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Nicolae SILADE

Despre vremea
care-ncearcă în zadar
din goluri a se naște
„Căci unde-ajunge nu-i hotar,/ Nici ochi

spre a cunoaşte,/ Şi vremea-ncearcă în zadar/ Din goluri a se naşte”. Am reluat și eu,
aici, mottoul pe care Gheorghe Secheșan l-a
așezat la începutul eseului său despre poemul
Luceafărul, de Mihai Eminescu. Și fac asta
pentru că, oameni ai timpului fiind, ne este
unora foarte greu, altora imposibil, să gândim în afara timpului, să gândim, adică, dinspre veșnicie spre timp, iar nu dinspre timp
spre veșnicie. Căci nu poate partea să vadă
întregul, dar întregul își poate vedea părțile.
Cum însă noi suntem doar părți ale marelui
întreg, pentru a ne vedea clar pe noi înșine
trebuie să ne facem una cu întregul, să ne
contopim în el, renunțând la individualitățile
noastre. Și, mai ales, renunțând la răutățile
noastre, care blochează accesul în marele tot
și din pricina cărora suntem eliminați ca un
corp străin din marele ocean de inteligență
infinită. Numai așa vom reuși să ne vedem
clar, și ca parte care am fost, și ca întreg care
am devenit. Așa a reușit și Eminescu să vadă
întregul, acel „fărăhotar” pe care ochiul omenesc nu-l poate vedea și mintea omenească
nu-l poate intui. Pentru că în acel „fărăhotar”
nu există nici timp, nici spațiu, acel „fărăhotar” e doar spirit, spiritul pur, din care „vremea-ncearcă în zadar [...] a se naște”. Cum
ar fi putut să scrie Eminescu despre acel „fărăhotar”, despre marele tot, despre întregul
infinit, dacă nu ar fi ajuns chiar el acolo, contopindu-se în gândire cu marele tot, cu întregul infinit? Căci omul, omul al timpului fiind,
cu început și sfârșit, nu poate vedea dincolo
de început și sfârșit, nu poate vedea nici înainteledeînceput, nici dupăsfârșitul decât prin
credință. Prin iubire și credință. De ce prin
iubire? Pentru că numai iubirea înalță în spirit. De ce prin credință? Pentru că doar prin
credință poți ajunge la adevăr. Iar adevărul
este unul singur: existența. Cu E mare. Ceea
ce vedem există. Ceea ce gândim există. Ceea
ce simțim există. În final, vreau să reiau alte
două versuri din Luceafărul, cele de dinainte
de mottoul de mai sus: „Și căi de mii de ani treceau/ În tot atîtea clipe”. Și nu la teoria relativității mă gândesc, ci la cărările de mii de
ani străbătute de înțelepți în tot atâtea clipe.
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Veţi zice că titlul meu general este
exagerat (de pompos), bombastic
chiar. Dar vom încerca să atenuăm
impresia prin explicaţiile care urmează. Hai să purcedem la drum:
începem cu unele din aspectele deranjante ale fenomenului literar actual. (Deşi, sincer să fiu, nu mă aştept la cine ştie ce reacţii; revistele
adevărate se recenzează între ele.)
„Dacă mai apari din când în când –
n.n.: din an în paşti – într-o revistă
importantă, ai vizibilitate!”, îmi spune în mod
repetat câte un prieten scriitor. Dar eu am replica pregătită: Nu de vizibilitate sunt interesat, deşi are şi aceasta rostul ei; ci de... citibilitate. Adică, să mă citească şi pe mine cineva
şi să-i folosească. Dar, din păcate, am vaga bănuială că nici titularii de rubrică din revistele
mari nu se prea omoară cu lectura (integrală)
a publicaţiei la care sunt plătiţi. Se citesc doar/
eventual pe ei, făcând-o, aceasta, în timp ceşi redactează articolul, contribuţia. Aceasta
e concluzia mea. Vorbeam în numărul trecut
despre spectacolul de idei pe care-l reprezintă un eseu adevărat. „E greu a te arăta erudit
fără a fi pedant” – opinează şi împăratul filosof Marc Aureliu; adevăr esenţial învăţat de la
dascălii săi (unul din ei: Sextus din Cheronea,
nepotul lui Plutarh). Dar întâlnesc adesea câte
un discurs vândut ca poezie mare: remarc în
jur, printre poeţi, o discursivitate în creştere.
Nu am exemplul la îndemână, dar citind un
pasaj dat ca exemplu nouă, poeţilor de rând,
la o revistă a presei, am trăit acut sentimentul
că marele nostru poet (D.F.) o fi ţinut pe undeva vreo conferinţă, pe care apoi şi-a pus-o
pre versuri... Este exclus ca poezia să conţină
numai informaţii/idei, după cum un eseu trebuie să aibă şi o oarecare tentă poetică. Nu zic
că numai eu am ochi de văzut, dar nu ştiu cum
de nu se observă faptul – realitatea săritoare
în ochi cum că poezia noastră devine pe zi ce
trece mai teoretică. Cerebrală şi discursivă.
Nu vreau să pretind cumva că subsemnatul nu
s-ar ralia acestui trend; doar observ. Cred că
s-au epuizat de mult, de mult timp rezervele
mondiale de talent, cum se întâmplă, pe zi ce
trece, cu rezervele energetice. Şi culmea este
că le mai şi dăm ca exemple pozitive, demne
de urmat: iată, fraţilor: aşa se face poezie, restul este rebut. Teoretizările în exces, cerebralitatea nudă, fără pic de suflet într-însa n-ar
avea ce căuta în poezie. Să se ducă dincolo (în
alt gen literar), că loc este destul: în proză, critică literară, eseu. Faptul că poetul optzecistşi-postmodern(ist) este musai să facă şi proză,
proză scurtă sau (ceva) mai lungă, cât şi critică/istorie literară nu-i justifică gestul de a
amesteca borcanele în aşa hal. Iar poezia este
borcanul cu dulceaţă de trandafiri!

