însăşi mama logodnicei.
Primul servit, evident, Lucian. N-a apucat doamna M.
să mai servească doi oaspeţi, că Lucian a ras supa cu
rapiditatea cu care mânca şi la cantină. Toată masa entuziasmată: "Vaai, ce-i place cum găteşte mama
soacră!" "Da' nu e mofturos deloc! "Uite, aşa să găteşti şi
tu!" - bunica către nepoata ei, E., etc. etc. Din proprie
iniţiativă, doamna colonel i-a mai umplut o dată
farfuria logodnicului. Acesta a secat-o imediat ca-n
Hora Unirii - dintr-o sorbire. A treia farfurie a cerut-o
el, ridicând cu timiditate un deget. "Dar, Lucian, mai
avem friputură, sarmale", a zis, uşor derutată, doamna
colonel. "Dar e foarte bună supa!" - a protestat logodnicul şi-a aşteptat ca doamna să-i umple farfuria.
Ocupaţi cum eram cu meciul, abia la cincea farfurie
ne-am dat seama că se petrece ceva ciudat: Lucian îşi
trăsese oala cu cărucior cu tot în dreptul lui şi hăpăia
într-una, mormăind în barba deja plină de tăiţei "E bună.
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E foarte bună supa". Degeaba îi făcea semne pe sub
masă, roşie la faţă, logodnica: nu se auzea decât lingura
lui, în timp ce oaspeţii, la care nu mai ajunsese preţioasa
supă, îl priveau uluiţi. La a şaptea farfurie, bunica lui E.
s-a ridicat plină de dignitate în picioare şi adresându-se
fiicei ei, doamnei M., a zis cu tărie: "Zamfiră dragă, ăsta
ne mănâncă şi mobila!"
Rând pe rând, pretextând nu ştiu ce probele urgente, ofiţerii s-au ridicat de la masă şi duşi au fost. E.
ne făcea semne disperate, să-l oprim cumva. L-am oprit
şi l-am scos de la masă la a zecea farfurie, pe fundul
căreia Lucian lăsase, politicos, o peliculă de supă. Ce
mai tura-vura, logodna s-a spart.
Am plecat şi noi, cât am putut de repede, cu Lucian cu tot, la gară. Logodnicul ratat avea o burtă
precum Arnold Schwarzenegger în filmul acela în care
rămâne, chipurile, gravid. "De ce dracu ai făcut asta?" l-am întrebat. "Păi - a zis el cu greutate - m-am gândit că
voi aveţi dreptate, nu trebuie să mă căsătoresc acum. Şi
cum să fi spart logodna? Am vrut să fac o chestie
estetică, ca şi voi. Voi toţi scrieţi, eu nu fac decât
parodii. Asta am făcut: mi-am parodiat logodna".
Poate e de prisos să adaug că brava noastră colegă
E., căreia şi acum îi port o amintire înduioşătoare, s-a
măritat doar la câteva luni de la tentativa de logodnă cu
Lucian. N-am fost invitaţi la nuntă. Nici Lucian, claro.
Dar o colegă de grupă care a fost acolo ne-a spus că nu
s-a mai servit deloc supă, ci numai spre dimineaţa
tradiţionala ciorbă de potroace.

*(din volumul „Lumea ca literatură” în curs de apariţie)

IRINA LUCIA MIHALCA
Las lumea să treacă prin mine

Privesc tacută, în ploaie,
mormintele luminate prin cimitir,
las lumea să treacă prin mine
în sunetul grav al clopotelor trase rar,
memoria persistă, doare,
dispariţia şi revenirea mă bântuie uşor,
chiar dacă de mult timp plecaţi,
sunt încă cu mine,
feţele lor se-ascund, zâmbind,
în spatele oglinzii,
prea multe păsări cântătoare
şi-atâtea zgomote amestecate în depărtare.
În linişte, mă rog, pentru ei,
pentru iertare, lumină, senin şi iubire,
eliberaţi sunt din lumea aceasta a durerii.
Cu păsările, în noapte,
- bel canto intră adevărul nostru,
Lumină din Lumină, “Hristos a Înviat!”
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LUCA PIȚU
Don Virgil porneşte în căutarea şi explorarea unui
roman
de Mircea Streinul
Îi pune în cârcă o notă subsolică despre el, la pagina 54
din Cârtițele Securității (Polirom,, Iași, 2012), îi pune în
cârcă lui Don Virgil, ce? Niște romane de bună seamă, între
ele fiind strecurate Patimile după Pitești, mîndra carte a
Gomii. Hmm! Ori e o glumă îndoielnică a distinsului
domn cenesasic Dinu Zamfirescu, ori notele piciorelnice
nu-i aparțin și-atunci e culpa infelice a negrului său literar,
bată-l vina! Ierunca va fi scris eseul despre diabolicul experiment argeșean – foarte bazat, tare doxat, extrem de emoționant – ce avea să fie transpus, după Loviluția Decabrie, în
hexagonală modernă, cu o prefață de Francois Furet, sub titlul Pitesti, laboratoire concentrationnaire, din care Cartea
neagră a comunismului reproducea un lung pasagiu; în nici
un caz ficțiuni. Doar, în tinerețe, unele poeme. Așa se scrie,
vai, istoria, vorba melancolicului meu contemporan Gheorghe Drăgan, fratele hasdeologului cu același nume de
familie.
Dar...... narăm noi asta în loc de uvertură, de prooimion, de
cheie pentru cele ce urmează, unde introducem la – înainte
ca să reproducem – fragmentul ieruncian din Românește
(Fundația Universitară Carol I, Paris, 1964, pp. 111-114)
despre romanul găsit de soțul doamnei Monica Lovinescu
în Biblioteca Națională din capitala Austriei Mici.
Acesta:
De mulți ani cotrobăiesc prin bibliotecile Apusului cu
speranța nepotolită s-o găsesc: Prăvălia Diavolului e o carte
pe care credeam că, dacă nu o voi citi, mă voi simți totdea56

una împuținat sufletește. Când a apărut, în Bucureștii
de pomină ai anului 1942, Mircea Streinul se
îndepărtase - și pe bună dreptate – de mine , cel ce
apucasem pe calea utopiilor turbate1 . Primul contact cu
cel mai de seamă scriitor al Bucovinei fusese însă
excelent. Mircea Streinul e acela care a smuls cenzurii
timpului aprobarea apariției revistei noastre, a negativiștior2, Albatros, la care de altfel a și colaborat în
primul număr. Nu însă atât trimiterile sentimentale mă
împingeau să descopăr cu orice preț romanul de aproape o mie de pagini al lui Mircea Streinul, ci faptul
că în acest număr voi afla – mi-o spusese cu puțin timp
înainte de muri autorul – ceva din chipul vecinei
noastre de la Răsărit, Rusia. De aceea când, în
Biblioteca Națională de la Viena, am dat peste Prăvălia
Diavolului, cred că am fost – trebuie să o mărturisesc
cu orice risc – mult mai emoționat decât în fața unor
Vermeer sau Breughel, pentru care poposisem în
această metropolă.
In primele cinci sute de pagini, nimic despre Rusia.
Nici vorbă de vreo dezamăgire. Proza lui Mircea Streinul e totdeauna interesantă, ciudată. Fără să fie un
romancier propriu-zis – deși îmi amintesc limpede că
pînă și un scriitor comunist, ca Miron Radu
Paraschivescu, compara Drama casei Timoteu cu nu
știu care roman de Dostoievski –, Mircea Streinul are
un univers al lui, unde poezia nu transformă cartea
într-un roman poetic, ci transfigurează, impune epicului o deschizătură a nebănuitului, a insolenței adânci.
Estetic vorbind, pentru evoluția romanului românesc,
Mircea Streinul e un înnoitor de farmec: el topește în
roman genuri și soiuri de literatură, deschide paranteze
într-o anume actualitate (personagiile lui se nutresc cu
literatura și gândurile unor Mircea Eliade, Cioran sau
Vulcănescu), cultivând un fel de colaj epic (e redată de
pildă întocmai proclamația de intrare în război a
României) și nu sînt îndepărtate nici citate lungi din
poezia bucovinenilor lui, Iulian Vesper, George
Drumur sau Niculai Roșca, traducătorul lui Rimbaud.
Dar Bucovina e prezentă nu numai indirect, filtrată
prin poemele fiilor ei mai mult sau mai puțin risipitori
de cântece, ci și direct, cu toată existența ei, cu centrul
în satul Cuciurul Mare. Sat plin de taine, de feciori, de
păduri și de semne. Satul lui Mircea Streinul. Rareori,
în istoria literaturilor, spațiul originar devine ca la
Mircea Streinul un fel de veșnică reîntoarcere, în care
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personagiile – unele se cheamă Stan Nimeni sau Isache
Lume – se regăsesc cu fața spre marile limite: prietenie,
tăcere și moarte. Ceva din misterele poemului
holderlinian Heimkunft, din acele mistere ce fascinează pe Heidegger comentîndu-le liric atunci când
afirmă că apropiată este blînda încântare a lucrurilor și a
corespondențelor simple, stăruie parcă în satul bucovinean
al lui Mircea Streinul. Oamenii trăiesc, bineînțeles, în
durata obișnuită – există o epică vie a satului – însă dincolo
de zarea întîi apare lumea aievea care dă cărții accente
fantastice, de basm, de parabolă și de mit.
N-am citit nici un roman în care lumina lunii să
pregătească atâtea inițiative, în care pădurea să vegheze
la atâtea ceremonii necesare. Un fel de boare paradisiacă învăluie spațiul copilăriei și bărbăției din Cuciurul
Mare, Eden bucovinean (Luca Ursu e vecinul și prietenul lupilor, iar Văduva Maria vorbește cu norii, mai ales
atunci când duce morții în spinare). Moartea este ea însăși <<cineva>> Ea intervine mereu între anecdotic,
mitic și fantastic, uneori într-un fel de expresionsm naiv – există de altfel la Mircea Streinul și momente de
naivitate uluitoare, sub forma unui personagiu discret,
distins, de cele mai multe ori purtînd ceva cenușiu, o
manta sau o privire (în afară de o singură dată, dată
patetic preromantică, sub forma unei femei nespus de
frumoase și albe și triste).
Literatura fantastică a lui Mircea Streinul nu are o
încheietură trainică, o rigoare măiastră, ca aceea de
exemplu a lui Mircea Eliade; ea nu este mai puțin interesantă într-o cultură ca a noastră care nu a avut timpul
să răspundă major realismelor de tot felul. In partea
următoare a Prăvăliei Diavolului apare, în sfârșit, și
acea fâșie de istorie apropiată, prolog vestitor de atîtea
tragedii: întreaga lume de minunăție românească din
romanul lui Mircea Streinul (pentru că lîngă Cuciurul
Mare se ivesc Cernăuții de poveste, Cernăuții de ieri, în
veșmântul lor de vis) e întreruptă brusc de prima ocupație bolșevică. Precum într-un film realizat parcă de
un Eisenstein al nefericirii românești, Bucovina se transformă, acum, într-un tărîm de umbre și de sînge, cu
mase de oameni care fug, pier, se ascund sau rabdă
urgia ca o încercare a cerului.

n-a avut răgazul să-l încheie. A murit înainte. L-a bătut,
de bună seama, într-o zi, pe umeri personagiul puțin
cenușiu, puțin insistent, acela care seceră sau duce de
mână morții din Cuciurul Mare3 .
______________________________

1. Cfr. Virgil Ierunca: Jurnal 1960, II (Ethos, Caietul al Doilea,
Paris, 1975, p.226). O însemnare din 13 mai: <<Asasinul lui
Troțki, Ramon Mercader, a fost liberat, după douăzeci de ani de
închisoare în Mexic. O închisoare mai mult decât confortabilă:
apartament, cu sală de baie, cu bucătar special și cu permisiunea
de a primi, de două ori pe săptămâna, vizita prietenei lui, o
mexicancă blondă și - adaugă ziarele – timidă. Data asasinării lui
Troțki, 20 august 1940, a fost pentru mine crucială; din acea zi de
august am început să studiez opera revoluționarului și să devin, la
rîndul meu, troțkist. Nu unul ortodox, bineînțeles, însă omorîrea
lui Troțki a însemnat pentru mine un fel de răstignire, o istorie
care cerea, neaparat, angajamentul (împlinisem, cu cîteva zile
înainte, douăzeci de ani !)>>. Keep it in mind! Se vedea obligat
Don Virgil să ne reamintească troțkitatea-i juvenilă ori de câte ori
căcănarii lui Eugen Barbu de la magazinul Săptămâna, foaia
Sexcurității Atotbiruitoare, îl acuzau de a fi fost gardist de fier,
mai constant decât Mircea Streinul, înainte de părăsirea definitivă
a României, văleat 1947, cu ultimul lot de bursieri ai Institutului
Francez.
2. M.Ilovici publicase, în 1934, Negativismul tinerei generații, carte
ce nu avea nimic în comun cu viitoarele scrieri revizioniste ale
profesorului Robert Faurisson, acuzate de istoricii afirmasioniști
ai momentului actual că ar fi negasioniste.
3. Universitarul sucevean Mircea A. Diaconu, doctor în fenomenul iconar, i-a dedicat o monografioară celui mai strălucit
dintre literatorii bucovineni, numitului Mircea Streinul, care,
murind la timp, văleat 1945, în împrejurări suspecte, asemeni lui
Mihail Sebastian, scapă de temnițele comuniste, de infernul
piteștean sau de angoasele reciclării postpușcăriale ca negru literar
pentru politrucii semianalfabeți ori ca sifonar al noii stăpîniri din
Vălăhie. Vasile Posteucă, fugind la timp de persecuțiile antonesciene, se va fi salvat și el... peste fruntarii, apoi... peste balta
Atlanticului de Nord. Ce s-o fi întîmplat sub Gigi Dej + Ceau, în
structura de profunzime, cu ceilalți literatori interbelicoși – Iulian
Vesper, Traian Chelaru sau George Drumur -, nu prea știu, nici
nu mai doresc să aflu. E, pe de altă parte, meritul lui Mircea A.
Diaconu de a fi refutat pe conul Georgel Călinescu și teza-i hilară
Romanul se termină în clipa în care soldații ro- despre suprarealismul bucovinean, semnalînd înrîuririle mai
mâni recuceresc Cernăuții. Autorul anunță și un al trei- degrabă ale expresionsmului german la iconari, ca și, de altfel,
lea volum – Eroul Soarelui - a cărui temă e războiul însuși influența cestora din urmă asupra lui Paul Celan, evreul cernăuîmpotriva comuniștilor. Din nefericire, Mircea Streinul țean cu destin poetic trist.
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ADRIAN ȚION
Hârtia albă
Sari în apă și lumea dispare. Cu formele și cu
zumzetul ei. Cu clocotul zilei. Cu luminile care joacă
sarabanda vieții nesfârșite. Totul rămâne deasupra, în
lumea de plumb. Dacă nu deschizi ochii, simți cum te
absoarbe neantul. Atracție submersă, tentantă, delicioasă. Lină uimire, alunecare surdă în vid, coborâre spre
limită, altă limită. Mereu altă limită. Prelungesc senzația cât pot să-mi țin răsuflarea ca să înaintez până la
celălalt capăt. Urechi astupate cu tone de apă. Nu că mar apăsa plumbul de la suprafață, stratificat în cuburi de
aer tonic, tăios ca briciul. Cuburi imense de plumb,
colorate-n albastrul cerului ca-n Magritte. Dacă n-ar fi
de plumb, apa s-ar împrăștia prin aer, ar pluti la întâmplare, s-ar legăna în stropi uriași, ar dansa pe deasupra
capetelor noastre, obiecte în imponderabilitate plesnindu-ne obrazul avântat spre miezul de foc al zilei. Nu. Nam niciun motiv să mă plâng de apăsarea volumetriilor
aerului, dar scufundarea înseamnă întotdeauna întâlnirea cu un punct mort, încă ținut sub observație. Îi zic
punctul zero. Cochetez cu el până simt că îmi revigorează simțurile. E fiorul transmis pielii, simțurilor
paralizate de șocul impactului, ba chiar mai mult de
atât. Fior letal, sinonim simultan cu noaptea și cu trezirea. De la el pornesc toate apoi. Întoarcerea deasupra
înseamnă revenirea la zarva clipei abandonate, regăsite
și la blânda lumină inițială. Mi le iau înapoi. Deodată.
Sparg membrana de plumb cu scăfârlia lucioasă de pe
care apa se prelinge în șiroaie, inspir avid aerul tăios ca
un brici care-mi înjunghie nările. Oficiez rapid ritualul
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repunerii în drepturi. Șezlongurile și plantele ornamentale în dreapta, ferestrele înalte, aburite, în stânga.
Aranjez licăririle. Clipocitul apei zăgăzuite în bazin,
sunetele făcute de înotători, stropii de apă săltați din
masa vălurită, vag luminați de becurile înfundate în
plafonul înalt, toate astea sunt din nou ale mele. Îmi
aparțin. Le-am redobândit. Înregistrez încă o victorie
clandestină. Un nou record personal.
Sari în viață și lumea te îmbrățișează cu lumini și sclipiri, cu surâsuri uneori, cu noi rostogoliri de
cuvinte, cu sâni strânși în sutiene de diferite culori. Cu
dovleci plutind ca niște pioni pe tabla de șah. Cu
sporovăitul femeilor pe care-l auzi fără să vrei, lenevind
impasibil, întins pe marginea bazinului. Prinzi frânturi
din conversația lor și-ți imaginezi restul. Acustica sălii
îți aduce glasurile lor mai aproape. Un flux nesfârșit de
vorbe plescăind pe spinarea lucioasă a cașalotului
captiv între pereții bazinului. Mă livrez nivelului apei
legănate ca limită între două lumi. Cu mamiferul marin
alături răsuflând zgomotos, grohăind de plăcere și lene.
Îmi place să mă las copleșit de viziuni. De aceea,
aproape inconștient, mi le provoc. E o reverberare a
pustiului din mine. De partea cealaltă mă întâmpină
vegetația oazei, animația, flecăreala de piață.
Când sunt lângă mine, șușotesc, apoi gaițele se
îndepărtează încet spre o altă margine a piscinei,
continuându-și poveștile. Se comportă de parcă ar pune
la cale o conspirație. O conspirație împotriva bărbaților! debitez amuzat. Uneori am impresia că discută
despre mine. Dar bârfesc pe oricine, râd din când în
când, după care, satisfăcute, se împrăștie în apa cu ondulații alunecătoare, risipind orice bănuială de clevetiri
insidioase. Înoată individual, nu mai merg în grup.
Atunci zgomotul de fond e susținut doar de banale
clipociri. Nu mă interesează vorbăria lor în mod expres,
dar trag nădejde să am unele foloase din interesul lor
pentru socializare. Se simt bine împreună și formează o
gașcă de feministe ieșite din bârlogul familial să
șueteze, asta în caz că ar fi căsătorite, deși sunt semne
că mai degrabă n-ar fi. Dar nu-i treaba mea. Au vârste
apropiate, trecute de prima tinerețe, deci perioada
tocmai bună pentru bârfa consistentă și demolatoare a
celor trecute prin viață. Episoade din experiența lor de
viață sunt tocate pe marginea piscinei. Sunt de regulă
trei, dar uneori se mai lipește câte una de grup. Au
abonamente, ca și mine. Le-am auzit când spuneau că
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trebuie să le înnoiască la sfârșitul lunii. Le-am evaluat
formele corpului, dar niciuna nu prezintă interes în ciuda faptului că par bine conservate. Sunt cochete, doamne care se respectă, ascunzând-și vârsta. Dar pentru mine, trecute de prima tinerețe înseamnă trecute din plaja
mea de atracție. Una e ușor fleșcăită la sâni, alta la coapse, cu șunci atârnânde în zona șoldurilor și a burții, dar
încă se țin bine, înalță ifosele pe culmi de pretenții. Asta
se vede numai după cum își țin nasul pe sus, la propriu.
Eu vin la piscină să mă relaxez după stresul de la
locul de muncă. Mă consum destul ca să proiectez niște
reclame tâmpite. Obligații familiale n-am, așa că îmi petrec timpul liber cum vreau. Ajung pe la șase spre seară
și pe când apar ele, pe la opt sau nouă, plec. Am învățat
să le evit. E mai multă liniște fără ele. Când nu-mi termin munca decât mai târziu, dau de ele și trebuie să le
suport. E drept, mereu trag nădejde că voi avea și unele
foloase de pe urma lor. Încerc astfel să îmbin relaxarea
cu preocupările mele literare. Sunt un tip contemplativ.
Privesc în jur și-mi aleg virtualele personaje. Stau lungit
pe mal sau pe șezlong și aștept să vină spre mine. Când
apare vreunul, îmi zic: ăsta e! Apoi sunt dezamăgit de
prestația lui vocală: comună, monosilabică, simple truisme. Nimic interesant. Din acest punct de vedere grupul
de guralive nu m-a dezamăgit. Le numesc în glumă
complotiste și feministe, așa, să mă amuz. Sau ca să mă
răzbun, pentru că numai ele fac zarvă în oaza asta de
calm relativ. Ceilalți sunt mult mai liniștiți. Plătesc bilet
și nu-și permit să piardă vremea afară din apă sau zăbovind pe șezlong. Folosesc minutele pentru mișcare. Sunt
cupluri sau prieteni trecuți de adolescență, rar ajung aici
copii. Înoată, merg la saună, nu vin să stea la taclale ca
țațele. Dar nu toate sunt așa vorbărețe. De pildă, am
remarcat printre înotătoarele solitare o apariție bizară.
Are costum de scafandru, negru, parcă-i din cauciuc. Se
mulează perfect pe corp. Îi acoperă pieptul teșit, nedezvoltat, până sub gât și îi strânge bine coapsele nu tocmai
pline. Îi mai lipsesc lopețile din picioare să pară o scufundătoare autentică. Oricum, e o înotătoare remarcabilă. Cu mușchi tasați și trup de viespe. N-are mai mult
de 35 de ani. Înoată tot timpul, nu vorbește cu nimeni,
chiar și atunci când grupul gălăgioaselor e de față. N-a
putut fi asimilată. O ciudățenie. Am încercat s-o studiez
mai atent la un moment dat, dar privirea ei rece m-a
săgetat reprobator. Parcă spunea: „Ce te holbezi așa la
mine? Nu accept să intru într-o nuvelă de-a ta. Clar?”

De atunci am repudiat-o din lumea ficțiunilor mele
virtuale. Un lest din care nu voi putea niciodată să încropesc o poveste. Mi-am pus în privire răceala lipsită
de reacție a sfinxului. Când îmi apare în față, privesc
prin ea ca printr-o fereastră zăbrelită. Un corp încarcerat, străbătut de gratii autoimpuse ca unele torsuri
segmentate ale aceluiași Magritte. Sunt fericit când
ajung la viziuni închegate pictural. Închid cercul.
Bine că peisajul se schimbă mereu. Monstrul din
bazin dă semne că știe să-și ademenească virtualele
victime. În oglinda purtată de-a lungul bazinului de
moș Stendhal în slip, rânjește sardonic și ocazional câte
un monstru ascuns în fiecare din noi.
Dar la buza prezentului se înghesuiau de obicei
reverii. Făpturi serafice se ridică treptat din spuma apei
ca dulci năluciri pentru a intra în aburii saunei,
înăbușitori, ocrotitori. Treceri fantomatice prin câmpul
meu vizual. Trupuri zvelte, ireale, picioare lungi,
desculțe, ce nu ating în mers gresia udă. Plutesc în
grația visului. Constat captiva prăbușire în admirație.
Unde-i sfinxul abandonat?
- Faceți des asta? m-a trezit din reveria pașilor
alunecători o voce cunoscută vag. Era una dintre cele
trei guralive, rămasă singură în seara aceea prin cine
știe ce minune. Când m-am întors spre ea, i-am văzut
fața străbătută de o expresie ușor îngrijorată. Mai exact,
prefăcut îngrijorată. Mi se părea că pândește momentul
în care crisparea impusă să explodeze într-o destindere
ironică.
Am rămas descumpănit. La ce se referea? Mă fixase din colțul ei cum mă uitam după picioarele fetelor?
Era limpede că mă surprinsese asupra faptului și mă
simțeam ca un puști intimidat de prezența autorității
materne. Comisesem ceva nepermis, nu mai încăpea
nicio îndoială.
Reveriile și viziunile sunt interzise.

scria cu litere mari pe peretele din stânga bazinului.
Nu știam ce să răspund. Mă scotea din sărite atacul ei
insolent la intimitatea mea bine protejată în muțenie și
am schițat un gest de enervare. Ceva de genul „mă lași,
cucoană?”. Și-a dat seama că n-am înțeles sensul
întrebării și a continuat explicându-mi că s-a speriat
de-a binelea observând, întâmplător, firește, cât de mult
stau sub apă și voia să știe dacă exersez de multă vreme
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așa ceva sau dacă sunt conștient la ce risc mă
expun, în caz că nu am experiență. Adică nu
Jocul cu mingea e interzis.

ci
Scufundările sunt interzise.

Dar asta nu scria nicăieri, pe niciun perete real sau
imaginar.
Credea, realmente, susținea în continuare, că nu voi
mai ieși la suprafață și se gândea ce trebuie să facă în
acest caz, pe cine să anunțe. Era limpede că nu vorbea
serios. Mima îngrijorarea cu un aer senin, în joacă. Am
zâmbit concesiv. E adevărat că orice scufundător urmărește și să se grozăvească într-un fel sau altul cu actul
său de curaj. „Îngrijorata” care-mi vorbea pretindea că
o asemenea performanță e greu de văzut. Aiureli de
femeie poznașă. Înotătorii vânjoși străbat bazinul pe
sub apă de la un capăt la altul fără probleme. Numai pe
câți am văzut eu. Ea nu? Trebuia s-o cred sau să înțeleg
umil că era pretextul ei prost ales de a intra în vorbă cu
mine? Dacă voiam să găsesc logică întrebarea, trebuia
să admit că mă considera prea puțin vânjos pentru acte
atât de curajoase și s-a lăsat impresionată. Dacă pentru
sportivii de performanță asta e un fleac, pentru mine,
un slăbănog, era o grozăvie interzisă, periculoasă. Cam
așa ceva voia să spună? Mai târziu mi-am dat seama că
era felul ei de a flata pe oricine, dar mai ales pe bărbați
pentru a le câștiga încrederea sau simpatia. Mod fals de
periaj deoarece oricum îi considera inferiori ei.
Am sporovăit o vreme, după placul ei, despre performanțe nautice și curând am trecut la istoricul
piscinei. Își amintea cum arăta tot ansamblul înainte să
ajungă în întreținerea acestei firme particulare.
Înotătoare cu state vechi de funcțiune, dar n-a făcut
niciodată sport de performanță. Vorbea întruna, fără să
facă pauză între cuvinte. Atunci mi-am dat seama că ea
e cea mai vorbăreață din grup și am numit-o în gând
Gureșa. Era șefa lor, ea conducea discuțiile. Emisia ei
verbală arată cam așa, dacă ar fi trebuit s-o reproduc în
scris:.
Eraomizerie.
Perețiivopsițiînculorimohorâteerauplinideigrasieși
persistaînaerunmirosîngrozitor.
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Nusecomparăcuceafostînainte.
Frecventeznumailocațiileselecte.

Iată o idee pentru o reclamă la telefonia mobilă
în care se poate vizualiza îngrămădirea sunetelor emise
fără să inspiri o gură de aer. Sunetele mitraliate în timp
record o luau razna după cum își întorcea capul spre diverse părți ale sălii, încât era dificil ca timpanul meu să
le prindă pe toate din zbor și creierul meu să le prelucreze sensul și rostul în fraze. Dificultatea se accentua
pentru că nu făcea pauze între cuvinte. Bălmăleală sonoră. În tot acest timp, își dădea peste cap ochii sidefii
ca o subretă plină de importanță, punând în evidență
robustețea gâtului și bogăția părului vopsit în nuanțe
cafenii, aproape negre. Gest ce nu se mai potrivește cu
vârsta ei, dar s-a deprins să se alinte așa. Are pe puțin
40 de ani, dacă nu înaintează lent spre 45. Vârsta prăbușirilor inevitabile la femei și a eforturilor de a se menține la suprafața tuturor aparențelor. Trăsăturile feței îi
mențin în linii mari frumusețea juvenilă. Buzele armonios arcuite, în acțiune continuă, lăsau să se întrevadă o
dantură impecabilă. Părea foarte sigură pe ea și pe tot
ce spune. Persoana care te obligă să fii politicos și să fii
de acord cu tot ce scoate pe gură. În ciuda aparențelor,
sunt un tip politicos. Așa că i-am dat impresia că m-a
acaparat și pe mine, adică m-a împiedicat să-i întorc
imediat spatele. Ba mai mult, m-a îndemnat să adaug
amintirile mele în legătură cu piscina. Dar nu m-a lăsat
să vorbesc prea mult. Când am evocat momentul primei mele descinderi la bazin, eram doar un puști în clasa a șasea, a sărit să-l evoce pe al ei. De mică i-a plăcut
bălăceala. Când i-am spus că la sfârșitul programului
antrenorul ne lăsa să jucăm „mâța”, a intervenit că și cei
din seria ei jucau „mâța”. Când i-am spus cum m-a
aruncat Arpi bácsi în apă, pentru că pe atunci încă nu
știam să sar fejes (cu capul înainte), a intervenit imediat
că-l cunoaște pe Arpi bácsi. Îl știa pe antrenorul meu?
Arpi bácsi, cel cu ochiul stâng tumefiat? Da, știa și din
ce motiv era chior. Făcuse box înainte de a deveni antrenor de natație și-l pocnise zdravăn careva de i-a
spart arcada, încât a rămas așa: cu ochiul stâng micit.
Așa că s-a lăsat de box și s-a apucat de înot. Știa tot.
Cunoștea pe toată lumea, lume bună și rea, protipendada orașului. Evident că se mândrea cu asta ca și cu sânii
legănați în fața mea de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, așa cum se alintă femeile când vor să-și pună în evidență nurii. Ocupase un post important în
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Alimentația Publică. Îi știa pe bețivii faimoși, intrați în
legendă. Pe de altă parte, toți grangurii orașului apelaseră la ea cu o problemă sau alta. Dădea dispoziții să se
aranjeze recepții pentru notabilități, participa ea însăși
la multe petreceri, aniversări și mese festive cu persoane importante. Când laudele urcaseră deja pe acoperișul clădirii, mi-a întors spatele să-și întâmpine prietena,
o sfrijită blondă, cu pielea albă și costum de baie rozvișiniu. Una din companioanele ei, am recunoscut-o
imediat. În scurt timp, tocmai când mă gândeam că am
scăpat de conversații ocazionale, s-au apropiat amândouă de mine. Mi-a prezentat-o ca unei vechi cunoștințe, deși pe tot parcursul dialogului nostru (mai mult
monologul ei) nu apucaserăm să ne spunem unul altuia, în mod civilizat, numele. Am aflat că nou-venita se
numea Rica și părea interesată și chiar încântată să mă
cunoască. Vorbăreața cu care făcusem istoricul piscinei
n-a vrut să-și spună numele. A aruncat doar atât: „Nare importanță”.
*
De când am scăpat de cretinul ăla de bărbatumeu, fac ce vreau fără să dau socoteală nimănui. Mă
înconjor întotdeauna de persoane plăcute, ca voi, le
spun adesea. Cum sunt vorbicioasă din fire, intru
repede în vorbă cu oricine, povestim un sfert de oră și
la despărțire suntem deja prietene. Asta sunt. Am lipici
la oameni. Bărbați, femei, nu contează. Dar mai bine să
nu vorbesc despre bărbați. Dă-i la dracu’ de mitocani.
Bărbații vin și pleacă. Tot singură rămâi. N-ați rămas
singure? Cu ce v-ați ales din căsnicie? Cu prunci
nerecunoscători? Bărbații aleargă după trufandale. Nu-i
vezi și aici cum belesc ochii după vreo tinerică? Noi
suntem femei serioase, adică singure. Ce bărbat vrea o
femeie serioasă? Asta-i viața, trebuie să recunoaștem
adevărul. Noi suntem mai multe femei singure care abia
așteptăm să ne întâlnim, să pălăvrăgim, să ne vărsăm
amarul. Ne cunoaștem de luni de zile, cu unele de
aproape un an, nu-i așa? De când merg la piscină, miam făcut multe prietene. Mai vin și cupluri de tineri cu
trupuri zvelte de zici că-s sculptate. Se țin în brațe unul
pe altul, se sărută, se giugiulesc. Vraja iubirii, moartea
vorbirii. Comunică din priviri. Așa-i la început.
Vorbele, cearta, scandalul vin pe urmă.

Nu interacționez cu ăștia decât rar, întâm-plător. Nu se
arată dispuși la vorbă și le dau pace. Rica zice că fac pe
scorțoșii. Eu nu cred. Se izolează și ei, săracii, de
răutatea lumii, vor să rămână în cuibul lor. Își poartă
intimitatea conjugală în locuri publice fără nicio jenă ca
pe un drept cucerit și demn de arătat. Ce știu eu ce au
în cap. Nu mă bag. Treaba lor la urma urmei. Noi cu ale
noastre. Râdem, glumim, ne bălăcim. Ne mirăm și ne
amuzăm cât de proști sunt bărbații. Cum își dau
importanță când îi bagă cineva în seamă. Cum își
părăsesc familiile pentru niște târâturi care îi storc de
bani. Cum se lasă păcăliți de amante. Bazaconii deastea de-ți vine să te prăpădești de râs. Mai facem
fiecare câteva bazine, să nu uităm de ce am venit și iară
ne adunăm să bârfim. Mă simt bine în compania
voastră, le spun, de-aia merg zilnic la bazin, nu ca să
slăbesc. Ți-ai găsit, eu să slăbesc! Poate când o să
renunț la o masă bogată, la slănină și la prăjituri! Ce,
parcă am slăbit un gram de când înot ca nebuna? Fac
pe puțin 40 sau 50 de bazine zilnic, de parcă m-aș
pregăti pentru olimpiada de la Tokyo sau unde se va
ține. Ajung de obicei târziu acasă, dar nu-mi pasă. Nu
trebuie să fac mâncare. Nu mă întreabă nimeni unde
am stat atâta. Niciodată nu mi-a mers mai bine ca
acum. Gust libertatea după care am tânjit mereu.
Numai Rica nu mi-a dat pace în ultima lună. Voia
cu orice chip să-i găsesc un tip. Zice că-s mai îndrăzneață. Nu mă gândeam deloc la ea când am intrat
în vorbă cu Scufundătorul. Scufundătorul Palid, că-i
alb ca varul. Alb el, albă ea. A bâiguit el ceva acolo,
când a dat mâna cu Rica, dar nu mă interesează. Pentru
mine rămâne Scufundătorul. Nici nu-mi dau seama
cum am intrat în vorbă cu el. N-a fost nimic
premeditat, jur. L-am dibuit când a sărit în bazin și mă
uitam ca tot omul să văd pe unde va ieși. Cred că și-a
dat seama că-l ur-măresc și a vrut să impresioneze
asistența, să demon-streze ce e în stare. Tipic bărbătesc,
adică pueril, groaz-nic, de-a dreptul caraghios. Ce mai
tura-vura: un idiot ca toți ceilalți. Un îngâmfat. Nu
vorbește cu nimeni aici. Scufundător fără creier. Doar
am văzut atâtea scheme de-astea pe aici. Sportivi
autentici pentru care e ceva obișnuit să străbați bazinul
de la un capăt la altul pe sub apă. Tipi cu spate trapez și
brațe lopeți, nu aschimodii. M-am prefăcut îngrijorată
și profund impresionată de recordul lui.
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ȘTEFAN ION GHILIMESCU
Alexandru Busuioceanu şi Lucia Palladi
(O altă istorie romantică !)
Graţie uluitorului istoric literar C. Popescu-Cadem
care a sacrificat doi ani de viaţă pentru descifrarea şi
editarea jurnalului lui Alexandru Busuioceanu: Caietele
de la miezul nopţii (Ed. “Jurnalul literar”, 2001), la care
aş adăuga şi fructuoasa cercetare a corespondenţei cărturarului de către doamna Liliana Corobca (Un roman
epistolar al exilului românesc , vol. I - 1942-1950 -, carte
apărută, în 2003, la aceeaşi editură condusă de Nicolae
Florescu), numele eseistului, poetului (deopotrivă de
limba română şi spaniolă!) şi istoricului de artă Alexandru Busuioceanu, mort în exil în 1961, nu mai este
pentru cercetătorul român o ţară complet necunoscută.
Dovada peremptorie, teza de doctorat a doamnei Irina
Dogaru care pleacă chiar de la jurnalul pomenit şi al
cărei rezumat ( Alexandru Busuioceanu. Monografie,
2012) poate fi oricând accesat în mediul electronic.
Am citit în ultimii ani aproape tot ce s-a scris în
România despre Alexandru Busuioceanu, plecând evident de la boom(ul) reactiv pe care l-au stârnit în presa
literară cele două cărţi mai sus pomenite. Şi m-am mirat
serios de faptul că nimeni nu a observat că prima conservă in miezul ei, într-un înveliş subtil de fire subţiri,
un caz de pasiune şi iubire intelectuală ce atinge, prin
forţa ardorii şi visului convertit în artă, sublimul.
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Simplificând şi lăsând la o parte atâtea şi atâtea informaţii deosebit de preţioase despre activitatea sa în anii
exilului madrilen precum şi despre relaţiile cu crema
intelectualităţii hispanice şi diaspora românească de
acolo (N.I.Herescu, Vintilă Horia, Aron Cotruş, Horia
Stamatu, Bazil Munteanu, V. Buescu, Alexandru Ciorănescu etc.), aş putea spune, fără să exagerez prea mult,
că o mare parte a materiei Caietelor de la miezul nopţii
(cu însemnări, în special, din anii 1950, 1951) o constituie odiseea descoperirii şi valorificării materialului ce
alcătuieşte substanţa celor două “studii” publicate de
Alexandru Busuioceanu în Correro literario, în 1950 şi
1952, respectiv “El grande y secreto amor de don Juan
Valera : Lucia ‹‹Muerta››” şi “Don Juan Valera y Lucia
Paladi (Historia romantica)”. Pentru impactul ultimului
asupra mediului literar spaniol, în 1953, Alexandru Busuioceanu a primit, de altminteri, premiul literar purtând chiar numele marelui romancier şi critic literar
Juan Valera.
Pasionat de opera şi biografia marilor clasici ai
literaturii spaniole (în special de Juan Ramon Jimenez,
Marcelino Menendez Pelayo şi Juan Valera), dar şi de
un contemporan ca Vicente Aleixandre (încununat cu
Nobel), într-o noapte de sfârşit de iulie 1950, pe la ora
1:30 (de la acest obicei, aşadar, Caietele de la miezul
nopţii !), Alexandru Busuioceanu începe să parcurgă
poeziile şi corespondenţa lui Juan Valera (1824-1905),
“căutând elemente pentru un articol despre La Muerta
(“Moarta”, n.n.) pentru Correro Literario. Cred, notează el în jurnalul de lucru pe care îl concepea, după
cum singur o spune, ca pe un adevărat proces verbal,
că voi izbuti să întocmesc ceva pagini. Poate voi continua apoi, tot în Correro, cu o serie de Note romantice”.
Înainte de a parcurge sistematic Operele complete ale lui
Valera şi de a lua cunoştinţă, prin intermediul soţilor
Luis Serrat, (el însuşi nepot a celebrului roamancier) de
cartea lui Manuel Azaňa, Valera en Italia, 1929 (în care
constată că “toată istoria Luciei e toată într-un capitol
al cărţii.” ), atâta timp cât Alexandru Busuioceanu îşi
propune din capul locului să scrie despre “Moarta”, un
cognomen pe care Lucia Palladi îl primise în saloanele
madrilene, datorită palorii cadaverice a obrazului femeia care îi inspirase lui Valera o primă şi imposibilă
dragoste romantică - este în afara oricărei discuţii
faptul că profesorul de la Complutense cunoştea originea românească şi, într-o măsură, istoria vieţii acestei
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misterioase Lucia Palladi, “persoana pe care am iubit-o
cel mai mult pe lume”, cum s-a exprimat, se pare, fără
nicio reţinere, într- scrisoare către un prieten, Juan
Valera. Opţiunea de a scrie despre Juan Valera şi Lucia
Palladi, marchiză de Bedmar, conf. notiţei încredinţate
jurnalului la ora 2:30 în noaptea de 3 august 1950, se
datorează faptului că “Lucia e româncă şi o figură romantică interesantă despre care la noi nimeni nu ştie
nimic”. Într-o paranteză, fie spus, în urma unei investigaţii aproape detectivistice, într-un târziu, Alexandru
Busuioceanu va descoperi în casa marchizului Villadarios din Madrid, unde este introdus de către prietena
sa Matilde Perez del Pulgar, că în călătoria sa în Spania
din 1846 (unde ţinuse să fie martor la nunta ducelui de
Cadiz cu regina Isabella a II-a !), Mihail Kogălniceanu
se interesase de marchiza Lucia Palladi de Bedmar,
lăsând în dar acesteia un album în care cercetătorul va
avea surpriza de a descoperi încântat un autoportret al
ei şi un portret în acuarelă al fiicei acesteia din prima
căsătorie, Pulcheria Callimachi Cantacuzino, în vârstă,
se pare, la acel moment, doar de şase ani.
Întrebarea pe care şi-o pune pe bună dreptate
cititorul este însă cine este această Lucia Palladi, iubita
de tinereţe a lui Juan Valera, femeia pe care viitorul
mare romancier şi diplomat o va cunoasţe la Napoli, în
1847, graţie bunăvoinţei ducesei de Bivona, pe când
proaspătul absolvent de drept lucra fără plată la Ambasada spaniolă pe lângă ducele de Rivas? Potrivit Genealogiei Calimachilor (1897) de A. D.Xenopol, invocată şi
de Alexandru Busuioceanu, Lucia Palladi a fost fiica
hatmanului Constantin-Bogdan Palladi şi nepoata, după mamă (Ralu Callimachi), lui Scarlat Vodă Callimachi (1773-1821), domnitor efemer în mai multe rânduri
în Moldova şi Ţara Românească. Provenea aşadar dintro veche familie greco-fanariotă care a dat României
patru domnitori şi pe un aventurier politic comunist :
Scarlat Callimachi (1896-1975), poreclit cum bine se
ştie “Prinţul roşu”, poet avangardist şi istoric fantezist,
director, după “eliberarea de sub jugul imperialist”, al
incredibilului Muzeu jdanovist Româno-Rus din
Bucureşti, desfiinţat prin 1963. Căsătorită cu Nicolae
Cantacuzino-Paşcanu cu care o are pe Pulcheria Cantacuzino (1840-1865), datorită morţii premature a soţului
(Busuioceanu evocă la un moment dat frumoasa
reşedinţă a acestuia din judeţul Roman), după doi ani
de văduvie, Lucia Palladi Cantacuzino se mărită în