E sigur că sociologii literaturii se
află şi ei în criză. Nu de mult citii
în „Contemporanul…” o cronicărecenzie la o astfel de carte. În orice
formă-format s-ar afla, pe suport
de papirus sau pixeli, literatura nu
va dispărea. Atâta doar că unii vor
vinde în milioane de exemplare, iar
cei mai mulţi în câteva zeci. Şi grosul tagmei va dispărea. Iar literatura de elită – de nişă – va deveni
una de sertar. De vizitat în lucrări
de specialitate, de diplomă sau doctorat. Va
avea câştig de cauză literatura de consum;
consum mediu, să zicem, fiindcă „literatura
de larg consum” este maculatură. Însă nu va
dispărea nicidecum Cititorul, ci doar se va
metamorfoza (dacă nu a şi făcut-o deja!)....
Dar dacă va dispărea într-o zi, cum se pretinde, cartea – „obiectul muncii” noastre – ce va
mai firitisi dumnealui, Cititorul? Vizitând un
mall în America (oraşul Buena Parc, California), am putut constata că, dintre toate zecile
de magazine, cel mai puţin frecventat era cel
de cărţi – librărie-anticariat. Am văzut acolo
minunăţii: romane, albume, enciclopedii, cărţi
pentru copii, unele la 2-4 dolari. La momentul acela, eram singurul vizitator. Şi nu era un
trifty store oarecare (au şi acestea colţul lor de
cultură), ci ditamai „complexul comercial”! Să
vorbim puţin şi despre personalitatea Cititorului, atotputernicia pe care-o exercită în treburile acestei lumi. Fiindcă, prin actul lecturii,
se produce descifrarea lumii/universului. Dar
lectura unei cărţi depinde de timpul, dispoziţia de moment, sentimentele şi experienţa persoanei care citeşte. Când ia în mână o carte, un
cititor poate fi în criză de timp (trebuie să o
recenzeze pentru un săptămânal), sau în criză
de rinichi (de dinţi); poate fi prost dispus sau
cu mintea aiurea, iar conţinutul cărţii să nu-l
atragă, să nu-l atingă în nici un fel. De aceea
s-a şi avansat ideea că orice carte scrisă este
doar o frază a unei cărţi imense şi unice, care
le-ar include pe toate (Shelley, Paul Valery).
Iar cititorii, alcătuind un soi de confrerie, societate secretă, îşi aduc o contribuţie substanţială... Vezi în parc, pe metrou sau în altă parte
un om citind o carte şi eşti tentat să vezi ce
citeşte. Iar dacă „îl prinzi” citind cartea ta, îţi
vine să-l pupi, să-l îmbrăţişezi: să te legi de el
pe viaţă (fără căsătorie...!). Personal, am trăit adeseori acest sentiment când, pe autobus
(Greyhound), pe malul oceanului sau în vreun
Starbucks am întâlnit acel cititor fericit, care
ţinea „în braţe” o carte... Sau uneori un e-book
reader. Musulmanii şi fanii lor numesc Coranul „mama cărţilor”. Dar porecla nu se justifică, fiindcă această carte n-a produs pe lume
aşa mare ecou; şi nici pe departe atâtea comentarii de câte se bucură Biblia – Cartea Cărţilor.