Spania cu Manuel Antonio de Acuňa, marchiz de Bedmar. Va avea şi cu al doilea soţ un copil, băiat de acestă
dată, Manuel Rodrigo de Acuňa Palladi, născut în 1843.
Însă, în urma acestui matrimoniu, Lucia Palladi Cantacuzino a fost acuzată de imoralitate întrucât se pare că
n-a cerut dispensa pretinsă de Mitropolia Moldovei
înaintea căsătoriei cu un catolic.
Mai mare cu doar trei-patru ani, probabil, ca don
Juan Valera, în 1847 Lucia Palladi Bedmar trecea în saloanele madrilene sau când călătorea la Paris drept o
femeie deosebit de frumoasă şi extrem de cultivată care
cunoştea la perfecţie secretele limbii scriorilor clasici,
greci şi latini, fiind numită în cercurile învăţaţilor pe
care îi frecventa, în acest sens, “doamna Grecoaică”.
Îndrăgostit de ea cu toată nebunia şi avântul vârstei tinere, imberbul Juan Valera va fi ţinut într-un şah etern
de frumoasa moldoveancă, fie cu spectrul tuberculozei
de care pretindea că este bolnavă (şi din care cauză,
probabil, s-a şi stins din viaţă în 1860), fie cu diferenţa
de vârstă considerată de ea o barieră de netrecut... Juan
Valera îi va scrie şi dedica frumosei Lucia primele sale
poezii, iar pasiunea pe care o nutrea pentru ea îl va
face un elev model care va deprinde cu uşurinţă cele
două limbi clasice. Anii petrecuţi la Neapole în compania Donei Greaca vor fi anii acumulărilor celor mai
fertile din punct de vedere intelectual pentru Juan Valera, anii formării lui în spiritul admiraţiei pentru valorile
perene ale clasicismului, a cărui estetică o va preţui toată viaţa.
Contribuţia esenţială a lui Alexandru Busuioceanu
la cunoaşterea vieţii şi activitătii Luciei Palladi este
descoperirea din data de 24 octombrie 1950, în arhiva
marchizului Villadarios din Madrid, a unor desene şi
picturi executate de mâna acestei uluitoare femei, material care-i întăreşte convingerea că se află în faţa operei unui pictor român absolut necunoscut “foarte bun”.
Iată însă şi însemnarea din jurnal, mai mult decât edificatoare: “După masă, cu Matilde (aristocrata Matilde
Perez del Polgar! n.n. ) la Villadarios. Ne primeşte cu
bunăvoinţă încântătoare, marchizul, marchiza, şi fata
lui. Pregătiseră arhiva pe care o aveau de arătat. E mai
mult decât mă aşteptam. Scrisori ale Luciei, ale lui Bedmar despre ea, o relatare a morţii Luciei, făcută de ducele Bivone, de la Napoles, la 24 febr. 1860. Un album de
desene ale Luciei, cu autoportretul ei în creion. Un
portret al fiicei ei, Pulcheria, în acuarelă (s.n.).
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Descopăr şi o semnătură a lui Kogălniceanu, din 1846
(…). Apoi acuarele ale Luciei, mereu vederi din Moldova. Şi PICTURI ALE EI, FOARTE BUNE, s.n. Copii după picturi de Prado, poate şi unele originale. O COMOARẲ (s.n.). E material pentru o carte. Citesc cu ajutorul
marchizei şi al fetei lor câteva scrisori şi documente. Nu
iau note. Mă înţeleg cu marchiza ca la întoarcerea de la
Paris să parcurg, cu ajutorul lor, tot materialul şi să îl
transcriu. Plec după mai mult de două ore de conversaţie în jurul Luciei. E cea mai frumoasă descoperire pe
care o fac în Spania”. Entuziasmul lui Alexandru Busuioceanu, după cum se poate observa, este real şi molipsitor. Pentru un istoric de artă nimic nu egalează, întradevăr, bucuria şi poate chiar orgoliul de a descoperi şi
pune în circulaţie opera unui pictor necunoscut ori pe
nedrept uitat.
O altă arhivă cerecetată de Busuioceanu privind
relaţiile dintre marele scriitor clasic spaniol şi fermecătoarea şi cultivata artistă şi traducătoare româncă
Lucia Palladi este cea aflată în posesia soţilor Serrat y
Valera, o colecţie de documente greu accesibilă, totuşi,
datorită “reticenţei” celor doi, pe care Busuioceanu nu
se sfieşte s-o definească fără rezerve în jurnal, cu binecunoscuta-i ironie. “Serrat are destulă veneraţie pentru
bunicul său, Valera; dar e timid şi ceva mai puţin
inteligent. Nu îndrăzneşte să zică nimic până când nu
decide soţia. Ea poate n-are rea voinţă, vorbeşte despre
Valera numindu-l ‹‹mi abuela›› (bunicul meu, n. tr.), dar
e ignorantă”. Mai săracă decât colecţia Villadarios, arhiva Serrat scoate totuşi la iveală câteva fotografii, unele
fragmente inedite din opera lui Valera precum şi o serie
de scrisori inedite ale tânărului don Juan, printre care şi
unele către dona Lucia, marchiză de Bedmar. Ele întăresc dorinţa lui Alexandru Busuioceanu de a scrie o
carte despre Don Juan Valera şi Lucia Palladi, un opuscul a cărui structură, în linii mari, o întrevăzuse încă
din faza stadiului incipient al cercetării şi conceperii
celui de al doilea articol despre Valera (“Don Juan
Valera y Lucia Paladi (Historia romantica)”. “Am ajuns
(chiar) la ideea unei mici cărţi despre Lucia şi Valera,
scria el în 19 august 1950, după miezul nopţii : aceste
două articole topite într-un eseu mai mare şi cu un
adaos de documente: fragmente rămse din scrisorile
Luciei; traducerile Luciei din greceşte, care se află în
manuscrisele lui Valera, dacă o mai exista; scrisori inedite poate ale lui Valera şi o notă bibliografică; de
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asemenea reproduceri fotografice, de asemenea în legătură cu această istorie şi reproducerea picturilor Luciei”.
În timpul descoperirii, culegerii şi transcrierii materialului privitor la Lucia, Alexandru Busuioceanu trăieşte la cea mai înaltă tensiune existenţială atât miracolul revelării marii iubiri romantice care i-a legat,
împotriva tuturor convenienţelor sociale şi de castă ale
vremii, pe cei doi artişti, cât şi mistica senzaţie de
contact suprafiresc, fizic şi psihic, cu obiectul cercetării,
manifestare epifanică a unei “prezenţe” dorite pe care
eseistul a resimţit-o în toate etapele actului de creaţie
… 21 aug. 1950 (11 şi un sfert seara): “Terminat de
transcris materialul privitor la Lucia. Două zile de nebunie (s.n.). Am strâns pe negândite şi cu o adevărată
furie, material pentru o carte întreagă. Ce păcat că că nam pentru cine să o scriu! Cartea aproape am trăit-o în
aceste două zile (s.n.). Când mi-am recitit notele în ordine aveam impresia că eram îndrăgostit (s.a.) de acestă
Lucia, pe care am facut-o să apară încetul cu încetul din
cenuşă (s.n.) “. La numai patru zile după ce încredinţează jurnalului rândurile citate, sub imperiul aceleaşi
stări dominante de tensiune, determinată cu siguranţă
de regimul muncii înverşunate de creaţie, Alexandru
Busuioceanu are un vis roamantic de natură să
exprime simbolic febrilitatea şi pasiunea cu care scria
şi îşi trăia fantasmele propriului scris (şi asta în ciuda
faptului că nu avea la ora aceea nicio siguranţă că ceea
ce scria va ajunge vreodată să fie cunoscut de cineva):
“Eram, poate, în oraşul meu natal, la Slatina. Dar numai în trecere. Eram tânăr, purtam levita romantică
(redingotă, n.ed.) şi o o barbă în jurul obrazului ca pe la
1830. Intrasem în cafeneaua din centrul oraşului, pe
care, în copilărie, auzeam pe oamenii mari numind-o
Gazin (s.a.). Scriam o scrisoare lui tată-meu (ca Valera)
şi tată-meu trebuie să se fi găsit undeva departe. Îi povesteam suferinţele şi moartea Luciei (a lui Valera - dar
se făcu că era a mea). Trebuie să fi scris lucruri foarte
patetice, cu sufletul sfărâmat. Vorbeam de un prieten
care o asistase până la urmă (nu pot să-mi aduc aminte
cine era), şi terminasem scrisoarea cu aceste cuvinte cu
care m-am deşteptat: ‹‹Puţin după aceasta muri şi el››
(Acest el eram eu, fireşte!) după trei zile de înverşunată
muncă, pe care el le considera cauza nebuniei sale. Valera iscălea: ‹‹Tu amante hijo›› - Fiul tău iubitor - Alexandru –“. Întregul efluviu al lui Alexandru Busuioceanu ar putea fi citit până la urmă ca un fenomen de
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disociere mediumatică a personalităţii, dacă, la un nivel
de mai mare proximitate, visul reprodus n-ar fi de fapt
sublimatul unei influenţe spirituale determinată de
schimbul aproape magic de energii dintre membrii
cercului iniţiatic. Fără a stărui ori a intra în complicaţii
analitice, oricând posibile, vreau să subliniez totuşi o
realitate de netăgăduit şi anume că poetul şi criticul de
artă Alexandru Busuioceanu se dovedeşte un bun
conductor atât de Juan Valera (ale cărui romane le-a
citit, totuşi, uneori mai greu) cât şi de Lucia Palladi de
care a fost efectiv îndrăgostit, precum de Antoaneta
Iordache, Juana Mirdo sau Matilde Perez del Pulgar,
pentru a mă referi doar la cele mai “prezente”.
Ca un apendice, aş vrea să adaug că, prin fiica sa,
Pulheria Cantacuzino-Paşcanu, Lucia Palladi a avut
norocul unor urmaşi extrem de bine situaţi ca rang
nobiliar. La Congresul de genealogie şi heraldică ţinut
la Iaşi între 10 şi 12 mai 2013, Cătălina Opaschi a făcut
o comunicare ce urmăreşte această descendenţă până la
mijlocul secolului trecut. Căsătorită la 16 ani cu
aghiotantul ţarului Nicolae I, Emil de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Pulheria a avut cu acesta, în 1859, o
fată, botezată Lucia, după numele bunicii. “Fiica ei,
scrie doamna Opaschi, căsătorită (1880) cu prinţul de
Schömburg-Waldenburg, a fost mama Sofiei, care în
1903 a devenit soţia prinţului Wilhelm de Wied,
nepotul reginei Elisabeta a României, candidat la tronul
regatului albanez. După o domnie de numai şase luni,
Wilhelm şi Sofia de Wied au părăsit Albania,
stabilindu-se în România. Sofia a murit în 1936 la
Fântânele, iar fiica ei, Maria-Eleonora, şi-a sfârşit viaţa
în lagărul de la Miercurea”.

SILVIU CRĂCIUNAȘ
Moartea ca moarte
Eu stărui și-acuma în timpul din mine
prin anii ce-au fost doar o glie pustie,
pierdut-am și rodul seminței divine,
o clipă ce soarta mi-a dat-o făclie.
Nu știu dacă cerul e frate cu Domnul,
privirea mă-nșală când sufletul caut
în arca cu stele a nopții, mi-e somnul
lăsat pe credință un cântec de flaut.
Nu știu dacă viața în suflet se schimbă,
o vorbă de-ar trece hotarul schimbării
când cerul privirea în lume și-o plimbă,
eu moartea, ca moarte, aș da-o uitării.

Galben
O floare ofilită de-o galbenă culoare,
o noapte petrecută în galbenă candoare,
o galbenă iubire ce moartea n-o s-o știe,
uitate mai respiră pe-o galbenă hârtie.
Săruturi fără număr pe galbene petale
se-așează cu grăbire și-s gata să răscoale
privirea pătimașă din galbena vedere
o tandră alinare în galbenă durere.
E galbenul din floare a ochilor cântare
pe corzi rămase-n suflet arcușului cărare
ce cheamă în surdină cu galbenă uimire
un dans de lacrimi plânse pe-un chip din amintire.
Învinsă fără milă de-a vremurilor toană,
o galbenă chemare se zbate în pripoană
s-aducă doar o clipă din galbena trăire
pe strada fără zile numită fericire.
Când viața-mi se va stinge în galbenul din zare
pe cer mă voi întinde în curcubeu din mare
să cad în stropi de viață pe galbena hârtie
și trandafirul galben să-l ud cu apă vie.
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HORIA DULVAC
UN HARNIC ŞI FAMILIAR MOTOR
„Cine m-ar crede dacă aş spune că matematica e
alimentată de durere ca de un harnic şi familiar motor?”

Parcă era un făcut, dar cele mai proaste sfaturi mi
le dădeau tot părinţii.
Animaţi de dragostea lor pasionată, îmi ascundeau
durerile cele vii (care de altminteri urmau să îmi fie
vitale în supravieţuire.)
Mama de pildă era cea mai vinovată. Înainte să mă
nasc, o întrebasem:
- Hei, care e treaba pe afară? Eu sunt cel pe care îl
veţi iubi.
Tăcerile lor vinovate ar fi trebuit să mă facă bănuitor.
De unde să ştiu că toţi treceau sub tăcere? Nimeni
nu m-a avertizat că urma să mor – iar asta se va fi
petrecând automat, ca o zbatere de geană, ca un simplu
reflex.
Aşa s-a întâmplat. Tot timpul m-au minţit.
La liceul Fraţii Buzeşti m-au lăsat să îmi aleg singur facultatea. Aveam în mod difuz dar acut senzaţia că
mă voi rata în oricare altă profesie (decât cea de scriitor,
de care am fugit ca de un destin blestemat). Însă nici nu
apucam să mă îndoiesc de ceva, că toată lumea se
îngrămădea să îmi dea asigurări că mi se pare.
- Ţi se pare. Talentul nu îţi dă de mâncare.
- La calităţile tale poţi profesa orice, îmi spunea
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dirigintele Iser.
- Lasă că ţi se pare, mă liniştea mama când izbucneam în plâns.
- Ţi se pare, i-am spus şi eu Mihaelei când am
anunţat-o că ne despărţim.
- Bine dar te iubesc, a replicat ea mai degrabă uimită de lipsa logicii în treaba asta.
Ştiam că îmi ascundeau tot felul de chestii. De multe
ori plângeam. Singur- asta era permis, ca masturbarea
furişă.
Înghesuiam în perne cocoloaşe de lacrimi. (Penele
lor dubioase, care aparţinuseră altădată unor păsări
sacrificate, purtau în ele un potenţial periculos şi resentimentar - dar se retrăgeau în faţa durerii mele simple.)
Toţi se înghesuiau să mă convingă, iar asta mi se
părea din capul locului dubios. Îmi argumentau voios
cu diferite dezastre. Le vedeam şi la televizor: trenuri
deraiate, tineri morţi de Ebola. Crime săvârşite de
adolescenţi în şcoli americane, de plictiseală.
- Slavă Domnului, că suntem în viaţă!
Chiar şi când mă tăiam la deget, nu mă înfuriam.
- Slavă Domnului, putea fi mai rău!
Dar prietenii mei din liceu începuseră deja să moară.
Asta era un precedent periculos. (Senzaţia necurată că
asta ne bucura.)
Tiberius, prietenul meu de ţigară clandestină în
vacanţele la ţară (şi fiul celui mai bun prieten al lui
Tata) devenise ofiţer pe submarin (pe unul din acele
vase din flota ultrasecretă a dictatorului Ceauşescu,
flotă pierdută oricum imediat după revoluţia care l-a şi
condamnat.)
Problema marinarilor de adâncime - îmi spunea el
- este că celulele cărnii se emancipează, nu se mai lasă
minţite.
Uneori, la adâncimi mari de scufundare, se auzea
carena vasului trosnind. Celulele epiteliale se turteau,
ba chiar şi funcţiile vizuale, olfactive sau tactile se suprapuneau (Tiberius însuşi ajunsese un minunat mutant – vedea culorile cu celulele epiteliale ale pielii.)
Înţelegeam toată treaba asta, cu prisosinţă. Nu mam aventurat niciodată prea departe, ar fi fost periculos. Trebuia să mă amestec fix în marea masă gaussiană
a statisticii şi de acolo să-i sfidez pe cei morţi. Asta era o chestiune de imprudenţă. Nu luaseră în serios avertismentele matematicii. Minunatele semnale ale durerilor-
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ca un far călăuzitor.
Nu era de mirare că multor marinari ieşiţi la pensie
li se strâmba gura şi ochii li se holbau.
Am văzut la muzeul marin din portul Constanţa un
peşte calcan cu ambii ochi pe acelaşi obraz, ca în picturile lui Picasso.
Era de fapt un peşte cu o singură faţă, ca o bandă
Moebius. Presiunile enorme îşi generau propria lor geometrie.
Profesorul de bizantinologie Raoul Magheresco, care preda la universitatea Pontica din Constanţa, m-a
dus la restaurantul din port. M-a sfătuit să nu mănânc
cu obrazul prea aproape de farfurie – circula legenda că
odată, fileul de calcan servit pe o farfurie plată, a
explodat.
Mi-a explicat: pe fundul oceanelor trăiesc vietăţi
aplatizate al căror metabolism e adaptat la presiuni de
ordinul sutelor de bari. Deşi eviscerate cu grijă în
bucătăriile restaurantelor, unele păstrează bule de somn
în carnea lor. Pliate ca celulele zilei sau ca celulele de
portocală. Scoase la suprafaţă, acestea explodează,
carnea pulverizându-şi zdrenţele în mediul ambiant.
Povestea asta marinărească m-a pus cumva pe gânduri.
Orice s-ar spune, în tot ce făceam, singurul lucru
legitim era propria mea securitate.
Drept urmare, am încetat contemplaţia religioasă şi
rugăciunile intense, fiindu-mi teamă să nu mă sparg. Se
ştie că unii sfinţi levitau cu oarecare uşurinţă în timpul
meditaţiilor, dar se lipeau de tavanul grotelor lor şi se
opreau.
Dacă nu m-aş fi proptit în grinzile tavanului şi m-aş
fi ridicat ca un balon imprudent la cer? Şi aşa celulele
mele aşteptau doar un pretext, să explodeze !
Am experimentat şi eu odată, în timpul unei
scufundări, ceea ce se cheamă beţia de azot.
Din cauza presiunii, azotul s-a dizolvat în sânge –
pur şi simplu, ca bioxidul de carbon în sifon. La ridicare, s-a degazat cu o viteză aşa mare, încât sângele fierbea. I-am simţit în mască gustul uşor efervescent, căci
îmi dăduse pe nas ca un borş cald, neplăcut. Am ieşit la
suprafaţă, rapid.
- Băi ce mama dracului, am strigat cu gura cârtitoare,
luând aer.
Cerul a acceptat şi el cu obiectivitate mica mea revoltă.
Ştia că nu am cum să scap.

Mi-am smuls masca de respirat. Capul avea cu restul trunchiului o legătură precară.
Asemenea meserie nu era pentru mine. Riscam să
îmi explodeze scăfârlia, ca unei flori de păpădie. O
ridicare grăbită risca să-mi fie fatală – puteam rămâne
fără cap, cu trupul terminându-se într-un gât rupt. Aşa
cum se rupe turta florii soarelui şi planta rămâne cu tija
strâmbă. Nu se mai poate răsuci după soare – nu îl mai
poate simţi.
(Învăţasem să mă învârt pe ici-colo, trăgând de timp
prin lanuri, prin mediocritatea mea. Problema
presiunilor înalte era specialitatea sfântului Ilie. El
vedea că oamenii trăiau ca nişte încuiaţi, că se
învârteau o viaţă întreagă printre ticurile lor fără să se
uite în sus. Săvârşeau tot felul de gesturi, crezând că nu
sunt văzuţi. Ce putea face - să le răsucească gâturile ca
unor pui de găină?)
Mamele ştiu cel mai bine să adoarmă un copil aflat pe punctul să se trezească, înainte să îşi dea seama ce
i se pregătea.
În ceea ce mă priveşte, fără tertipurile lor, nici măcar nu aş fi plecat în această aventură. Era însă prea
târziu să mă feresc de femei, oricât ar fi ele de periculoase. Nu le trebuie decât o aruncătură de ochi pe
care o înfig în tine ca un pumnal, să îţi descopere lucrurile ascunse (camerele tale goale pline cu jucării, păpuşi
dezarticulate, disperări, puneri deoparte vinovate.)
La Mama, asta se datora ciudatei sale afecţiuni
oculare: pleoapele cărnoase ca nişte obloane erau fără
gene, ca la şerpi. În frunte, avea o protuberanţă - un neg
sau o banală acumulare lipidică ce dădea impresia de
ochi ciclopic ce ardea în sinea lui, gălbui.
De când a albit, bustul mamei a început să semene
cu portretul lui Newton sau cu fotografia lui Stalin fără
mustaţă (deşi chiar şi ei îi crescuse o mustaţă rară şi
lungă ca unui somn de apă dulce).
Femeile îmi întorseseră de mai multe conţinutul pe
dos. Dar tot mai aveam ceva pus deoparte.
Pusesem deoparte tot felul de lucruri - credeam că
sunt doar lăcomiile mele şi atât. Nu mă puteam
desprinde definitiv. Spuneam:
Asta ar fi bună la cutare, hai s-o pun deoparte!
Aiurea! Niciodată chestiile astea nu au folosit la
nimic. Reuşeau cel mult să îmi îngreuneze memoria, să
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îmi ocupe apartamentul.
Schimbam uşi, ferestre dezarticulate, jaluzele sau
scaune rupte. Le puneam lângă arcurile de saltea sau
ticurile răsucite, astfel încât ajunsesem să strâng
nimicuri pentru încă o casă.
Nimic nu era uitat - se găseşte oricând spaţiu, unde
înghesuiam felurile de posibil, într-o debara. Gesturile:
le păstram ca pe nişte preţioşi spermatozoizi.
Dar până şi cămările posibilului păreau pline (sau
poate era vorba de vreo oboseală de-a mea). Dădeau pe
dinafară, ca seminţele dintr-un ovul. Prezentul se
umplea de pui mici, tresălta de crime şi avortoni.
Notă de jurnal: Azi.

Deschid uşa şi, din rafturile de sus ale gândurilor,
cad ca numerele norocoase dintr-o maşinărie mecanică, piesele mecanice (nichelate) ale Zilei de Azi.
Le prind în pumni, aşa cum îmi vin, la întâmplare.
Traversez în plin jogging Parcul Poporului republican - odinioară Parcul Bibescu. O simplă trecere în
diagonală şi atâta tot. Lucrurile se reclamă însă să fie
consemnate stăruitor.
Mai departe. O pasăre înţepenită cade pe stratul de
frunze scrobite. Scoate un oftat clar. Mă uit în ochiul ei
înţepat de lumină. E vag moartă. Inima i-a înţepenit.

Un grup de sportivi sperie raţele. Ca o
inexplicabilă consecinţă, sângele se ascunde brusc

într-un colţ al trupului (Văzusem o retragere de asta la
un căţel timorat). Acel trup (plin de erori) care se
aşează pe o banchetă de lemn.
În astfel de clipe gândesc atât de intens, că mi se
accelerează diureza. Trebuie să mă piş pe un copac.
Nu îmi vine însă în minte ultima lecţie de geometrie euclidiană şi îmi dau seama de inutilitatea
încercărilor să îmi amintesc. E o problemă de
încreţitură a trecutului – cu cortexul şi tresăririle lui.
Îmi amintesc în schimb ce voi face: să traversez
cimitirul Ungureni, să intru în Parc.
Pasărea înţepenită care urmează să îmi cadă în palmă e o cioară. Oricât de prudente ar fi aceste creaturi,
tot mai greşesc. Oricât ar fi şi ele de bune la matematici,
cu ochiul lor curios, egiptean.
De vină e atracţia gravitaţională, greutatea noastră
cea vinovată. (Dacă n-ar fi deştepte, ciorile nu ar trăi
câteva sute de ani.)
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Răzorul de flori proaspăt săpat tocmai a expirat. Îi
miroase gura a pământ.
Toate se contabilizează, până şi gesturile cele mai
mărunte.
Mă plimb prin Parcul Ferdinand din Timişoara cu
sensibila mea prietenă Maria Krakovski. În dimineaţa
asta, ea e intens indecisă pe ce alee să o apucăm (mie mi
se părea că toate libertăţile ni se deschideau în cale).
Are dreptate! Ca întotdeauna, risipeam totul cu
neglijenţă. Paşii noştri pe alee erau într-adevăr indestructibili. Cum Dumnezeului înţelesese asta, iar eu cum
reuşeam să fiu atât de prost?
Nimic nu se pierde, gesturile noastre lasă în urmă
o vibraţie reziduală cu care urma să dau nas în nas mai
târziu. O întâlnire matematică, din care nimic nu era
abandonat.
(Îmi amintesc de un perfect circuit ecologic creat într-o
sferă închisă, plină cu apă; speciile se mâncau unele pe
altele şi se reproduceau, împerechindu-se între ele fără
încetare: un sinistru perpetuum- mobile biologic, un iad
într-un borcan.)
Cine m-ar crede dacă aş spune ca matematica e
alimentată de durere ca de un harnic şi familiar motor?
Odată i-am strigat mamei că aş fi vrut să fiu un
copil abandonat şi găsit. Ba chiar am întrebat–o dacă
nu cumva m-a înfiat. Ţipătul s-a lovit de cantul uşii şi a
desprins de acolo o aşchie. Îmi era teamă să nu o
lovească în tâmplă.
Avea ochii în lacrimi. I-am explicat de ce era
important: pe canalul unei televiziuni britanice apăruse
o miră, adică semnalul de control al unei transmisii
care avusese loc cu o jumătate de secol înainte şi intrase
pe post acum.
Specialişti gomoşi explicaseră că imaginea reflectată umblase de acolo colo, ciocnindu-se de tot felul de
planete (şi de gesturile noastre) ca de nişte oglinzi,
revenind la ochiul privitor ca şi cum ar fi fost vie.
(Chiar de le aş atinge cu degetele, chipurile nu îmi mai
inspiră încredere - proba pipăitului coastei cu mâna e
neconcludentă. De unde ştiu că nu sunt reflectarea unui
gest săvârşit mai demult?)
Totul era o chestiune de timp. Am văzut un reportaj despre doi dinozauri luptând: unul dintre ei, mic şi
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de generaţie nouă, îl muşca pe celălalt mortal. Dar
reacţia primului era atât de lentă, încât până să ajungă
stimulul de la coapsa muşcată la creier şi înapoi la gheara cu care riposta, cel vioi îl mai ataca de câteva ori.
Dinozaurul cel lent era deja mort, restul mişcărilor care urmau fiind doar recuzită.
Era revoltător: nu fuseserăm avertizaţi că cei
neatenţi, sau cei care nu luau în serios matematicile
astea perfide, pur şi simplu vor muri. Slavă domnului,
eu m-am prins la timp că nimeni nu îţi oferă nicio
garanţie!
Aşa s-a întâmplat cu Radu, cel mai frumos coleg
din liceu, căruia i-a căzut o cărămidă în tâmplă la
cutremurul din anul o mie nouă sute şaptezeci şi şapte.
Profesorul de istorie Culman i-a ţinut un discurs de o
neaşteptată sensibilitate. Şi noi care îl crezusem un
sclerozat!
Noi ştiam că era vorba de o întârziere explicabilă,
provocată de relaţia sa cu colega noastră Ingrid (un
nume cam rar pentru oraşul nostru balcanic) pe care o
jinduiam toţi şi pe care am surprins-o goală după
perdele. Azi, acolo s-a construit celebra cafenea
armenească Agop.
Fusese victima neatenţiei, ca şi cocoşii de munte
care, în perioada de împerechere, devin absenţi şi pot fi
luaţi cu mâna de vânători.
Dar au trecut deja peste douăzeci de ani şi mortul
o fi ajuns deja departe. Morţii nu sunt uitaţi din cauza
trecerii timpului, universul se dilată şi banda lor de
frecvenţe se deplasează spre roşu.
Tot aşa, la întâlnirea mea de la terminarea liceului,
unii muriseră într-un mod de neînţeles. Masculii
rămaşi se încăieraseră pe fată şi, cum se întâmplă de
obicei, doar unul a câştigat. S-a retras cu femela într-un
colţ al fertilului, ca într-o protejată cameră nupţială,
topiţi în voluptatea anonimatului.
Eu unul rămăsesem la pândă, atent să nu ratez şansa. Să mă înmulţesc.

LAURENȚIU KOCH
“Pagini literare germane” *
După volumul “Secvențe literare germane” publicat în 2013, în care autorul, poetul și traducătorul
Mircea M. Pop, adună cronici(le) literare și recenzii(le)
publicate vreme de peste un deceniu în diverse reviste
literare din țară, printre care : “Arca”, “Convorbiri literare”, “Hyperion”, “Poesis”, “România literară”, “Vatra” şi
“Vatra veche”, cartea de față “precede în bună parte
(perioada 1994-2000)”, deci pe cea anterioară, fiind însă
“şi o prelungire a “Secvențelor… fiindcă include cronici şi
recenzii la cărți apărute după publicarea acelei lucrări”,
dar ea mai este “şi o completare a “Secvențelor…”, fiindcă
include cronici şi recenzii la cărți care nu au fost incluse
în acea carte” (am citat din “Scurtă introducere”, pag. 5).

De remarcat este și faptul că în amplul volum “Pagini
literare germane” au fost incluse recenzii publicate în
revistele : ”Portal Măiastra” din Târgu-Jiu, “Steaua” sau
suplimentul “Salonul literar” al fostului ziar arădean
“Adevărul”. Iar câteva recenzii în limba germană, care
au fost publicate în revistele “Die Brücke” din Saarbrücken şi “LOG International” din Viena, au fost traduse acum de autor şi integrate în lucrarea de față.
Trebuie amintit că “în atenția recenzentului au stat căr-

țile autorilor români traduse în germană, cărțile
autorilor germani proveniți din România, precum şi
cărțile despre România [ale autorilor germani – n.n.], de
după 1989” (pag.5).

Desigur, autorul cărții putea structura materialul
inclus în lumina acestui criteriu, ori în funcție de genurile literare. El preferă însă criteriul cronologic – şi anume data apariției cărții în Germania, Austria sau Elveția. Dintre autorii români îl amintim în primul rând pe
Eminescu (“Eminescu în germană” – recenzie la volumul bilingv de poezii Mihai Eminescu “Der Abendstern”, 1999 şi “O nouă ediție Eminescu în germană” –
cronică la Mihai Eminescu “Gedichte”. Nachdichtung
aus dem Rumänischen von Konrad Richter, volum editat de Simone Reicherts-Schenk şi Christian W. Schenk
în 2000). Sub titlul „Un roman de Tudor Arghezi“ în germană“ este recenzat romanul „Der Friedhof“, apărut în 1991.
Mai sunt prezenți: Ștefan Bănulescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Ioan Flora, Emil Manu, Gellu Naum, Mihail
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Sebastian, Marin Sorescu, Vasile Voiculescu şi Tristan
Tzara, dintre cei plecați dintre noi.
Dintre autorii din țară contemporani nouă, sunt
incluşi: Gabriela Adameşteanu, Ana Blandiana, Mircea
Cărtărescu, Aura Christi, Mircea Dinescu, Gellu Dorian, Dan Lungu, Ioana Nicolaie, Andrei Pleşu, Dorin Popa,
Doina Ruşti, Valeriu Stancu şi Lucian Dan Teodorovici.
Dintre autorii români din diaspora, îi întâlnim pe: Carmen-Francesca-Banciu, Jan Cornelius, Rodica Drăghincescu (Franța), Cătălin Dorian Florescu (Elveția), Dana
Grigorcea (Elveția), Maria Mailat (Franța), Alexandru
Papilian (Franța),Vasile V. Poenaru, Dana Ranga, Gheorghe Stanomir, Dumitru Ţepeneag (Franța) şi decedații Vintilă Ivănceanu (Austria), Aglaja Veteranyi
(Elveția) şi Alexandru Vona (Franța). Dintre scriitorii
germani proveniți din România, autorul se opreşte la
şvabii bănățeni: Kristiane Kondrat, Johann Lippet,
Herta Müller şi Richard Wagner şi scrie şi despre opere
ale saşilor transilvăneni Hans Bergel, Klaus Hensel,
Franz Hodjak, Oskar Pastior, Georg Scherg şi Dieter
Schlesak. Este prezent şi Daniel Spoerri (n. 1930 la
Galați) şi se cuvine a fi amintit şi sasul Richard Reschika, născut în 1962 la Braşov, inclus cu „Introducere E.
M. Cioran“ şi „Introducere Mircea Eliade“, care a
tradus şi câteva romane de Eliade.
Trebuie neapărat amintiți doi autori germani care trăiesc în România: Eginald Schlattner şi Joachim Wittstock.
Dintre scriitorii străini care scriu despre România, sunt
incluşi şi comentați: Werner Dürson (Germania), Johannes Gerlich (Austria) şi Usula Wiegele (Austria).
Se cuvin apoi a fi amintite două medalione literare:
„Mircea Rebreanu – o retrospectivă“ şi „Cărțile lui
Johannes Bettisch”.
Interesante sunt şi cele scrise despre “Un poet bilingv”
– Eugen D. Popin şi “O poetă bilingvă” – Renate
Müller, poeți care sunt acasă în ambele limbi.
De asemenea sunt amplu comentate cele trei antologii
de lirică românească apărute în Germania.
Interesant este şi segmentul “Cărți şi studii despre Eminescu în Germania” (pp. 143-148), în care sunt puse în
discuție şapte cărți.
Nici literatura din Bavaria nu trece neobservată de
ochiul critic al autorului, fiind comentată în trei
materiale (“Lirică românească din München şi Bayern”,
“File germane din literatura diasporei müncheneze” şi
“Patru volume de versuri müncheneze”).
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Sunt puse în discuție şi câteva teze de doctorat având ca
tematică literatura română (“Picarescul în proza românească a secolului 20” de Anke Pfeifer, “Legenda Meşterului Manole în dramaturgia românească” de Simone
Reicherts-Schenk şi o disertație de doctorat din Austria
despre Eminescu, intitulată “Die politische Schriften des
Mihai Eminescu”, semnată de Joachim-Peter Storfa).
Blaga este prezent în lumina a trei cărți: “Lucian Blaga. Ein
rumänischer Dichter und die deutsche Literatur” de
Mircea Vaida-Voevod, din 1992 şi traducerile „Cunoaşterii luciferice“ şi a “Eonului dogmatic” de către prof. dr.
Rainer Schubert din cadrul “Trilogiei cunoaşterii”.
Cartea universitarei berlineze Ilina Gregori, intitulată
“Rumänische Literaturwissenschaft” este, de asemenea,
comentată. Sub titlul “Un eveniment editorial pentru
literatura română” este amplu analizată (pp. 59-66)
“Rumänische Literaturgeschichte von den Anfängen bis
zur Gegenwart” a regretatei Eva Behring, carte publicată la
editura Universității din Konstanz în 1994.
Spre a vedea modul cum criticul sintetizează concluziile,
am reda trei fraze din cronica intitulată “Despre teamă,
prietenie şi moarte” la romanul “Herztier” de Herta Müller:

”Despre acest roman s-a spus că “aminteşte de Kafka, prin
stil” (mai sus menționatul Dieter Lenhardt), sau că abordează o
temă înrudită cu Elias Canetti (Friedmar Apel în
“Frankfurter Allgemeine Zeitung” din 4 oct.1994), ori că
prin poezia fabulației duce cu gândul chiar la Homer(!) (Rolf
Michaelis în “Die Zeit” Nr. 41 din 7 oct.1994).
Pentru noi însă lucrurile sunt mai simple, pentru că noi l-am
citit cu ochiul cititorului român, aşa încât: interpolarea
jurnalului Lolei ni-l aminteşte pe Camil Petrescu, poezia
prozei şi multele laitmotive pe Zaharia Stancu, obsesiva redare a visurilor pe D. R. Popescu iar modul specific feminin de a
sesiza şi înregistra cele văzute ne-o aminteşte pe Hortensia
Papadat-Bengescu. Cert este însă că este vorba despre un
roman de excepție, în care sunt incluse şi câteva cântece
populare româneşti (în traducerea autoarei) şi, drept motto şi
laitmotiv, sunt redate cinci versuri despre prietenie de Gellu
Naum (în traducerea lui Oskar Pastior“ (p.88).