Remus V.
GIORGIONI

„Cred că s-au
epuizat de mult,
de mult timp
rezervele mondiale
de talent, cum se
întâmplă, pe zi ce
trece, cu rezervele
energetice. Şi
culmea este că
le mai şi dăm ca
exemple pozitive,
demne de urmat:
iată, fraţilor: aşa se
face poezie, restul
este rebut.”

n ilustraţiile numărului n

Ilustrăm acest număr cu lucrări de Paula Craioveanu, din expoziția
de pictură și grafică „Nudul în interior”, Galeria Orizont, București

„Mama Cărţilor”
şi cartea ta
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Nichita Danilov, purtător de mesaj

1. De la Ioanid Romanescu la
Nichita Danilov. În paginile pe care
Cronica Veche le dedică lui Ioanid Romanescu există însemnările lui Nichita
Danilov, într-un fel „urmaşul”, „purtătorul de mesaj” al lui Ioanid Romanescu: „Din orice parte am privi-o, fie
luând-o cu începutul, fie cu sfârşitul,
există o notă chagallian-burlescă în
toată opera poetică alui Ioanid Romanescu, poet născut, nu făcut, intrat pe
nedrept în uitare, ca şi Mihai Ursachi,
Cezar Ivănescu, Dan Laurenţiu, dar şi
alţi poeţi ieşeni... Noii critici, preocupaţi
să ia pulsul actualităţii noastre literare
nu şi-au găsit deocamdată timp pentru
a se apleca asupra operei unor poeţi importanţi...”. Ioanid Romanescu, crede
Nichita Danilov, ar avea ecou în poezia
ultimului val: „Imaginea pe care ţi-o creează citirea versurilor sale e cea a unui
saxofonist sau poate a unui trompetist
excentric, care, plutind noaptea deasupra acoperişurilor caselor oraşului,
cântă în gol, privind la luna plină”. Dar
nu e doar un saxofonist sau trompetist
excentric: „Peste tot, Ioanid Romanescu apără poetul, mai exact, statutul existenţei sale, scrie Ion Holban în editorialul aceloraşi pagini, autorul numeşte

Cornel UNGUREANU
xist»./ «Atunci fii mai sigur de tine/ şi
există cu adevărat !»// Exist, exist, îi răspund».// «La vârsta ta eu eram altfel,
îmi spune, Tu parcă n-ai sânge în vene,/
n-ai viaţă, n-ai demon».// „Exist, exist,
îi răspund./ De mai bine de un sfert de
secol/ mă străduiesc să exist».// „Atunci
caută-ţi cealaltă jumătate a ta/ şi există cu
adevărat!”:/ «Cealaltă jumătate a mea/
a rămas dincolo. Dincolo, îi răspund./
Du-mă în alt timp, în alt secol...”

laturile care compun pătratul vieţii celui
apărat”. Şi citează criticul: „Dincolo de
speranţă m-a aşteptat suferinţa/ dincolo de suferinţă m-a aşteptat poezia/
dincolo de poezie nu există nimic”.
Iaşii generaţiei lui Ioanid Romanescu

renaștere

păstrează credinţa în infailibilitatea
poetică - în statutul celui care scrie. El
este un ales, el aparţine purtătorilor de
har. Lumea de azi, spun versurile mereu testamentare ale lui Ioanid Romanescu, e nedemnă de mesajul poetului:
„Nici despre voi nu se va şti nimic,/
puteţi sfârşi în linişte, oricum -/ voi abia
pregătiţi leagănul unei/ alte civilizaţii,