În concluzie, este vorba despre o lucrare interesantă,
care oferă cititorului o imagine cu privire la ceea ce s-a
publicat din literatura română şi despre România în
arealul lingvistic germanofon.
*Mircea M. Pop: Pagini literare germane. OPERA OMNIA, publicistică şi eseu contemporan, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2015, 490 p. .
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MIHAELA ALBU
Mircea Muthu – Repere culturale transilvane *
Când un autor hotărăşte să consemneze, alături de
titlul unei cărţi, faptul că acesta este „volumul I”, el intră
dintru început în dialog cu cititorul, promiţându-i,
astfel, o continuare.
Dar dialogul autor-lector se continuă şi pe alt plan,
cel care scrie adresându-se, în cazul de faţă, în mod
conştient, unui public avizat, cunoscător al – deja –
statornicitele „repere culturale transilvane”. Care sunt
cele la care alege criticul şi istoricul literar Mircea
Muthu să se oprească în acest prim tom (dintr-o proiectată serie de trei)? Răspunsul: nume, opere şi fenomene
literar-culturale intrate în patrimoniul cultural românesc şi în memoria oricărui om cultivat prin şcoală –
Slavici, Goga, Rebreanu, Agârbiceanu, Blaga, „Cercul
Literar de la Sibiu”, dar şi „marginalii Cercului”, nume
mai puţin vehiculate, Wolf Von Aichelburg ori Victor
Iancu. Toate aceste capitole sunt subsumate unei nevoi
de rememorare şi, de aceea, nu întâmplător, prima parte este pusă sub semnul Memoriei! „Inserţiile contemporane” – despre scrierile Martei Petreu, ale lui Mircea
Tomuş, Ion Vlad, Ioana Em. Petrescu, Liviu Petrescu,
Bartolomeu Anania – „filologul” ş.a. – trimit cititorul la
nume, chiar dacă din zilele noastre, deja fixate între cele
de referinţă pentru cultura românească din Transilvania şi nu numai.
Pornind „la drum”, într-un „Remember transilvan”,
cu o metaforă preluată din Perpessicius despre „chipul

spaţiului transilvan” ca „piatra de visuri milenare şi
Canaan martirizat”, continuând cu o trecere în revistă a
câtorva dintre opiniile reprezentative ale unor
personalităţi (Vasile Băncilă, Rebreanu, Alex. Lepădatu,
Aron Cotruş, O. Goga ş.a.) asupra „aportului românesc
în calitate de parte integrantă a unui transilvanism
cultural” (p. 12), Mircea Muhu îşi anunţă intenţia de a
prezenta modele, „eşantioane”, cum le numeşte el,
„menite să aproximeze, poate cu un plus de acurateţe,
segmente din spaţiul cultural transilvan de ieri şi de
azi”. (p. 13)
Am putea selecta pentru exemplificare pe oricare
dintre acestea. Alegem unul mai puţin cunoscut. Este
vorba despre profesorul de excepţie de la Universitatea
clujeană, lingvistul, traducătorul, „spiritul de encicloped”, cum este numit la un moment dat, Henri Jacquier,
francez născut la Grenoble, român prin opţiune, datorită „marii lui dragoste: limba română”. Autorul „reperelor transilvane” nu-l include printre „marginalii cerchişti” deoarece la Sibiu, unde se mutase provizoriu
Universitatea, în urma Dictatului de la Viena, profesorul, care le-a fost prieten şi mentor, era chiar „amfitrionul (lor) de neuitat” .
Portretul pe care i-l face Mircea Muthu, bazânduse pe numeroase documente, inclusiv biblioteca şi manuscrisele profesorului, precum şi o bogată corespondenţă a acestuia cu cele mai ilustre nume ale
literaturii române, este plin de admiraţie. Activitatea i
se cuvine cunoscută pe întreaga dimensiune, dar, mai
cu deosebire, consideră M. Muthu, este necesară „restituirea editorială a literatului Henri Jacquier” şi aceasta
deoarece, concluzionează istoricul literar, „nu are doar
semnificaţia unui simplu act omagial, ea înseamnă
recunoaşterea unei valori constitutive literelor noastre,
rămânând exemplară şi în planul dialogului, secular,
dintre culturile surori – franceză şi română”. (p. 86)
Consideraţi „marginali” sunt, cum am arătat, W.
Aichelburg şi Victor Iancu. Amândoi au fost recuperaţi
editorial foarte târziu. Primul a fost amintit „mai mult
enumerativ de către membrii marcanţi ai Cercului”, cu
unele excepţii pe care autorul le indică în subsolul
paginii ca fiind Augustin Doinaş şi N. Balotă, aceştia
dedicându-i – în timp – şi pagini de prezentare. „Restituţia editorială” a avut loc abia în 2010 cu volumul
Criza sufletului modern în poezie, ediţie îngrijită de
Dan Damaschin şi Ion Milea. Pe de altă parte, Victor
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Iancu „a fost restituit editorial abia în ultimii ani în
două volume complementare sub raportul sumarului”,
De la estetică la literatura comparată, volum îngrijit de
Mircea Popa, Elena Jebelean şi Elena Torje (2006),
precum şi Studii de literatură şi estetică, ediţie îngrijită
de Sorina Novodenszky (2010).
Cercetătorul Mircea Muthu consacră, de altfel, mai
multe pagini domeniului esteticii, fie prezentând studiile şi concepţia asupra disciplinei de către „cerchişti”, fie
mergând mai departe şi prezentând, pe scurt, „Şcoala
clujeană de estetică”, la Universitatea „Regele Ferdinand
I” introducându-se încă din primii ani de la înfiinţare
disciplina „Estetica generală şi aplicată”. Cu acest prilej,
citând un fragment din alocuţiunea „Obiectul şi importanţa esteticii literare”, prezentată cu ocazia deschiderii
anului universitar 1919 de către asistentul de la Catedra
de estetică, Radu I. Paul, M. Muthu aduce în discuţie
tot un „marginal”, şi acesta „rareori menţionat în schiţele de istorie a esteticii româneşti”. Mai departe este
din nou amintit Victor Iancu, apoi sunt trecute în revistă preocupările şi realizările în domeniu ale lui Al.
Dima, Eugeniu Speranţia, Liviu Rusu, Lucian Blaga,
Vasile Pârvan, D.D. Roşca, Radu Stanca, pentru ca în finalul aşa-numitului „conspect” să schiţeze câteva concluzii despre ceea ce „particularizează şcoala clujeană
de estetică”. Nu este locul să le detaliem aici, dar îndemnăm cititorul să le parcurgă deoarece autorul realizează
o pertinentă sinteză a particularităţilor cercetărilor
clujene în domeniul esteticii.

diversitatea genurilor abordate.” În continuare – o altă
formulare cu care porneşte pe drumul analizei unui
poet: „Anti-retorică, anti-biografică /.../ lirica de excepţie a lui Aurel Pantea ilustrează adevărul că poezia
adânceşte rănile provocate de raţiune.” (p. 138) sau „Din
perspectiva stilului ce personalizează, pagina lui Ion
Vlad conjugă rigoarea informaţiei cu fervoarea,
meridională şi orală, a unui dascăl de vocaţie.” (p. 148),
iar Ioana Em. Petrescu este, „poate, cel mai însemnat
eminescolog din ultimele două decenii.” (p. 157) Această
frază de apreciere supremă va conduce, cu siguranţă, la
o analiză în acelaşi ton. Şi mai departe – romanul în trei
volume al lui Mircea Tomuş, Aripile Demonului, este
perceput, pe drept cuvânt, ca „o panoramă impresionantă a Transilvaniei imediat postbelice, dar şi cu
numeroase intarsiuri în istoria relaţiilor românomaghiare, de neocolit, abordate frontal şi din unghiuri
diegetice diferite”, continuând performanţele de viziune
din triada clasică Pavel Dan – Ion Agârbiceanu – Liviu
Rebreanu.” (p. 115) Concluzia vine în acelaşi ton de
înaltă apreciere: „Romanul, de respiraţie epopeică, va fi
un reper important pentru o analiză spectrală a
Transilvaniei din ultimul secol.” (p. 119)
Dar, nu poate fi mai puţin adevărat că înseşi proiectatele volume semnate de Mircea Muthu – primul fiind
certitudinea a ceea ce va urma – vor deveni, peste timp,
o oglindă a culturii româneşti din această parte de ţară,
„reperele culturale transilvane” dând astfel seamă asupra
perenităţii şi valorii ei.
Iniţiativa criticului şi istoricului literar M. Muthu îşi află
astfel sensul profund, „reperele” transilvane fiind mai
mult decât binevenite şi cu mult mai mult temei decât,
să spunem, ipotetice repere culturale „munteneşti,
olteneşti ...” etc.

„Inserţiile contemporane” se deschid cu prezentarea în termeni elogioşi ai romanului semnat de Horia
Ursu, Asediul Vienei, roman care, apreciază criticul,
„atinge pragul de excelenţă în proza contemporană
românească” (p. 107) Dacă această proză îl trimite la
Kundera şi Robert Musil, următoarea, Acasă, pe câmpia
Armaghedonului, având-o ca autoare pe Marta Petreu, * Mircea Muthu – Repere culturale transilvane, vol. I,
construieşte „tipologii puternice, în siajul acelora create Ed. Eikon & Scriptor, 2014, 173 pag.
odinioară de Pavel Dan.” (p. 112)
Pentru fiecare dintre prezentări, criticul are formulări care relevă cititorului caracteristica de bază a
unui autor, esenţialul unei cărţi sau al alteia, aleasă spre
analiză. Astfel, antropologul Vasile Avram „avea în
respectul faţă de carte, umilinţa celui care ştia foarte
multe lucruri”, iar „lucrările” sale, „publicate până în
prezent, configurează, fără îndoială o o p e r ă unitară în
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SONETE PORTUGHEZE

VII.

ELIZABETH BROWNING
(1806 – 1861)
Frumoasa Doamnă Elizabeth Browning, împinsă
și mai mult în frumusețe de calea melancoliei, trăia zăvorâtă în tristețe și scria versuri lovite de aceeași frumusețe melancolică. Acum, când scriu pentru ea câteva cuvinte amoroase, mă privește cu ochi din lumea zeilor și
a veșniciei, de pe coperta cărții ei – ”Sonete portugheze”
– care atât de mult mi-a slujit la traducerea lor, încât am
ferfenițit-o. Din mijlocul unei delicate sfâșieri, Elizabeth
Barette Browning mă străpunge și mai în adâncul inimii
cu azurul tulburat și tulburător al acestor ochi prin care, nu știu cum, mă transform într-o imensă limpezime.
Deci trăia această Doamnă (despre care Nathaniel
Hawthorne spunea că e ”o persoană abia întrupată”), mai
curând își târa viața, înconjurată numai de poezie și de
înaltul din ea, într-o casă înstărită, sub îngrijirea severă
a tatălui ei și a restului familiei, pentru o ființă ce se pregătea să moară (ce spun?) care era deja moartă pentru
ei... Dar publicând două volume de poezie, Elizabeth
Barette devine celebră și admirată. Și mai ales apare, cuceritor, poetul Robert Browning, care, ca un cavaler din
străvechile timpuri ale iubirii, o răpește din ghearele tatălui, o ia de nevastă, fug în Italia, și frumoasa pe moarte îi face un copil ... Iată aici fructul acestei iubiri sălbatic de diafană, patruzeci și patru de sonete, care în traducerea mea nu prea sunt sonete, căci am vrut să fiu cât
mai aproape de text, păstrând muzica originalului, acel
suflu subtil amintind de Petrarca și Gaspara Stampa.

Cred, fața lumii s-a schimbat de când
Sufletul ți-a venit spre mine-n soartă,
Călcând cu pasul negrăit de blând,
Furându-mă abisului ca moartă,
Unde gândeam că am să mă scufund,
Fui prinsă de iubire deodată,
Iar viața îmi dădu ritmu-i profund.
Din Dumnezeu potirul mi se-arată
Și-ntreg îl beau, cu tine lângă umăr.
Schimbate-s țări și ceruri fără număr,
Căci lângă mine ești în orice parte;
Lăuta și cântarea ieri iubite
(Angelicele coruri o știu) arte
Mai dragi îmi sunt, căci tu le ești cuvinte.

VIII.

Ce aș putea să-ți dau mai mult tezaur,
Tu ce mi-ai dat cu princiar fluid
Inima ta în purpură și aur,
Neprihănită, dincolo de zid.
Să o ridic sau să o las pe jos
Nespusa libertate? Sunt eu rece
Sau nerecunoscând, fără folos
Înaltul dar să cred că-n mine trece?
Nu rece, ci săracă întru toate
Și cerul îl întreb. Căci lacrimi varsă
Culoarea vieții și îmi lasă stearsă
Și moartă țesătura-i. Că nu poate
Măcar să-ți fie pernă-odihnitoare.
Dă-te-napoi și calc-o în picioare.
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IX.

XI.

E drept ca să-ți ofer ceea ce pot?
Să te așez sub greu puhoi de sare
Al lacrimilor, să auzi din Tot
Al anilor suspin de renunțare,
Pe buzele-mi surâsul rar ce moare
Deși implori. O, temerile mele
Nu-s drepte! Să rămânem nepereche
Și nu Iubiți? Dau mărturie veche,
Cei ce oferă daruri cum acele
Au loc printre nerecunoscători.
Nu vreau să-ți mânjesc purpura prin pată,
Venin să-ți suflu-n cupa cu licori,
Să-ți dau ceva iubire, nu pot, iată,
Decât să te iubesc. Fă-mă uitată.

Și dacă a iubi e o răsplată,
Nevrednică nu sunt. Obrajii stinși
Ce-i vezi, genunchii tremurând învinși,
Nemaipurtând inima-împovărată Această viață ce-n preoție-odată
A vrut să urce pe un munte sfânt,
Și azi nu scoate decât un trist cânt
Față privighetorii, la ce bun
Să mai vorbim de astea duși acum?
E clar, iubite, că nu sunt ca tine!
Dar pentru că iubesc obțin să spun
Același har ce răzbunător vine
Iubire dăruind, dar în zadar;
Să te iubesc dar renunțând la har.

X.

XII.

Totuși iubirea simplă e frumoasă
Și bună de primit. Dau focuri vii
Templu sau in de ard. Egal se-ndeasă
Flama din cedru sau din bălării.
Iubirea-i foc; și când Te iubesc! Spun
Înscrie!... Te iubesc!... ție-n privire
Transfigurată stau în cerul tău
Și raze răspândesc din suprafire
Din chipul meu spre tine. Niciun rău
Nu e-n iubirea cea mai joasă-n ea:
Din biete creaturi ce iubesc demne
Cerul primește dragostea așa.
Ceea ce simt prin cele mai mici semne
Că sunt lucește-n sine și arată
Că opera iubirii-n duh e toată.
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De dragostea aceasta mândră sunt,
Suind ea de la inimă la frunte,
Coroană-mi dă rubin deloc mărunt
Pentru-ai vedea valoarea ce-o pătrunde...
O, dragostea de preț din cale-afară
N-aș ști să o iubesc dacă visată
Pildă nu mi-ai fi dat când prima dată
Ochii mei cu ai tăi se-ncrucișară.
Iubirea a chemat iubirea. Știu
De ea să pot vorbi ca de-al meu bine?
Sufletul tău pe-al meu l-a prins pustiu,
Slăbit și pal și-l puse lângă tine
Pe tron de aur. Și dacă am dar
Ca să-l iubesc, prin tine iubesc doar.

Traducere și prezentare: Miron Kiropol
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BORIS PASTERNAK
(1890 – 1960)
S-a născut la Moscova în familia pictorului L. Pasternak şi a pianistei R. Kaufman. În casa lor veneau frecvent
scriitori, muzicieni, printre care L. Tolstoi, A. Skriabin, V.
Serov. În copilărie, B. Pasternak ia lecţii de pictură, apoi, în
anii 1903-1908, se pregătea serios pentru o carieră de
compozitor. Studiază filosofia la Universitatea din
Moscova (1909-1913), un semestru aflându-se la Universitatea din Marburg (Germania), frecventând cursurile
celebrului filosof G. Cohen. După absolvirea universităţii
se dedică activităţii literare. Începuturile poetice i se orientează spre simbolism, însă în 1914 intră în grupul futurist
„Centrifuga”. Sinteza simbolist-avangardistă se remarcă în
primele-i două cărţi – „Gemene în nori” (1913) şi „Peste
bariere” (1917). Personalizarea sa „canonică” este evidentă
în a treia carte, „Sora mea – viaţa” (1922), care ar reprezenta, parcă, un jurnal din vara anului 1917, vară dintre
două revoluţii şi, se poate spune, două Rusii. Însuşi autorul
definise un atare discurs poetico-filosofic drept „intimizarea istoriei”. De aici încolo B. Pasternak devine un
protagonist al poeziei ruse, influenţa sa remarcându-se în
creaţia mai tinerilor confraţi P. Antokolski, N. Zaboloţki,
N. Tihonov, A. Tarkovski şi K. Simonov. La rându-i, cel
mai apropiat dintre poeţii contemporani considera a-i fi V.
Maiakovski (din prima perioadă de creaţie).
În concepţia lui Boris Pasternak, futurismul înseamnă acţiune novatoare în domeniile obişnuitelor manifestări ale vieţii sub semnul eternităţii. În articolul programatic „Pocalul negru”, poetul îşi formula crezul (de etapă)
astfel: „Deci permiteţi-i impresionismului în miezul meta-

forei futurismului să fie un impresionism etern.
Transformarea vremelnicului în veşnic prin intermediul
clipei limitative – acesta e adevăratul sens al abreviaţiei futuriste”.
În 1927 Pasternak părăseşte LEF-ul (Frontul de Stân-ga al Artei), adică şi avangardismul, orientându-se în albia
unui neo-clasicism de o distinctă individualitate, în cazul
său echivalentă, incontestabil, cu originalitatea. Între anii
1946-1955 scrie una din principalele sale cărţi, romanul
„Doctorul Jivago”, în care sunt abordate eternele ecuaţii
viaţă-moarte, întemeierea existenţei umane pe/în cultură şi
istorie, rolul artei şi naturii întru depăşirea dezarmoniilor
pe care le cauzează moartea, războiul, revoluţiile etc.
Romanul nu este acceptat de editurile sovietice, apărând,
în 1957, în Italia, după care urmează versiunile engleză,
franceză, germană, suedeză. În 1958 lui B. Pasternak i se
acordă Premiul Nobel, fapt ce declanşează în URSS o
furibundă campanie denigratoare la adresa auto-rului.
Drept (strâmb!) rezultat, este exclus din Uniunea
Scriitorilor, la un stadiu incipient punându-se pe rol chiar
un dosar ce stipula „trădarea de patrie”. B. Pasternak refuză
premiul. (Printre altele, în „Declaraţia TASS” din 2.11.1958
– ca în timp de război, nu? – se spunea: „În cazul în care B.
L. Pasternak va dori să părăsească pentru totdeauna
Uniunea Sovietică, orânduirea socială şi poporul pe care
le-a calomniat în opul său antisovietic „Doctorul Jivago”,
organele oficiale nu-i vor crea piedici. I se va oferi ocazia să
plece din Uniunea Sovietică şi să încerce personal toate
«minunăţiile raiului capitalist»”. Astfel, se anticipa un alt
caz – cel al lui Soljeniţîn. Diploma şi medalia Premiului
Nobel avea să le primească, în 1989, fiul scriitorului.
Boris Pasternak este şi unul din redutabilii traducători din opera lui Shakespeare, Goethe, Verlaine, din poezia gruzină.

* * *
Februar. Fă rost de cerneală şi plângi!
De februar scriind în bocet hohotitor,
Cât huruitoarea moină de care-ncerci să fugi
Arde-a primăvară neagră, învăluitor.
Fă rost de trăsură, pe grivne, vreo şase,
Prin zvon de clopot şi roţi bătând din talere
Să te transferi în loc, unde ploi tumultoase
Ca cerneluri şi lacrimi sunt mai sunătoare.
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Unde, precum pere, fructe carbonizate,
Din copaci puzderia de grauri, risipitor,
Va cădea-n băltoace, spre-a prăbuşi uscate
Tristeţi neogoite-n adâncul ochilor.
Sub ea, prin nea, peticele de pământ negresc,
De ţipete vântu-i răscolit ca de brăzdar,
Şi, cu cât mai sporadic, cu atât mai firesc
În hohotul de plâns se leagă versuri, răsar.
1912

IARNĂ
Lipesc obrazul de-un crater-pâlnie
Răsucit ca al iernii melc ciufut.
„La loc! Cine nu vrea – la o parte!”
Zgomot-freamăt, talmeş-balmeş, tumult.
„Deci – în «mare se-agită»? În nuvelă
Ce se-nfăşoară precum garoul,
Unde prind rând, fără a se pregăti?
Deci – în viaţă? Deci în subiectul
Despre final indecis? Despre glumă,
Râset, vălmăşeală, alergare?
Deci – marea se agită, se calmează,
Neinteresată de vâltoare?”
Acesta ar fi vuietul de scoică?
Prejudecăţi de mari odăi tihnite?
Certându-se cu propria sa umbră,
Duduie focul cu obloane izbite?
Se-nalţă suflul venirii în fire,
Priveşte în jur – îl prinde plânsul.
Muşcat de fornăitul caretelor,
În negru nor goneşte imprudentul.
Şi ne-nlăturate înzăpeziri
Se târăsc spre geam, prind a-l râvni.
La un pahar de piatră-vânătă
Nimic nu se-ntâmplă, nici poate fi.