«O fericită excepţie de la regula poeţilor care nu strălucesc în proză... Nichita
Danilov s-ar putea să fie unul dintre cei
mai buni prozatori optzecişti. Văd în
Nichita Danilov o şansă reală de maturizare şi universalizare a literaturii
române», scrie prozatorul Radu Aldulescu pe volumul Locomotiva Neumann,
alături de Tudorel Urian, care adaugă:
«Nichita Danilov este un optzecist atipic. Fantezist inconturnabil, poet şi prozator de mare rafinament silistic. «Planurile romanului – complexe, complicate, intersectându-se, crescând unul
din celălalt, ceva într-o geneză reciprocă
– sunt realul şi fantasmagoricul. În real
se află lumea Maşei, o femeie dintr-un

de pe acum/ cei încă nenăscuţi visează/
îndepărtate galaxii,/ în lumea voastră
morţii veneraţi/ sunt singurii prieteni
vii//abia dacă vă mai ating/ particulele
de lumină -/ drept mulţumire pentru
tot,/ ridică-te şi te închină/ şi cât mai
repede fii gata/ să laşi în urma ta un
altul,/ ci spaima că ai fost, fantoma/ pe
care-o flutură neantul”. (Urania)
Profeţiile sumbre se adună şi în poeziile lui Ioanid Romanescu, sub semnul
unei continuităţi moldave. Ca şi Dan
Laurenţiu, Mihai Ursachi sau Cezar
Ivănescu, Ioanid Romanescu este un
călător pe spaţiile de pasaj oferite de
tradiţiile nocturne ale scrisului ieşean.
2. Nichita Danilov şi graniţele
lumii sale. Nichita Danilov este eseist,
prozator, personalitate importantă a poeziei optzeciste. Un model. Poezia şi proza lui se hrănesc din religiile satului său,
din geografia pe care o propun graniţele,
convieţuirea «creştinilor» şi a păgânilor,
a contactului etnic pe care îl presupune
«lumea nouă». Familia care urcă într-o
istorie a începuturilor se rosteşte cu ajutorul cărţilor sfinte. Iată un Fiu al omului: «Peste tatăl meu trist cade umbra/ şi
tata coseşte. În urma lui mama strânge/
snopii cosiţi. I se lungeşte umbra/ pe pajiştea arsă.// Mă priveşte tata din urmă
şi-l simt, dar nu-mi întorc spre el faţa./ O
aud pe mama cum mă strigă din urmă,/
dar nu-mi întorc spre ea faţa.// O, fiu
al omului.../ Nimic, nimic...» Şi un Alt
secol: «Îngerul meu tămăduitor/ n-are
ură, nici aripi,/ Îmi pune degetul pe rană
şi-mi spune: «Exişti, Danilov, exişti?»
//«Exist, exist, îi răspund/ De mai bine
de un sfert de secol/ nu fac decât să e-

sat bucovinean, văduvă, s-ar părea, părăsită, oricum, de un soţ, Onisei, refugiat
din al doilea război mondial, pripăşit
prin partea locului... apare Nicanor,
tatăl Maşei... de care se leagă istoria
locului; graniţa celor două Bucovine,
geografia particulară a unei zone unde
creştinismul şi «păgânătatea» cresc împreună de milenii, unde comunismul
şi tovarăşii cu toate ale lor», «oamenii
îşi pierd rosturile şi istoria, trebuie să
dispară sau să se salveze în eres, în mintea şi fantasmele babulei Tatiana».
Comentarii ample a stârnit volumul
„Simfonia mută”. În România literară,
nr. 9 a.c., Vasile Dan ne oferă şi el un
eseu despre «Simfonia mută» oprinduse asupra nuvelei «La masa oficială». «În
ea, personajele principale sunt Medvedev
şi Putin. Cine sunt dânşii? Sunt două naturi umane ciudate care îngrozesc lumea
de astăzi, cu psihologia, ideile şi faptele
lor». În proza lui Nichita Danilov, scrisă
cu vreo câţiva ani mai demult, raportul
dintre cei doi şi lume este următorul...»
Şi eseul se încheie cu «În fine, vedeţi,
de aceea e frumoasă literatura! Mai întâi
conservă viaţa pentru viitorime. Apoi
anunţă ce i se va întâmpla».
Adevărul este că în «La masa oficială»
în centrul atenţiei e nepoata unui şaman
care susţine un spectacol de magie – Putin e doar un spectator. Aşa că rândurile
lui Radu G. Ţeposu în care Nichita Danilov «este un histrion fantast, amestec
de sihastru şi arheu, de mag şi alchimist,
purtând în sine tulburări obscure şi elanuri încrâncenate» par mai apropiate de
adevăr decât transferul prozelor într-o
actualitate imediată.

când m-am trezit zăpada albise tot în jur
și troienise timpul în clipa cea mai vie
părea că renăscusem într-un regat mai pur
și-o viață nouă parcă ningea în veșnicie
uitasem de mocirlă de beznă și pustiu
cum cel ce moare uită de ultima lui moarte
mă înălțam la ceruri și începeam să fiu
mai alb decât o filă dintr-o nescrisă carte
mi se părea că-n lume printre mari troiene
mai alb decât ninsoarea e cel fără păcate
și din târziu se face în univers devreme
când inimile noastre la unison vor bate
fii împăcat cu tine cu împrejurul tău
să nu te troienească nicicând păreri de rău

Nicolae SILADE

nicolaesilade.blogspot.com

Radu CIOBANU
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Senior e un cuvânt care în ultima vreme se folosește
eufemistic, cu sensul, pur și simplu, de bătrân, dar
accepția sa reală e elitară, de aristocrat al spiritului.
Despre domnul Barbu Cioculescu care ne-a părăsit
în pragul acestei primăveri, nu putem vorbi decât în
această din urmă accepție, chiar dacă avea 94 de ani,
întrucât noblețea sa era întreținută de o fermecătoare tinerețe spirituală. Nu l-am perceput niciodată ca
bătrân, deși cronologic era, cred, ultimul reprezentant
al unei tragice generații literare. Fiu al lui Șerban Cioculescu, în jurul căruia s-a conturat deja o aură legendară, Barbu Cioculescu s-a născut din întâmplare la
Paris, dar, nicidecum din acest motiv, rămâne ca un
ilustru reprezentant al tot mai îndepărtatei constelații
a seniorilor culturii românești.
Nu intenționez să adopt un ton funerar-lemnos, pentru un necrolog de circumstanță, deoarece sunt sigur
că i-ar displăcea. Era discret. Avea și un subtil simț al
umorului. Cred că s-ar bucura, în schimb, dacă v-aș invita la reluarea comentariului pe care l-am dedicat în
urmă cu vreo zece ani – cine să-și mai aducă aminte?
– cărții-dialog Povestind despre atunci1, în care Barbu
Cioculescu se autodefinește mai bine decât oricine altul, ca un senior de neuitat.
E vorba de o carte de memorii mai specială prin
modul cum a fost concepută, în care, având inițiativa,
doamna Monica Pillat a căzut de acord cu Barbu Cioculescu asupra unui dialog simulat. Invitatul îi livra
periodic câte o secvență memorialistică, iar „interlocutoarea” sa o sporea cu fragmente din amintirile pe
care intervievatul le răspândise de-a lungul timpului
prin cărți, reviste și interviuri. Le-a adăugat apoi câte
ceva din propriile amintiri și comentarii și, în fine, a
secționat cu întrebări virtuale textul astfel acumulat,
dându-i aparența unei convorbiri reale și fluente. „Țiam răspuns” - spune la un moment dat Barbu Cioculescu – „la întrebări nerostite, pe care tu le-ai ticluit
numai la urmă. E ceva neobișnuit pentru un dialog, dar
văd că merge.” Într-adevăr, a mers. A fost o operațiune
nu atât complicată, cât foarte laborioasă, dar a meritat
osteneala, de vreme ce ni se oferă acum, din fragmente
integratoare, portretul unuia din ultimii reprezentanți
străluciți ai Generației pierdute, cum singur se arondează, detașat totuși de congenerii săi prin amplitudinea preocupărilor și rafinamentul expresiei.
Vorbind „despre atunci”, Barbu Cioculescu se referă
tot timpul la influența pe care au avut-o în formarea
sa mediul familial, anturajul intelectual și prezența
tatălui, perceput retrospectiv ca un părinte-camarad.
„Nu uita” - ține el să-și prevină interlocutoarea – „că
am moștenit o tradiție, încredințată mie cu pietate de
către tatăl meu. De mic copil am trăit printre cărți, de
timpuriu m-am ciocnit în casă de mari poeți, critici,
prozatori, istorici, politicieni, editori.” Și, în alt loc: „Eu
am avut șansa să mă nasc într-o familie în care iubirea
și armonia au fost scut de apărare împotriva tuturor vicisitudinilor.” Dar exact acesta e și mediul formativ al
Monicăi Pillat, ca nepoată a lui Ion Pillat și fiică a Corneliei și a lui Dinu Pillat, copilărind și maturizându-se
într-o casă prielnică artei și deschisă personalităților
creatoare, cum, deopotrivă unei intimități impregnată de respect și afecțiune: „Și eu”- spune ea – „am
avut norocul să mă nasc în armonia unei familii care
a făcut față timpurilor grele grație iubirii.” În aceste
similitudini stă și explicația prieteniei dintre cei doi,
în ciuda celor douăzeci de ani în plus ai lui Barbu
Cioculescu. D-sa face parte, de fapt, din generația lui
Dinu Pillat, păstrându-și însă o tinerețe și o distincție
spirituale datorită cărora Monica își mărturisește încrederea ce a avut-o dintotdeauna în el și senzația de
scut pe care acesta i-o oferea. Certitudini care, la urma
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urmei, veneau - cum tot dânsa remarcă - „din faptul
că aparțineam aceleiași lumi.” Devenim astfel martorii unei revederi colocviale de-a lungul căreia două
personalități cu un puternic sentiment al apartenenței
la o aceeași lume își asumă postura de moștenitori ai
unei tradiții, hotărâți s-o cultive, salvând în memorie
ceea ce mai poate fi salvat. Sigur, rolul viorii întâi îi
este rezervat lui Barbu Cioculescu.
Seniorul e cum îl știm dintotdeauna: spiritual, cu un
șarm plin de profunzimi inopinate și, în fond, un sentimental care-și disimulează emoțiile sustrăgându-le