NOAPTE DE IARNĂ
Viscolea, viscolea pe întregul pământ,
Jur-împrejur de zare.
Pe masă ardea lumânare, pâlpâind,
Ardea o lumânare.
Cum, verile, gâzele în roiuri multe
Tot spre flacără zboară,
Fulgii măşcaţi se împletiră în curte
La rama de geam, neclară.
Viforniţa lipea pe sticla lucioasă
Cercuri, săgeţi bizare.
O lumânare ardea, pâlpâind, pe masă,
Ardea o lumânare.
Tavanului albiu umbre tremurate
Îi prindeau faţa toată,
Ca braţe şi picioare încrucişate,
Ca răscruce de soartă.
Cu pocnete rare cădea pe duşumea
Pereche de pantofiori,
Când ceara în lacrimi fierbinţi picura
Peste rochia cu flori.
Şi totu-n bezna-nzăpezită se pierdea,
Albă încenuşare.
Pe masă-o lumânare ardea, pâlpâia,
Ardea o lumânare.
Din ungher trecea suflu spre lumânare
Şi fiorii fremătau,
Cum ale unui heruvim aripi care
Cruciform se arătau.
Întreg februar fusese viscolitor,
Şi în continuare
Pe masă-ardea lumânare, pâlpâitor,
Ardea o lumânare.
1946

Traducere și prezentare: Leo BUTNARU

1913, 1928
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De răcnetul rugos perechii nici că-i pasă,
apoi c-o lovitură de picior îl nimereşte pe Romeo –
rămân surprins, oare să nu se cuvină aici
să fie-n doi … ?
Şi aşa se-ntâmplă în toţi anii, dar în toţi anii.
Haide mamă, adă-mi mandolina
şi pune-mi cafeaua pe pragul din bucătărie.
De-acum basul meu vuieşte: Sabina, bina, bina…
Ce să-i faci,
La urma urmei, suntem doară la fel, cu toţii.

KURT TUCHOLSKY
( 1890 – 1935 )
Primăvara

Cu ţigări

Simptomul primăverii apare-ntâi la câini,
apoi în calendar
şi mai apoi în aer,
ca pân’ la urmă şi domnişoara Adelgunde
să se-nvăluie în aerul proaspăt de primăvară.

Fumezi…nouraşi fini de fum
te-nvăluiesc, te-mpăienjenesc.
Gândul din vis, nouraş voios,
în hora fumului se prinde.

Vai, da, desigur omul!
Ce vrea, adică el, de la plăpânda primăvară?
Nu-i el tot anul în pasiune?
Şi totuşi instinctele-i n-au margini –
Acest ceasornic l-a pocit , el însuşi, bunul Dumnezeu.
Fenomenul e-n fiecare an acelaşi:
te ghiftuieşi acolo unde, cinstit şi pudic,
doar să te rogi ar trebui, mototolind astfel, sacrului,
cămaşa-i galbenă şi înflorată –
da, a vrut el, bunul Dumnezeu, una ca asta?
Toată fauna e mereu în pasiune:
aici, un câine pudel şi-o căţea –
distinsa damă privirile-şi coboară,
el salahorul, dimpotrivă,
pare invidios.

Fumezi… “Germanii şi femeile –
Bărbaţii sânt atât de-nfumuraţi;
ei iau de piept şi plini de sine
femeiuştile firave. “
Fumezi… “Acolo-am fost mult mai galanţi,
acolo-n spate – căci după o pipă dansam cu drag –
s-a dansat elegant –
acolo am fost “noi” domnii!“
Cenuşa mocneşte. În fiecare ţară există urşi.
Iar mersul lor legănat nu-l putem interzice.
Tu însă n-ai înţeles una:
Poţi fi în graţiile unei femei –
Poţi fi neclintit bărbat –
şi totuşi galant.
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Biata femeie

Pentru Mary
“ Eu nu-mi mănânc supa !
Nu ! Supa mea n-o mănânc ! “

Spun eu verde, tu spui albastru –
vreau eu să dansez, tu vrei să călăreşti –
vai! şi aşa-i dintotdeauna:
dreptate are numai ea, femeia.
De vrea oareşicine încetişor să te sărute:
“Cum ? Să mă silească? Eu să trebuiesc?
În rochia-ţi de fată te-nţeapă doar capriciul,
capriciul,
capriciul.
Vai, tu încăpăţînare de copilă!
Vezi pretutindeni doar intenţia cea rea?
Nicidecum nu vrei tu, gîfâindă luptătoare,
setea să ţi-o potoleşti?
În fragedă pruncie au fost prea blânzi cu fata;
O nuia, un băţ micuţ …
şi azi nu te-ar mai lovi capriciul,
capriciul,
capriciul.
“Nu, nu vreau – Acum nu! “
Copilă, dar ochii tăi sclipesc –
Doar încăpăţânare, sau ce vrea să fie asta?
Lumina dragostei n-o stinge!
Căci asta o ştiu din vremea tinereţii
e-atât de greu să spunem da –
iar de se topeşte odată blocul de gheaţă
nu te mai apucă niciodată capriciul,
capriciul,
capriciul!

Bărbatul meu? îndesatul meu barbat, poetul?
O Doamne, să ne ţinem gura!
El, un Don Juan? El e-un simplu burghez,
cumsecade – aşa cum şi Dumnezeu îl vrea.

În cărţile-i stă scris
câte femei a sărutat ;
despre plete mătăsoase, năframe de mătase,
dorinţe, pofte, pasiuni şi dor …

Iubitelor surori, lăsaţi scrisorile
şi anonimul buchet de viorele!
Căci s-ar putea să-l deranjeze când doarme.
De odihnit se odihneşte mult, el îndesatul.

Puturos şi gras şi atât de mâncăcios
e el mereu cel indignat.
Şi totodată clipoceşte el fără măsură
de vinul roşu pe care- temperează însuşi.

Eu v-am văzut din ce în ce mai obsedaţi
şi mai furioşi – ah, ştiţi ce, mai bine lăsaţi-o baltă!
Bărbatul meu? îndesatul meu bărbat, poetul?
În cărţi : da.
În viaţă : nu.

Versiunea în limba română: MAXIMILIAN DENGG
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cu o lume ce stă sub semnul revelaţiilor Bernadettei Soubirous, canonizată în 1925 de Biserica catolică în urma
viziunilor ei din anul 1858. Această experienţă o valorifică Franz Werfel în romanul, Das Lied von Bernadette
(Cântecul Bernadettei), 1941, văzut ca un amplu poem
epic, după modelul operelor din literatura clasică.

Prezentarea și fragmentul din romanul Das Lied von
Bernadette, în traducerea lui Dan Floriţa-Seracin.
Capitolul VII. DOAMNA

FRANZ WERFEL
(1890 -1945)

Scriitor austriac (poet, prozator, dramaturg), Franz
Viktor Werfel s-a născut la Praga, în familia înstărită a
unor negustori evrei, la 10 sept. 1945. A studiat în oraşul natal, la Leipzig şi Hamburg. A fost înrolat în armata austro-ungară în timpul Primului Război Mondial.
După încheierea ostilităţilor, îşi duce existenţa ca scriitor la Berlin şi apoi la Viena, întreţinând relaţii apropiate cu scriitori precum Max Brod, Franz Kafka, Georg
Trakl, Rainer Maria Rilke etc. S-a stins din viaţă la 26
august 1945 în oraşul Beverly Hills (California). În 1975
trupul său este reînhumat la Viena în Zentralfriedhof.
S-a afirmat iniţial ca poet, promotor al expresionismului. Ca prozator, îşi câştigă notorietatea cu romanul
Verdi. Roman der Oper (Verdi. Romanul operei), 1924,
dedicat marelui compozitor italian. Alte romane importante semnate de Werfel au fost Der Abituriententag,
Barbara oder die Frömmigkeit şi Die vierzig Tage des
Musa Dagh (Cele patruzeci de zile de pe Musa Dagh),
1934, cea mai de seamă creaţie epică a marelui scriitor,
în care evocă atrocităţile săvârşite de turci împotriva
armenilor în perioada Primului Război Mondial.
Pentru această genială reconstituire a tragediei
poporului armean este declarat postum, în anul 2006,
Cetăţean de onoare al Armeniei.
În timpul refugiului din calea armatelor naziste invadatoare în Franţa, Franz Werfel se stabileşte timp de
opt luni în oraşul Lourdes, din vecinătatea frontierei cu
Spania, peste care speră să-şi afle scăparea de pericolul
deportării într-un lagăr de concentrare. Aici ia contact

Bernadette îşi mută privirea spre cel mai apropiat
plop, pentru a-şi da seama dacă nu cumva, stârnit fără
veste din înălţimi, vântul şi-a abătut suflarea asupra
trandafirului sălbatic din Massabielle. Ţeapănă, cu
respiraţia tăiată, trebuie să constate că plopului nu i se
clinteşte o frunză măcar. Îşi întoarce faţa iarăşi spre
grotă, care se află la cel mult zece paşi depărtare.
Ramura de trandafir stă acum din nou nemişcată, lipită
de stâncă. Probabil a avut o iluzie. Dar faptul ce
urmează nu mai poate fi o iluzie. Bernadette îşi freacă
ochii, îi închide şi îi deschide iarăşi, de zece ori la rând,
însă ceea ce vede persistă. Lumina zilei continuă să fie
la fel de scăzută ca până atunci. Doar în nişa ogivală a
stâncii dinăuntrul grotei se răspândeşte o strălucire
intensă, de parcă ultima sclipire a celei mai puternice
raze de soare ar fi rămas uitată înăuntru. Şi în bătaia
acestei raze se distinge cineva, lăsând impresia că tocmai ar fi ieşit din adâncul pământului la lumina diurnă,
după un drum lung, străbătut fără urmă de oboseală,
totuşi. Acest cineva nu este un spectru nedefinit, nu o
închipuire străvezie, nu o viziune nestatornică de vis, ci
o doamnă foarte tânără, delicată şi graţioasă, în carne şi
oase, cum s-ar zice, mai degrabă scundă decât înaltă,
stând calmă şi nestânjenită sub arcada îngustă a nişei.
Deloc obişnuit, portul tinerei doamne nu lasă câtuşi de
puţin impresia că ar fi demodat. Ce-i drept, ea nu pare
strânsă într-un corset şi nu poartă o crinolină pariziană, dar tăietura lejeră a rochiei strălucitor de albe îi
marchează talia subţire. Când fusese mai mică,
Bernadette asistase în biserică la căsătoria fiicei mezine
a lui Lafite. De aceea se simte îndemnată să compare
îmbrăcămintea doamnei tocmai ivite cu aceea a unei
mirese distinse. Impresia ei este întărită de horbota
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largă, purtată peste vestmântul propriu-zis, ce o acoperă din creştet până la glezne. I se relevă apoi că doamna
cu aspect de mireasă nu pare să aibă o coafură ondulată
cu fierul şi susţinută cu piepteni de baga, după obiceiul
de pe la ei, deoarece câteva bucle ale părului castaniudeschis îi apar discret acesteia de sub acoperământul de
dantelă. E încinsă cu un cordon albastru, destul de lat,
înnodat sus, ale cărei capete îi atârnă până în dreptul
genunchilor. Albastrul cordonului este de o frumuseţe
fascinantă. Cât despre veșmânt, Bernadette se îndoieşte că însăşi mademoiselle Peyret, croitoreasa societăţii
înstărite din Lourdes, ar putea identifica materialul din
care este croit. Uneori el străluceşte ca atlazul ori satinul, alteori devine mat, aducând cu un fel de catifea albă ca zăpada, pentru ca apoi, iarăşi, să creeze impresia
că ar fi un extrem de subţire batist, marcând fiecare
mişcare a membrelor prin jocul cutelor sale.
Lucrul cel mai surprinzător însă îl observă Bernadette abia la urmă. Tânăra doamnă este desculţă.
Picioarele ei delicate au culoarea fildeşului, ori mai degrabă a alabastrului. De o puritate absolută, fără urme
de roşu sau roz. Greu de crezut că asemenea picioare ar
fi fost folosite vreodată. Sunt în contrast frapant cu senzaţia de firesc, de viaţă, răspândită de întreaga înfăţişare
a tinerei femei. Dar poate mai minunaţi decât toate
sunt cei doi trandafiri de aur, fixaţi, nu se poate observa
cum, deasupra degetelor lungi ale picioarelor. Natura
lor e greu de înţeles, să fie bijuterii din cele mai fine, să
fie doar măiestrit zugrăviţi cu vopsea aplicată dens?
La început Bernadette are o reacţie de groază, ce
lasă apoi treptat locul unei spaime persistente. Nu e
vorba de acel fel de spaimă cunoscută ei, care te face să
sari din loc şi s-o apuci încotro vezi cu doi ochi. E cu
totul altceva. Se manifestă ca o învăluire moale a frunţii
şi a pieptului, e o senzaţie dintre cele care, ciudat, n-ar
dori să mai aibă sfârşit. Mai târziu, spaima aceasta lasă
locul altei stări, pentru mica Bernadette imposibil de
definit. S-ar putea numi mângâiere sau poate consolare.
Bernadette n-a ştiut până în această clipă că ar avea nevoie de consolare în vreo privinţă. Ignoră că duce o viaţă dificilă, că suferă de foame, i se pare firesc să împartă
cu alţi cinci oameni bârlogul întunecos din Cachot, că
nopţi întregi se sufocă din cauza dificultăţilor de respiraţie. A fost dintotdeauna aşa, probabil aşa va rămâne
pentru totdeauna. Faptul se înţelege de la sine. Acum e
învăluită de această consolare, pentru ea imposibil de
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definit, simte revărsându-se asupra ei un adevărat val
cald de milă şi compasiune. Desigur, nu în sensul abstract al cuvintelor, totul i se relevă la nivelul percepţiei
senzoriale. Dulceaţa acelei compasiuni îi pătrunde ca
un fluid trupul, făcându-se simţită până în vârfurile
pieptului ei tânăr de fată.
În timp ce valurile acestei duioase revărsări de afecţiune îi inundă sufletul, ochii fetei rămân aţintiţi spre
chipul tinerei doamne. La rândul ei, aceasta pare dornică să-şi ofere cât mai aproape cu putinţă înfăţişarea
spre contemplare Bernadettei. Cu toate că rămâne neclintită sub arcada nişei, minunata făptură creează fetei
impresia că i-ar veni doar la o întindere de mână înainte. Iată, ar putea să-i numere bătaia pleoapelor, care,
când şi când, foarte rar, îi acoperă albastrul intens al
privirii. Iar tenul imaculat al obrazului i se vădeşte, spre
vârful pomeţilor, uşor rumenit de aerul rece al iernii.
Buzele nu îi sunt strânse, împrumutând gravitate chipului, ci întredeschise, lăsând să răzbată în afară strălucirea tinerească a danturii. Toate aceste amănunte nu i se
relevă Bernadettei ca elemente izolate, ci în armonioasă
relaţie, în timp ce priveşte şi iarăşi priveşte întregul de o
graţie desăvârşită căruia ele îi aparţin.
Nu-şi închipuie câtuşi de puţin că ar putea fi vorba de ceva miraculos. De aceea nu-i dă în minte să îngenuncheze. Continuă să şadă pe bolovan, acolo, în
apropierea vărsării pârâului Savy în Gave, împresurată
de natura sărăcăcioasă a lui februarie, ţinându-şi încă
ciorapul în mâna lipsită de vlagă. Nu este conştientă de
nimic altceva, decât de frumuseţea ieşită din comun a
femeii dinaintea ei, de care se simte extaziată şi pe care
o contemplă cu aviditate. Frumuseţea doamnei este
deocamdată unicul lucru care îşi exercită puterea fascinaţiei asupra acestui sărman copil al soţilor Soubirous.
Deodată, aşa încremenită de surpriză cum se află,
în sinea Bernadettei se naşte gândul că atitudinea ei nar fi tocmai cuviincioasă. Asta pentru că, poftim, ea şade, iar doamna nu. Mai mult, stăruie să stea în faţa ei
purtând un ciorap pe piciorul drept, în timp ce stângul
îi este gol. Ce e de făcut? Se ridică pătrunsă de ruşine.
Doamna îi zâmbeşte însă îngăduitoare. Acest zâmbet
pare un nou semn al bunăvoinţei sale. Bernadette schiţează atunci complimentul stângaci pe care elevele din
Lourdes îl fac în momentul când întâlnesc în cale pe
vreuna din călugăriţele profesoare, pe abatele Pomian
sau pe domnul părinte Peyramale.
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Doamna se grăbeşte să răspundă acestui salut, dar nu
cu bunăvoinţa uşor afectată a numitelor persoane, ci
într-un mod de-a dreptul camaraderesc. Ea înclină de
mai multe ori din cap, iar zâmbetul ei devine încă şi
mai deschis. Salutul reciproc creează o nouă circumstanţă. E semnul stabilirii unei relaţii. Între fiinţa umilă,
bucurându-se pe neaşteptate de atâta atenţie, şi minunata făptură, ce cu generozitate i-o acordă, apare şi
circulă de-acum nestânjenit un flux de simpatie, se înfiripă un fel de duioasă complicitate. Sfinte Dumnezeule,
gândeşte Bernadette, trăind brusc revelaţia modestiei
fiinţei sale, dar eu stau la fel ca dânsa, ca şi cum nu aş fi
cu nimic mai prejos. De aceea, părându-i-se firesc să
pună în evidenţă diferenţa dintre sine şi distinsa
doamnă, se decide să îngenuncheze pe prundişul de pe
malul pârâului, fără să-şi abată o clipă faţa dinspre nişa
din adâncul grotei.
Ca pentru a dovedi că a înţeles intenţia fetei, doamna face cu picioarele ei ca alabastrul, pe care strălucesc cele două roze de aur, un mic pas dincolo de portal, pe marginea exterioară a stâncii. Mai departe nu
doreşte sau nu poate să înainteze. Apoi deschide braţele, sugerând gestul unei îmbrăţişări sau intenţia de a
înălţa ceva spre sine. Mâinile îi sunt aidoma picioarelor,
slabe şi palide. Nici pe palme sau pe reversul lor nu se
poate distinge vreo nuanţă de roşu sau roz. Apoi o bună
bucată de vreme nu se mai petrece nimic. Tânăra
doamnă pare constrânsă sau, mai degrabă, dornică să
lase întreaga iniţiativă Bernadettei. Dar ea nu vădeşte că
ar mai avea vreo idee, continuă să stea în genunchi şi să
privească fără întrerupere. Nehotărârea sa creează în
cele din urmă oarecare stânjeneală, apăsătoare pentru
Bernadette, dornică din tot sufletul să preîntâmpine
orice dificultăţi în relaţia ei cu doamna cea frumoasă.
În acelaşi timp, încep să încolţească în conştiinţa
Bernadettei primele semne de apreciere lucidă a situaţiei. De unde s-o fi ivit doamna? se întreabă fata. Din
interiorul pământului? Dar poate să apară ceva bun de
acolo? Ea ştie că toate cele bune, forţele divine, să
spunem, pogoară din înălţimile cereşti. Că pentru asta
ele se folosesc de vreun nor sau de o rază de soare, cum
înfăţişează tablourile din biserici. Aşa că e greu de
înţeles cine poate fi tânăra doamnă şi de unde s-a ivit
cu picioarele ei desculţe, dacă o fi venit pe cale naturală
sau nu; şi apoi de ce şi-a ales pentru apariţie tocmai
Massabielle, această grotă murdară, mai mereu inun-