atenției cititorului prin eleganța muzical cadențată a
expresiei. Paseist sobru, lipsit de vocația lamentoului,
pentru d-sa adverbul atunci își păstrează o conotație
predominant pozitivă. Sunt evocate, desigur, și aspectele sale sumbre, pe care nimeni nu le mai poate
eluda, teroarea, arestările, condamnările absurde, deportările, disparițiile, spolierile, umilințele, dar ispita
evocării îl poartă pe memorialist cu predilecție spre
resuscitarea încărcăturii luminoase și stenice a lui
atunci. Iar în aceste arii de interes sunt câteva locuri
precum, bunăoară, Casa, devenite toposuri literare,
de regăsit la cei mai diverși scriitori, de la un Thomas
Mann sau Gregor von Rezzori, până la ai noștri Lucian Boia, Micaela Ghițescu sau Cornelia Pillat, ca să
numesc doar autorii unor scrieri recente, în care motivul apare evocat cu o nostalgică venerație. Și pentru
familia Cioculescu Casa de pe Turnescu 5, ridicată în
1936, unde Barbu a avut rarul privilegiu de a locui, a
fost/este spațiul matricial și ocrotitor al solidarității
și rezistenței familiale, cu fabuloasa bibliotecă adăpostind nu doar cărți, ci și mirabilele colecții paterne,
cu podul, „loc predilect al trecutului, unde se adună
treptat amintirile”, cu bucătăria amintitoare ale unor
vechi arome și cămara voluptuos evocată în senzuale
nuanțe flamande: „În plină iarnă, acoperită de zăpadă
până la ferestre, casa era o fortăreață pregătită pentru cele mai aspre asedii. Gurmanzi, gurmeți, consumatori afiliați dietelor nu se puteau plânge de lipsuri.”
Gen de remarcă după care, de obicei, concluzia duce
fatalmente de la ceea ce a urmat după 1945, până în
prezentul dezvrăjit: „Cumplitele zvârcoliri ale istoriei
au șters de pe fața pământului chibzuitele socoteli ale
părinteștii generații.” Generație care și-a avut răstimpul de glorie, de strălucită afirmare și prosperitate în
cei douăzeci de ani dintre marile războaie. S-a observat - iar dl Lucian Boia a insistat cândva argumentat
asupra acestui aspect - că, după 1989, s-a instalat o
continuă tendință de idealizare a perioadei interbelice.
Este adevărat, dar trebuie reținut și adevărul că anii
- douăzeci - dintre 1919 și 1939, au fost sub aspectul
calității vieții sociale, spirituale, culturale, al relațiilor
interumane, net superiori anilor începuți în 1990, în
timpul, cărora, continuu și consecvent trivializată, civilitatea se află într-o deplorabilă degradare. Ceea ce
deosebește în esență „interbelicul” (ca să folosesc acest
masculin nefiresc, dar comod, consacrat, se pare, de
Zigu Ornea) de prezentul nostru detestabil este definit
de dl Barbu Cioculescu prin faptul că „[...] omul perioadei interbelice era condus în existență de obsesia
onorabilității, aceea care-l menținea pe o treaptă socială și-i ușura, eventual, suișul. O anumită normalitate
judeca omul după calitățile lui profesionale, în cadrul
căreia onestitatea era de la sine înțeleasă. Se vorbea
mult despre onoare...” Era încă epoca în care „Familia era puternică, prezentă, cuprinzătoare, mari familii
contribuiseră la ridicarea stărilor și o făceau mai departe.” E vorba, deci, de marile familii, nu de mari clanuri banditești precum cele care contribuie azi la surparea stărilor. Dar despre prezent se vorbește totuși
puțin în această carte pe care doamna Monica Pillat
a conceput-o ca pe un excurs retrospectiv. Prezentul
intervine rar în atenția interlocutorului, doar prin
à propos, dar reactivându-i spiritul acid. Ca atunci
când, venind vorba despre credință, Barbu Cioculescu

mărturisește modest și discret că credința sa nu suferă de intermitențe, dar acidulatul său simț al umorului nu-i îngăduie să treacă sub tăcere modul foarte
personal în care se imaginează în iad, unde „[...] aș fi
condamnat ca, într-o altă existență, să devin analist
politic la televiziune, chestionat de blonde neștiutoare
sau de vreun gâde tânăr, între alți trei-patru mușterii,
aduși să-și spele păcatele. Și să trăncănim în eternitate despre ce-a vrut să spună președintele ieri la cinci
după-amiază, ce-a răspuns premierul etc. Să duc la
gură un pahar de apă plată din care lichidul a secat
cu o generație în urmă. Să aud tropăitul cailor cavalerilor Apocalipsei și să casc discret.” Din păcate, nu e
de râs. Memorialistul recunoaște mâhnit că după ‘89,
în combinație cu „veninul” rezidual al comunismului,
interminabila tranziție i-a epuizat resursele de umor:
„Îmi caut umorul pierdut. Nu pot oferi deocamdată
decât melancolie.”
Cu melancolie sunt evocate figuri impunătoare,
nelipsite ca în oricare mare familie, precum Granpa,
bunicul patern, sau Radu Cioculescu, unchiul, strălucit om de cultură, mort în detenție. Sau mari prieteni, Vladimir Streinu, Pavel Chihaia, Dinu Pillat, în
general colegii din „Generația pierdută”, Ion Caraion,
Geo Dumitrescu, Constant Tonegaru, Mihai Crama,
mai vârstnici toți decât memorialistul, dar cu care se
simțea totuși congener, gustând din plin ebuliția artistică a anilor ‘45-’47, care, paradoxal, sfida „spectrul
politic tot mai sumbru”, cei mai mulți și, desigur, el
însuși, așteptând un miracol, precum „acei locuitori ai
Constantinopolului adunați în biserica Sfânta Sofia, de
care turcii se apropiau din toate părțile.” Dar miracolul nu s-a produs, fiecare a fost nevoit să-și mobilizeze propriile disponibilități și resurse morale pentru a
supraviețui sau a pieri, iar „Generația pierdută” a rămas „un termen de romantică rezonanță a unei triste
realități.”
Doamna Monica Pillat mărturisește într-un loc despre sine cum, când scrie, „Cuvintele se înlănțuie pe o
muzică interioară, pe un ritm de care nu mă pot desprinde, chiar când scriu proză.” E ceea ce i se întâmplă și interlocutorului d-sale, care e un estet al stilului, înțelegând prin aceasta scriitorul căruia nu-i este
indiferent cum i se așterne fraza. Sunt mari scriitori,
prozatori, romancieri în primul rând, ale căror cuvinte, sub presiunea ideilor, se revarsă precum bolovanii
aluvionari dislocați de o viitură, se rostogolesc, se ciocnesc, se încalecă tumultuos, cacofonic și confuz. Barbu
Cioculescu nu-și lasă ideile să dea buzna, le disciplinează, le strunește până când dobândesc o expresie
elaborată, cultivată, iar fraza accede la fluența eufonică a acelui tainic ritm interior care e marca de noblețe
a scriitorului rasat. Calitate ce se adaugă și ea celorlalte, deloc puține, surse de seducție ale acestor povești
despre atunci. Mari revelații asupra trecutului ele nu
aduc și nici nu mai puteau aduce după abundența și
varietatea fără precedent a literaturii memorialistice
a ultimilor ani. Cartea rămâne totuși cuceritoare prin
arta de a reliefa statura elitară, artistică și morală, a
lui Barbu Cioculescu, prin apetitul confesiv al acestuia, de care e deplin conștient: „Dorința de a mă povesti este enormă”, recunoaște d-sa, „monstruoasă, aș
zice. Există riscul de nu mă mai putea opri.” Un elan
narativ care a produs o seamă de portrete de o mare
pregnanță, întâmplări singulare și stări de spirit evocate cu o evidentă și ireprimabilă participare afectivă.
Toate memorabile.