dată, loc al aluviunilor, cu oase răzbind printre ele, al
grohotişului, al porcilor, al şerpilor, un colţ de lume
dispreţuit de toţi?
Dar Bernadette nu-şi poate lua suspiciunile mult
prea în serios. În pofida lor, cu toată fiinţa ei se bucură
în continuare de contemplarea frumuseţii tinerei
doamne. Nu există frumuseţe eminamente trupească.
Prin orice chip omenesc pe care îl numim frumos,
răzbate în exterior o strălucire, care, cu toate că e legată
de formele fizice, este de natură spirituală. Cât priveşte
frumuseţea doamnei, ea pare mai puţin trupească decât
a oricărei făpturi umane. Ea este strălucirea spirituală
însăşi, exteriorizată prin frumuseţe. Copleşită de această strălucire, dar şi puţin din dorinţa de a se convinge
de esenţa personajului ivit fără veste înaintea sa, Bernadette încearcă să schiţeze o cruce.
Semnul crucii este un gest verificat împotriva unui
şir nesfârşit de spaime ce o urmăresc încă din copilărie
pe Bernadette. Nu e vorba doar de coşmarurile nopţii.
Chiar şi ziua în amiaza mare e tentată adeseori să îl
facă, asta fiindcă, în cazul ei, angoasele de odinioară se
implică spontan în trăirile prezentului, întocmai cum
tablourile înrămate şi expuse evocă instantaneu fapte
petrecute cu mult înainte. Pereţii din Cachot, de pildă,
sunt ticsiţi de pete mari, umede. Când, şezând în vreun
cotlon, Bernadette îi priveşte, sau când dimineaţa, după
ce se trezeşte, îi contemplă din pat, petele se combină
cu rapiditate în neaşteptate configuraţii. Acestea îşi au
de cele mai multe ori sorgintea într-o lume respingătoare, a schimonoselii şi a formelor dizgraţioase, nu
fără dependenţă de realitate însă, căci, iată, pe această
cale se realcătuieşte mereu, aproape obsesiv, în faţa
ochilor fetei, înfăţişarea lui Orphide, ditamai ţapul bărbos al fermierei Laguès din Bartrès. Odată, îngrozitorul
animal a fugărit-o gata s-o ia în coarne de-a lungul
întregii păşuni. (Oh, de ce trebuie tocmai ea, care iubeşte lucrurile plăcute, delicate, nostime, agreabile să
fie atât de des asaltată de asemenea imagini groteşti?)
Bernadette, cu privirea aţintită spre picioarele nefiresc
de albe ale doamnei, vrea să-şi ridice mâna pentru a-şi
face cruce. Nu-i stă însă în putere să-şi traducă gândul
în faptă. Braţul îi atârnă greoi şi neputincios. Nici
măcar un deget nu-şi poate clinti. Neputinţa aceasta îi
aduce aminte de coşmarurile ce o încearcă atât de des,
în timpul cărora, la fel, muşchii şi vocea refuză să-i dea
ascultare pentru a căuta sau a cere ajutor. Acum însă,
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imposibilitatea de a-şi ridica braţul pare să aibă o cauză
cu totul diferită. Cine ştie, e posibil ca doamna să-i fi
ghicit gândurile şi vrea în acest fel s-o pedepsească pentru suspiciunile ei. Ori, îşi spune în continuare, poate că
prin încercarea de a-şi face cruce a încălcat pe undeva
normele bunei-cuviinţe. Chiar şi numai pentru faptul
că a omis să cedeze doamnei întâietatea unui asemenea
gest.
De parcă i-ar fi înţeles nedumerirea, doamna din
nişa grotei ridică foarte încet, demonstrativ parcă,
mâna dreaptă, cu degete fragile, şi îşi face semnul crucii
cu nişte mişcări ample, maiestuoase, cum Bernadette na mai văzut vreun om făcându-şi până atunci. Din
pricina uimirii ei, desigur, crucea astfel făcută i se pare
Bernadettei că rămâne plutind luminoasă în aer.
Concomitent cu gestul săvârşit, figura doamnei devine
solemnă, capătă o seriozitate care nu atenuează totuşi
bunăvoinţa ce emană dinspre sine. Până acum,
Bernadette obişnuia, ca toţi ceilalţi oameni, făcându-şi
cruce, să-şi atingă oarecum la întâmplare fruntea şi
pieptul cu degetele strânse. Pe neaşteptate îşi simte
mâna împinsă de o forţă străină. Aşa cum un copil care
nu ştie să scrie este condus pentru a aşterne cele dintâi
litere, forţa aceea necunoscută poartă cu blândeţe mâna
rece a Bernadettei spre frunte, apoi spre umeri, pentru
a săvârşi, asemenea doamnei, cu gest măsurat şi larg,
semnul nobil al crucii. Şi numaidecât după aceea vede
că doamna înclină în chip de încuviinţare capul şi îi
zâmbeşte iarăşi, ca şi cum un lucru important ar fi fost
împlinit cu deplin succes.
Urmează un nou răstimp de tăcere, în care Bernadette nu conteneşte nicio clipă din contemplaţia plină
de extaz. Ar vrea să spună ceva, să dea glas unui torent
de cuvinte, chiar dacă le-ar bâigui, cuprinsă de emoţie
şi de iubire cum este. Dar poate cuteza să vorbească
înainte ca doamna să-i dea semn că îi permite să o facă?
Se hotărăşte, în sfârşit, să-şi scoată rozariul din
buzunar. După gestul crucii, un altul mai potrivit nu-i
vine în minte…
Orice fiinţă umană de sex feminin din Lourdes
poartă rozariul permanent cu sine. Mâinile femeilor
sărace, care lucrează din greu, nici măcar în clipele de
răgaz nu pot sta liniştite. De aceea, rugăciunea cu
mâinile goale nu li se pare acestor femei potrivită firii
lor. Rostirea rugăciunilor rozariului, în schimb, cu prefirarea mărgelelor sale, este pentru ele o activitate întru
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totul familiară, un fel de împletire sârguincioasă a
şiragului celor cincizeci de Ave Maria. Or, se crede
îndeobşte, cine într-un anumit răstimp poate împleti cu
hărnicie cât mai multe şiraguri de acest fel, obţine
curând o trainică urzeală de milostenie divină, cu care i
se acoperă cea mai mare parte a păcatelor. Buzele lor
murmură aproape automat textul rugăciunii, cuvintele
de bună-vestire ale îngerului către Maria, în timp ce
sufletul li se înalţă în voie spre mirabilele Câmpii Elizee.
Şi dacă gândurile, nu rareori, li se mai abat de la sensul
textului rostit, tot preocupate de preţurile pieţei, sau
dacă, istovite cum sunt mereu, le mai cade bărbia în
piept, asta nu e o nenorocire, ce mai contează micile
imperfecţiuni ritualice în noianul lor de cucernicie. Cât
despre Bernadette, care e încă foarte tânără, iar
mironosiţă nici vorbă să fie, considerată de sora Marie
Thérèse Vauzous o păgână inconştientă ce nu are habar
de secretele credinţei, ea îşi poartă cu mândrie rozariul
în buzunar, socotindu-l un semn al maturităţii.
Acum, în faţa doamnei, îşi strânge în mâini, ca
pentru a-şi da curaj, modestul şnur de rugăciune, pe
care se află înşirate micile bile negre. Doamna dă
impresia că ar fi aşteptat de mult gestul fetei, zâmbeşte
din nou înclinând capul, ca şi cum ar socoti iniţiativa
acesteia demnă de toată lauda. Şi în mâna ei dreaptă,
uşor mai ridicată, se poate vedea un rozariu, fireşte, nu
asemănător celui purtat de un biet copil hoinar, ci un
lung şirag de perle strălucitoare, aproape să atingă
pământul, cum nici în mâna unei regine nu s-ar putea
vedea. La capătul şiragului străluceşte în lumina
unduitoare un crucifix de aur.
Bernadette este bucuroasă să-şi audă propria voce şi, deşi aceasta i se pare cu totul străină, începe
rostind: „Născătoare de Dumnezeu, Maria, Domnul este
cu Tine…”, pe cea dintâi din seria primelor zece rugăciuni. În acelaşi timp caută cu insistenţă să observe
dacă doamna i se asociază în rostirea rugăciunii. Buzele
sale rămân însă nemişcate. Ea urmăreşte numai cu îngăduinţă blândă îndeletnicirea fetei. Dar de fiecare dată
când o rugăciune este încheiată, lasă să-i alunece şi ei
între degete câte o perlă din şiragul său. Aşteaptă însă
totdeauna ca Bernadette să treacă prima de la o bilă la
alta. Numai când, după încheierea unei serii de zece
rugăciuni, urmează invocarea: „În numele Tatălui, al
Fiului şi al Sfântului Spirit”, întreaga ei făptură pare
înfiorată de un suspin adânc şi gura sa închipuie, fără
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să le articuleze, aceleaşi cuvinte.
Încă niciodată nu a rostit Bernadette cu atâta încetineală rugăciunile rozariului. E cu siguranţă mijlocul cel
mai bun de a o reţine lângă sine pe frumoasa doamnă.
Nimic nu este pentru ea acum mai important. Se teme
că fiinţa adorată, de al cărei chip se ataşează cu toată
puterea sufletului, ar putea obosi, ori s-ar putea plictisi
să mai rămână în grota incomodă de piatră, stând ţeapănă pe marginea unei stânci abrupte, de pe marginea
căreia ar putea să cadă cu uşurinţă. E cu siguranţă
obositor să stea acolo nemişcată pe frigul acesta. Oh, îşi
spune fata, în curând va pleca şi mă va lăsa singură…
După treizeci de Ave Maria se pierd şi aceste nelinişti.
Bernadette nu simte oboseala privitului atât de insistent
şi de îndelungat. Nu simte pietrele pe care îngenunchează. Nu simte frigul tăios care o împresoară. I se pare că
ar fi cuprinsă numai de o somnolenţă caldă şi fericită.
Oh, ce bine îmi este, oh, ce bine…

Capitolul XXXV. DOAMNA ÎL ÎNVINGE PE ÎMPĂRAT
Ferestrele împăratului dau spre Oceanul Atlantic,
vuietul valurilor acestuia pătrunzând până în camera
vilei construite la Biarritz, sus pe stâncile falezei. În
pofida vremii moderat calde a lunii septembrie,
ferestrele nu sunt deschise. În încăpere, fumul dens de
ţigară pluteşte în jurul policandrelor şi lămpilor cu
petrol sofisticat ornamentate de pe ambele mese de
scris. Această oră târzie, între douăsprezece şi unu
noaptea, împăratul o preţuieşte cel mai mult. Ca toţi
dependenţii de tutun, el adoarme greu şi târziu, iar
randamentul activităţii sale sporeşte după miezul
nopţii. Este ora la care prea-puternicii acestei lumi îşi
făuresc proiectele cele mai îndrăzneţe. Faţa palidă, cu
cute adânci, a bărbatului de cincizeci de ani, ai cărei
pomeţi au o strălucire stranie, este relaxată acum. Părul
lui negru, de obicei frizat cu grijă şi adus dinspre partea
stângă spre cea dreaptă a frunţii, nu-şi mai păstrează
ordinea bine-ştiută. Mustăţile întărite cu pomadă în
timpul zilei îi atârnă acum pleoştite. Monarhul poartă
un halat comod, căptuşit cu mătase, şi papuci de casă
moi. Îi produce o incitantă plăcere meditaţia, într-o asemenea ţinută lejeră, asupra destinelor continentului.

Napoleon al III-lea se plimbă în camera spaţioasă
încoace şi încolo între cele două mese de scris, ca şi
cum în dreptul lor s-ar afla instalaţi nişte secretari
nevăzuţi, cărora el noapte de noapte le-ar dicta ordinele
de bătălie ale acestui secol. Pe masa cea mai mare zace
desfăcută o hartă a Italiei superioare, împânzită cu
numeroase semne înscrise cu cerneală roşie, verde,
albastră. Ea a fost anexată planului de război conceput
de marele stat-major şi adus, sigilat cu cinci peceţi, de
însuşi ministrul de război la Biarritz. Că lucrurile au
ajuns până în acest stadiu în problema italiană, lumea
este încă departe de a bănui. Însuşi marele om politic al
Savoiei, contele Cavour, va fi deocamdată doar făcut
atent asupra focului mocnit al tensiunilor ce se
acumulează. Ziarele, în schimb, abundă în relatări
despre concepţiile moderne ale împăratului, despre
dragostea lui pentru natură, despre faptul că obişnuieşte
zilnic să facă îndelungate băi în ocean.
Şi pe masa de scris mai mică zac sub munţi de acte şi documente hărţile Algeriei, ale Africii ecuatoriale
şi ale Americii de mijloc. Împăratului îi place să viseze,
cuprinzând cu ochii minţii o largă perspectivă. Unchiul
său, Bonaparte, avusese o lume mică înaintea sa, a
rămas captiv în Europa şi în zona Mării Mediterane, n-a
putut trece niciodată Canalul Mânecii pentru a pedepsi
Britania. Cu tot cultul pe care îl are pentru întemeietorul dinastiei, Napoleon al III-lea se simte superior
predecesorului său. Opera sa nu se constituie dintr-un
şir de războaie care au rămas pierdute din chiar momentul efemerei izbânzi. Opera lui se constituie din
imensa reţea de căi ferate cu care el a înzestrat Franţa în
numai şapte ani. Nu urmăreşte victorii spectaculoase în
confruntări militare, ci o reconstrucţie armonioasă a
lumii civilizate în spirit francez, ea urmând a se extinde
până în Congo, până în Asia de est şi, probabil, până în
Mexic.
Împăratul se apleacă mereu asupra hărţii Italiei
superioare, întocmită de statul-major. Acest război cu
Austria nu poate fi evitat. Inteligentul Cavour, convins
că e un mânuitor de marionete, nu bănuieşte că este el
însuşi o marionetă în mâinile unuia mai puternic. Scopul lui Cavour este crearea unei Italii unite sub sceptrul
casei de Savoia. Nu acesta este însă şi scopul împăratului.
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STANLEY H. BARKAN

Un falus mare, în trei colţuri, ţepos, fără frunze,
înalt şi puternic în deşertul care se coace la soare.

FRUMUSEŢEA DINASTIEI T’ANG

Vânturile din Arizona bat, dar nu izbutesc să îi îndoaie
trunchiurile puternice, tăria înfiptă adânc în pământ.

Legănând
frumuseţea Dinastiei T’ang
care odinioară
dobora peştii,
cobora păsările,
închidea florile,
ascundea luna. . .
gândul mă poartă la tine,
frumuseţe nespusă,
îmi voi închide ochii
să văd
nevăzutul,
intrinsecul, inefabilul. . .

Câteva păsări trec iute pe cerul senin,
soarele, rac alb, o ia agale îndărăt.

(14 noiembrie, 2001)

VEŞNICIE
(o notă de „subsol” după Donald Lev)

Am sărit
de pe Brooklyn Bridge.
De două ori.
Dar nu mi-a ieşit.
Nu am murit.
Cei de la Guinness Book of World Records
m-au sunat,
au spus că ar trebui să mai încerc o dată:
dacă trăiesc,
voi stabili un nou record.
Am sărit, aşadar, şi a treia oară,
şi mi-a ieşit.
În cele din urmă am dobândit …
Veşnicia?
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SAGUARO

Saguaro domină pădurea Sonoratuburile de orgă, cactuşii ca nişte butoaie nu se iau
la întrecere.
Teritoriul lui e păzit cu străşnicie
de munţii Huachuca, de nisipurile albe.
Obişnuiţii locului sunt centipedele şi cărăbuşii,
scorpionii, şerpii cu clopoţei, monştrii Gila.
Singurul fruct: ţepoasa pară roşie-verde
cu coajă brăzdată ce îi ascunde dulceaţa.
Saguaro stă de veghe cu străşnicie,
fără nici o speranţă de ploaie.

FEMEIE DIN MANHATTAN
O, femeie din Manhattan,
tu eşti Kamala mea.
Mă înveţi despre măslini
şi vinuri răcoritoare.
Îmi scalzi ochii
în mosc şi tamarin.
Mîinile tale sunt unduiri
ale valurilor şi vânt cald.
Glasul tău, ispita
celor o mie de felinare stradale.
Mă las în seama ta,
domolit de zâmbetul tău neprihănit.
Din volumul ”Mașina de inventat idealuri”
editura PRICEPS Multimedia, Iași, 2014
Versiunea în limba română: OLIMPIA IACOB
ALTER N AN ŢE

I-am spus îngerului cel zgribulit şi abulic:
NU VEZI CUM ATÎRN DE CRUCEA CUVINTELOR
DE PARCĂ-AŞ ATÎRNA DE PĂCATUL PRIMORDIAL?
Toţi iubiţi păsările doar păsările care
mor cântând
dar nu vezi cum zi de zi mă surp
şi deodată
de greutatea unui cuvânt voi muri?
APROAPE CĂ SPUSESEM TOATE CUVINTELE
ÎMPUŢINÎNDU-MĂ
şi priveam printre gene cum îmi mor
secundele unui alt timp unei alte lumi.

DANIEL CORBU

THE MACHINE FOR INVENTING IDEALS

MAŞINA DE INVENTAT IDEALURI *

I had almost said all the words
which diminished me
and I blinked and saw my seconds
of another time of another world dying

Aproape că spusesem toate cuvintele
împuţinându-mă
şi priveam printre gene cum îmi mor
secundele unui alt timp unei alte lumi.
Mi se părea că aud gongul din cer
semn că se-apropie corăbiile cu prieteni
din Ordinul Metaforei
şi mi se părea că Dumnezeu mă priveşte
prin lucarne fierbinţi.
Dar seara a venit un fel de înger
stătea chircit pe singurul fotoliu din camera mea
un înger zgribulit şi tăcut.
Şi pe când cineva îmi făcea semne din sicriul prea
strâmt
îngerul palid repeta refrenul acela aulic al
concordiei omeneşti
ce umblă tuturora prin creier la cea mai nepotrivită oră.
I-am spus îngerului:
Tu n-auzi că noapte de noapte cineva sapă
în mine-un mormânt
şi nu auzi neodihna cum îşi desfăşoară corpuştii
pe amorţitele căi ale aşteptării?
Atunci el a scos din sân un ghemotoc
de fire-ncâlcite de toate culorile
„Pentru că nu excelezi în gândirea abstractă
priveşte, aceasta e Spaima!”

I seemed to hear the gong in heaven
a sign that the ships of friends of the Order of
Metaphor approached
and it seemed that God looked at me
through the hot skylights.
But in the evening a sort of angel came
he was crouched in the only armchair in my room
a huddled and quiet angel.
And as someone was making gestures from the coffin
which was too narrow
the pale angel repeated that courtly refrain of
the human concordia
that runs through everybody’s brain at the most
inappropriate hour.
I said to the angel:
Can’t you hear that night after night someone digs a
grave
within me
And can’t you hear the unrest that shows its
corpuscles
on the benumbed ways of waiting?
He then took out of his bosom a mop
of disheveled threads of all colors
“As you do not excel in abstract thought
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look, this is Fright!”
I told the apathetic and huddled angel: CAN’T
YOU SEE ME HANGING FROM THE CROSS OF
WORDS
AS IF FROM PRIMORDIAL SIN?
All of you love birds only the birds that
die singing
but can’t you see that I fall down day by day
and all of a sudden
I shall die from the weight of a word?
I HAD ALMOST SAID ALL THE WORDS
which diminished me
and I blinked and saw my seconds
of another time of another world dying.

TRANSCENDENȚA GOALĂ
Ah, de câte ori voit-am
Ca să spânzur lira-n cui!

Eminescu

Doamne, de vei veni mă vei găsi
ridicat din ungherele cărnii direct în rugăciune
direct în pronaosul flăcăruit de speranţă.
Trec zilele şi-am învăţat doar prima vocală
din Cartea morţilor.
Trec nopţile pline de regi şi eucalipţi
privesc din nou marginea cerului
zdrenţuită de nouraşi decadenţi: nici un răspuns
la vechiul repetatul meu strigăt, Doamne,
nici un răspuns, Cerule, măreaţă vatră,
ani şi ani ai văzut zidul încenuşându-se
ciuperca orgoliilor crescând
drumurile din palmele mele răzvrătindu-se.
În aşteptarea totemului doar în vorbe
am fost fericit.
Dar disperat ca anul acesta
ca în cel care a trecut şi ca de când sunt
n-am fost niciodată.
Nici un răspuns, Doamne, la repetatul meu strigăt!
Îmi fac de lucru în jurul absenţei
lipăi în preajma unei fericiri iluzorii
tot mai mult cred că Moartea
e singura instituţie care mai impune respect.
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EMPTY TRANSCENDENCE
Ah, so many times have I wished
never to play the lyre again!

Eminescu

God, if you come, you will find me
risen from the nooks of flesh straight into prayer
straight in the narthex inflamed with hope.
Days pass and I have learnt only the first vowel
from the Book of the Dead.
Nights pass full of kings and eucalypti
I look again at the end of the sky
Fringed by decadent little clouds: no answer
to my old, repeated cry, God,
no answer, Sky, great home
years and years you have seen the wall getting gray
the fungus of vanities rising
the roads in my palms rebelling.
While waiting for the totem solely in words
I was happy.
But hopeless as I have been this year
and as I was last year and as since I am
I have never been before.
No answer, God, to my repeated
cry!
I potter about the absence
I shuffle my feet round an illusory happiness
I believe more and more that Death
Is the only institution that continues to enforce
respect.

* Stanley H. Barkan , Daniel Corbu. THE MACHINE FOR
INVENTING IDEALS /MAŞINA DE INVENTATIDEALURI.
Versiunea în limba engleză:

OLIMPIA IACOB & JIM KACIAN.

Editura Princeps Multimedia, Iaşi, 2014

English version: OLIMPIA IACOB & JIM KACIAN.
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Konvergenz
die Stare
ihr höllisches
Geschwätz
der Tagesanbruch
und die Morgenbrise

altérité*

EUGEN D. POPIN
das Zwielicht überquert den Fluss *
*
Morgensonne
an der Quelle – der Morgenstern
und das durstige Reh
*
es nieselt –
unter dem blühenden Pfirsichbaum
ruht das Herbstlaub
*
ein Wespenschwarm
schwirrt ums gerissene Lamm –
Ruhe der Mittagszeit
*
im Schatten des Feigenbaums –
ein hungriger Spatz
scharrt im Sand
*
sanftes Zwitschern
überquert nun
verlassene Reisfelder

irgendwo im Absoluten
verschwommen
undurchdringlich
begleitet von verwaisten Schatten
Matsuo Bashô
*altérité (fr.) - Anderssein

Vollkommenheit
zwischen dem Kerzenlicht
und der Tasse Tee
heißer Dampf
und die Eisblumen
am Fenster der Klause

Überlagerung
Morgendämmerung
kündigt den Frühlingsbeginn an –
der alte Apfelbaum
öffnet mit Demut
die Tore des Himmels

* Poeme din versiunea germană a volumului
”Convergențe”, apărut la editura Limes, Cluj, 2014
* Gedichte aus der deutschen Version des Bandes
”Konvergenzen”, Limes Verlag, Klausenburg, 2014
ALTER N AN ŢE

87

komm in meine Arme. Sei brav, wir werden es überstehen.

21.

DESPINA
SKELETTI-BUDIȘTEANU
În acest număr al revistei, continuăm publicarea în
serial, traducerea germană a volumului de memorii
”Descendenți condamnați” de Despina SkelettiBudișteanu, volum apărut în anul 2013 la editura
”Vremea” din București. Traducerea aparține
autoarei.
In dieser Ausgabe, setzen wir unsere Veröffentlichungsreihe der deutschen Übersetzung der Memoiren
"Verdammte Nachkommen" von Despina SkelettiBudișteanu fort. Das Buch ist 2013 im ”Vremea”
Verlag in Bukarest erschienen und wurde von der
Autorin selbst ins Deutsche übersetzt.
( Fortsetzung aus der Januar Ausgabe 1(6) 2015 )

Aus Angst vor seiner Aggression, hatte ich all das aus mir
hinaus geschrien. Ich sah ihn wie er mich mit sehr großen
Augen, entsetzt anschaute.
- Hast Recht. Wer bin ich? Ich bin ein niemand und ich
habe absolut kein Recht.
Ich werfe mich um seinen Hals:
- Nein, nein, ich wollte nicht das sagen.
- Entschuldige, entschuldige. Ich habe mich wieder gefasst.
Wir müssen nur an dich denken und an den Kleinen. Es
darf euch nichts zustoßen. Beruhige dich, dann wird auch
der Kleine ruhig sein und wird nichts fühlen von den
grausamen Sachen die heutzutage passieren. Komm, komm
88

Kurze Zeit danach an einem Nachmittag wartete ich, dass
Mama die bei ihrer amerikanischen Klientel war, nach
Hause kam. Es wurde Abend und sie kam nicht. Caschin
sagte, dass wir essen und schlafen gehen sollten, weil
Mama vielleicht zu einer Freundin gegangen ist und sie
wird sich vielleicht verspäten. Wie er früh aufstehen
musste, dachte er wie immer nur an sich.
Ich habe mir große Sorgen gemacht bis am dritten Tag als
Mutter wieder erschien. Sie schien mir magerer, sehr blass
und schweigsamer als bis her. Diese schwierige drei Tage
die ich erleben musste haben mich noch mehr
durcheinander gebracht, denn ich wollte einfach nicht
glauben, dass Mama, wie Papa auch niemals mehr nach
Hause kommen wird.
- Was war? Was ist passiert, fragte ich und wollte stark
erscheinen.
- Sie haben mich von der Straße aufgegriffen. Nachdem
ich die Kleider bei meinen Amerikanerinnen gelassen
habe und sie gerade verlassen wollte, hat ein großer
schwarzer Wagen neben mir gehalten, zwei kräftige
Jungen haben mich gepackt, mir eine schwarze Brille
aufgesetzt und haben mich in ein Gebäude der
"Securitate" gebracht. Wo sich dieses befindet weiß ich
nicht, da ich nichts sah. Dort haben sie mir die Brille
abgenommen und ich sah ein großes Zimmer mit einem
Schreibtisch, zwei Stühlen und einem Holzbett auf dem
ich die Nächte verbracht habe. Sie haben mir die ganze
Zeit Fragen gestellt: über die amerikanische Klientel, wer
die Mädchen für die ich arbeite sind, von woher sie
kommen, was sie über Amerika und unser Land erzählen,
was bei uns Zuhause passiert. Was ich verdiene. Was
arbeitet Șerban. Und du. Wie wir leben. Wohin ich gehe.
Wenn ich treffe. Wer zu uns kommt. Wie heißen unsere
Freunde. Was macht Bicu. Die ganze Zeit sagten sie mir
immer wieder, dass ich verpflichtet bin ihnen alles was die
Amerikanerinnen erzählen, und die Mitzi, und die
Freunde die zu Mitzi kommen, etc. erzählen, ihnen zu
berichten. Ich antwortete, dass außer meiner Arbeit sehe
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ich den ganzen Tag nichts. Ich habe kein soziales Leben,
ich weiß nichts, es interessiert mich auch nicht was der
einer oder der andere sagt. Mein ganzes Leben habe ich
nie getratscht. Das hat mich niemals interessiert. Ich habe
keine Ahnung ob ich sie überzeugt habe. Nachdem sie mir
immer wieder die selben Fragen gestellt haben, sind zwei
Typen gekommen die mich abgeholt haben, mich zu
einem Auto gebracht und mir gesagt haben, dass ich
niemandem, nicht einmal dir oder Șerban nichts von dem
allen was sich in diesen Tagen zugetragen hat, erzählen
soll. Weiterhin meinten sie, dass sie mich an einen Ort
fahren werden, wo ich aussteigen und nach Hause gehen
kann. Als sie mich verließen sagten sie mir, dass wir uns
bald wieder sehen werden.
- Du hast eine Allergie. Schau deine Arme an, sagte ich
und umarmte sie.
- Ja, antwortete sie, es juckt entsetzlich. Ich habe die ganze
Zeit an Papa gedacht. Was muss er auch mit machen. Wie
kann sein tägliches Leben ausschauen? Wie sie ihn wohl
quälen?
- Und wenn er nicht mehr lebt, sagte ich als Antwort. Wie
kann es sein dass er so ohne Spur verschwindet? Wir
wissen nichts über ihn und wir können auch nichts
erfahren. Ich fühle erneut als ob jemand mich erwürgt.
Und wenn sie ihn nach Sibirien deportiert haben? Von
dort kommt niemand mehr zurück. Ich hoffe jedoch
weiter, dass ihm dies nicht zustößt. Seit so vielen Jahren!
Schau der Mann von Mitzi, Mustic, den haben sie als
Spion verurteilt. So weiß man wenigstens das er noch lebt.
Es wäre besser gewesen, dass auch Papa Spion, oder
Betrüger oder gar Mörder gewesen wäre. So hätten auch
wir etwas erfahren können. Aber Politiker! Ich blicke auf
den Boden dass Mama nicht sieht wie durchwühlt ich bin
und fühle mich noch mehr bedrückt wenn ich mir
vorstelle, dass ich jetzt wieder an Papa, statt an Mama die
nach Hause gekommen ist, zu denken.
- Sei nicht mehr die ganze Zeit so unruhig. Du wirst auch
deinem Kind schaden wenn du so weiter machst. Weil wir
über dein Kind sprechen: es muss gleich getauft werden.
Wenn ich denke, dass es mir noch einmal so etwas
passieren könnte, möchte ich sicher sein, dass es getauft
ist. Ich werde gleich morgen mit Père François. sprechen.

22.
Am 29. Juni, der Tag des Heiligen Peter wurde BogdanPeter getauft. Anwesend waren außer mir, Mama seine
Patentante, Serban und irgendwo hinter uns in den fast
abgedunkelten Teil der Kirche erblickte ich Vlad. Caschin
wollte nicht für "eine Taufe" einen freien Arbeitstag
verlangen. Mama erzählte mir danach, sehr beeindruckt,
dass Sie erfahren hatte, dass die meisten katholischen
Priester verhaftet wurden. In diesem Zusammenhang
hatte sie vergessen mir zu sagen, dass die von der
Securitate auch über ihren Vater sie gefragt haben. Sie
hatte ihnen erzählt wie er für die italienische Kolonie aus
Rumänien die Italienische Kirche in Bukarest zwischen
1915 und 1916, ohne Entlohnung, gebaut hat. 1916 wurde
auch Padre Mantica aus Italien nach Rumänien geholt um
in dieser Kirche zu dienen. Heute wurde er, als
"Belohnung"nach so vielen Dienstjahren im Namen des
Herrn, alt und krank, aus Rumänien ausgewiesen.
All das war so traurig und ich konnte nicht von meinen
Gedanken die Gestalt von Vlad der dort irgendwo in der
Dunkelheit, als ob er sich verstecken würde, stand,
verjagen.
Am nächsten Tag ging ich, wie gewöhnlich, mich mit
Vlad an unseren Treffpunkt zu treffen. Er lag auf dem
Bett, sein rechter Arm bedeckte seine Augen und in der
rechten Hand hielt er seine Brille.
Als ich heran kam, rührte er sich nicht.
- Was ist los mit dir, fragte ich ihn, erschrocken. Das Bild
das er mir bot, überraschte mich sehr da ich von ihn dies
nicht erwartete.
- Das kann doch nicht wahr sein, dass ich mich gerade bei
der Taufe meines Kindes verstecken muss. Es ist doch
mein Kind,sagte er und nahm mich fest in seine Arme.
Sag mir bitte alles... Verzeih mir,ich weiß nicht mehr ganz
genau was ich sage, aber was noch schlimmer ist, ist es
dass ich nicht mehr genau denken kann. Wie kann es sein,
dass ich mich jetzt vor diesem Hundesohn von Caschin
verstecken muss, der seine Versprechen gegenüber dir
nicht gehalten hat, und der nur darauf aus war von dir zu
profitieren; und jetzt macht er es mit dem Kind genau
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dasselbe. Warum zum Teufel gibt es so etwas?
Er sprang aufeinmal hoch:
- Verzeih mir bitte, verzeih mir. Es wird schon wieder gut
werden.
Und plötzlich: "Es ist vorbei!"
Es war ein Wasserfall an Worten, die so schnell
hintereinander kamen, dass ich überhaupt keine Zeit
etwas zu erwidern hatte und so wie so war ich auch seiner
Meinung. Was soll es!
Wir lebten eben in einer völlig anormalen Zeit die wir
akzeptieren und verstehen mussten. Nur so dachten wir,
dass wir ein bisschen frei atmen werden können, und
nicht ersticken.
Um die komplizierte Lage besser in den Griff zu
bekommen, fing ich an über unser Kind zu erzählen.
- Ein Glück ist aufjeden Fall, dass das Kind gesund ist und
dafür danken wir Gott. Er ist herzig, lacht die ganze Zeit,
man kann den ganzen Tag sehen dass es um ein
zufriedenes Kind handelt.
- Es scheint dass ich in ihm vor mich wiedersehe. Du hast
alles so gut erzählt, so dass ich auch Einzelheiten, wie
essen, schlafen, spielen, vor meinem geistigen Auge habe.
So fühlte ich es auch, als ob der kleine Bogdan-Peter es
fertig gebracht hätte uns beiden zu beruhigen...
23
Paar Monate später an einem Nachmittag klingelt es an
der Türe. Herr und Frau Ionescu für Mama.Als Mutter sie
sah empfing sie sie sofort.
- Frau Vignali sagte er, ich bin mit meiner Frau
gekommen weil sie sich ein Kleid von ihnen nähen lassen
möchte.
Man stellte mich kurz vor. Ich entschuldigte mich und ließ
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sie mit Mutter alleine.
Nachdem Heer und Frau Ionescu weggegangen waren,
sagte mir Mutter sofort, dass er einer der Beamten war
der sie damals für die Securitate verhört hatte. Jetz haben
wir sie im Haus... und als Kunden, dachte ich mir im
Stillen. Zu den Anproben kamen sie immer zu zweit. Das
dauerte eine Zeit lang in der die Bestellungen für Mutter
immer mehr wurden. Er versäumte es nicht, was sein
Berufverlangte, von uns, über uns und unsere Freunde zu
befragen.
Sehr bald danach als ich Mama Tantzi suchte, antwortete
niemand am Telephon. Besorgt ging ich zu ihr und erfuhr
dass sie verhaftet wurde. Man wusste nicht warum,
weshalb und auch nicht wo hin sie gebracht worden war.
Wir bekamen doch nach paar Wochen eine Postkarte in
der sie ein Paar Sandalen und ein Kopftuch verlangte und
uns sagte dass sie an dem Donau-Schwarzen Meer Kanal
arbeitete.
Ich war die ganze Zeit entsetzt wegen allem was uns
passierte und dachte was noch kommen könnte. Alles
wurde immer unerträglicher. Mein Mann wurde wieder,
an ein anderes Institut versetzt und bekam ein noch
schlechteren Lohn. Ich wusste beinahe nichts mehr von
keinem von unseren alten Bekannten. So verging unser
Leben und alles blieb wie es seit Jahren war, das aber nur
wenn man nichts verlangte und sein Maul hielt. Von
denen die in den Gefängnissen saßen hörte man kaum
etwas. Nur Gerüchte. Wo man hinschaute sah man , dass
nur die "Parteigenossen" ein besseres materielles Leben
führen konnten. Generell war man nur an diesem
materiellen Leben interessiert und damit man es führen
konnte, musste man Partei Genosse sein.
Es gab überhaupt keine Zeitungen und Zeitschriften aus
den westlichen Ausland, mit denen sich man auf dem
Laufenden halten hätte können was auf der anderen Seite
des Eisernen Vorhangs wirklich vorgeht.Um etwas zu
erfahren, musste man nur das für gut befinden was aus
den Quellen der Partei sprudelte. Der Eiserne Vorhang
zog sich immer mehr um uns enger zusammen. Es ging so
weit, dass wenn jemand einen politischen Witz erzählte, er
unter Umständen sofort eingesperrt werden konnte. Von
unserer Familie aus Italien sickerten sehr wenige
Nachrichten durch. Mir fehlten sehr meine Cousinen und
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ich dachte an Mama die in so unseglichen Vorkommnissen nie revoltierte, ohne das geringste zu sagen. Sie
hatte es doch am schwersten da ihre ganze Familie, väterlicherseits in Italien lebte.
Hier will ich nicht vergessen noch eine Szene zu erzählen,
die mich sehr geprägt hat: wie immer ging mein täglicher
Weg durch den Markt. Aufeiner Theke sah ich Aprikosen.
Da sie mein Lieblingsobst war und nicht zu teuer, 5 St.1
Leu, öffnete ich meine Einkaufstasche und fing an zu
zählen: 5, 10, 15, 20. Auf einmal fühlte ich eine massive
Gestalt die sich an meinem Rücken stützte. Es war der
Bauer der die Aprikosen zum Verkauf gebracht hatte: er
fasste mich blitzschnell unter meinen Armen von hinten
an den Brüsten und brüllte: "Sagst du dass es 20 sind, und
wenn es 25 sind, soll ich dich hier und jetzt gleich ficken?"
Als Antwort stoß ich ihn zwischen den Rippen meinen
kräftigen linken Ellenbogen, fing an ihn anzuschreien und
zu schimpfen und warf ihn die Aprikosen die ich noch in
der rechten Hand hatte, voll auf den Kopf. Diese
zerquetschten sich auf seiner Glatze, auf seiner Stirne und
auf seinem Gesicht. Einem kleinen Jungen der uns
erschrocken ansah, warf ich noch paar Aprikosen zu und
lief so schnell ich konnte weg. Ich hörte wie der grobe
Bauer noch hinter mir schrie: "Warum läufst du weg,
Gräfin, hat es dir nicht gefallen, komm her damit ich dir
zeige was schön ist." Ein anderer schrie zurück: "Richtig
hast du sie Gräfin genannt, denn die Prinzessinnen haben
das Land mit dem König verlassen, die gibt es nicht mehr."
Ich war erschrocken, sehr erschrocken und lief noch
schneller. Die Entrüstung und das Entsetzen waren der
Grund warum ich blitzschnell den Marktplatz verlassen
konnte und inzwischen, in einem Blick zurück sah ich,
wie viele Menschen sich versammelt hatten und dass die
Polizei auch da war.

chen habe, Baby, war gut befreundet mit Frau Professor
Ana Aslan die vor kurzem besonders für die Altersforschung ein Institut für Geriatrie gegründet hatte. Sie
sagte mir, dass diese eine noch nicht besetzte Stelle als
Sekretärin in dem Physiologischen Labor suchte. Mein
Mann war dagegen, dass ich arbeiten gehen wollte, weil er
immer nur an sich und an die Festigung seiner Position als
Ingenieur und niemals an unsere finanzielle Lage, dachte.
Er meinte unter anderen, dass es selbstverständlich sei,
dass Mama uns alle mit ihren Näharbeiten über Wasser
hielt. Das wichtigste dabei schienen ihm nur die 300 Lei
zu sein die er seinem Sohn, Vladi, verpflichtet war, laut
Gesetz jeden Monat zu geben. Caschin war den ganzen
Tag über als Ingenieur beschäftigt und abends hielte er es
dauernd für nötig sich mit seinen ehemaligen Freundinnen zu treffen und sich bewundern zu lassen. Ich dazu
entschied mich meiner Freundin Virgi den Posten anzutragen. Sie nahm an, kündigte aber nach kurzer Zeit, da
ihr diese Arbeit nicht zusagte. Sie hatte ein abgeschlossenes Jurastudium und wurde in die Rechtsanwaltskammer
aufgenommen. Auch meine Freundin Mona die mit mir
zusammen die Sekretärinnen-Schule besuchte und noch
dazu ein Universitätsabschluss hatte, konnte eine gute
Stelle bei dem Nationalen Amt für Tourismus (O.N.T)
besetzen. Beide hatten das Glück nicht mit einem Vater
belastet zu sein der politisch verfolgt wurde. Kurz und gut
habe ich mich entschlossen ohne meinen Mann mehr zu
fragen mich selbst bei Frau Prof. Aslan vorzustellen

Genau zu diesem Zeitpunkt wurde sie zum Internationalen Kongress für Geriatrie in Karlsruhe eingeladen. Hier
musste sie alle wissenschaftlichen Beiträge in deutscher
Sprache halten und auf Deutsch und Französisch veröffentlichen. So entschied sie sich, weil Baby für mich bei
ihr, als ihre Nichte, vorsprach und ich der deutschen
Sprache mächtig war, mir einen Sekretärin Posten anzuMeine einzige Freude in diesen verrückten Zeiten war nur vertrauen.
mein Kind, das schön, gesund und brav heranwuchs.

24.

( Fortsetzung in der nächsten Ausgabe …)

1956

Die Cousine meiner Mama von der ich mehrere Male gesproALTER N AN ŢE
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