_____________
1 Monica Pillat și Barbu Cioculescu, Povestind despre
atunci. București. Humanitas [Portrete în dialog], 2012.
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Un critic jubilativ (II)
„Cine nu e şi impresionist, nu poate fi critic”

Prin eseuri ambiţioase, dovedind gustul esenţialului (structurant) şi studiul
detaliului, Valeriu Cristea s-a ocupat şi
de fenomenul literar străin. Personajele
criticii sale se recrutează din galeria unor
iluştri eroi şi scriitori. Să reamintim că
o intenţie polemică, risipind o imagine
idilică, ascundea, de pildă, Introducere
în opera lui Ion Neculce (1974), făcând
din ilustrul cronicar un erou verosimil.
Valeriu Cristea, printr-o lectură adânc
- psihologică, îl transformă pe Neculce
într-un scriitor viu, îndepărtând depunerile apocrife pe icoana cărturarului.
El caută omul, cel care prins în cleştele
stării de „neaşedzare”, nu vibrează: un
temperament lipsit de îndrăzneală, pentru care – invocând paradoxul lui Tantal
– tragicul rămâne intangibil. Letopiseţul e citit ca document psihologic; bunul
simţ, existenţa neaventuroasă, fără riscuri, invocând providenţa, fac din Neculce un moralist obsedat de prezent.
Lectura lui Valeriu Cristea ne restituie un chip mai real, mai exact al omului
vizitat în epocă, scos din desuetudine,
replicând antipodic imaginii uzuale, de
manual. Minuţiozitatea cronicarului se
transmite exegetului său. Dacă asupra
statutului existenţial al cărturarului paginile lui Valeriu Cristea sunt convingătoare prin adevăr uman (dezvoltând,
desigur, o imagine preexistentă în conştiinţa criticului, culegând informaţiile
care o fortifică), discuţiile asupra statutului literar pleacă de la o enormitate.
Credinţa că „din anteriul marelui cronicar” pleacă literatura română dilată
nepermis efectele „ghindei neculceene”,
mai cu seamă că proba decisivă, observa
chiar Valeriu Cristea, nu e trecută: sentimentul naturii este estompat.
Pornit Pe urmele lui Don Quijote
(1974), criticul quijotizează el însuşi.
Valeriu Cristea face dovada unei imaginaţii petulante, în clocot, e încercat de
bănuieli senzaţionale (nebunia mimată
a eroului cervantesc), dezvoltă o suită /
o puzderie de ipoteze, refuzând o mare
ipoteză unificatoare. E de observat că
Valeriu Cristea se apropie cu entuziasm
de aceste existenţe fracturate, definite
ca tipuri fundamentale. Pentru Valeriu
Cristea universul dostoievskian reprezintă, însă, un ţinut fascinant; răzbate
aici „slăbiciunea” criticului, expus, fără
armura glacialităţii, fiorului dramatic al
marii literaturi. În Tânărul Dostoievski
(1971), criticul intuia personajul echivoc,
ros de jocul dedublării şi anarhismul
trăirilor. Acolo, Valeriu Cristea întreprindea o lectură inversă, descoperind
în producţia de tinereţe a marelui rus
teme şi motive reluate. Acest „comparatism intern” acredita circulaţia personajelor în interiorul operei, aspect ce-i va
reţine atenţia în Dicţionarul personajelor dostoievskiene. Printr-o lectură
integrală, Valeriu Cristea ne oferă un
Dostoievski văzut dinăuntru, luminând
personajele principale în bogata reţea de
raporturi umane ale unei Opere. Dostoievski-creatorul de personaje e urmărit
cu minuţie; Valeriu Cristea fişează meticulos, reconstituie biografii încărcate,
examinează, îndeosebi, comunicarea

personajelor. Şi constată că „cei mici îi
imită pe cei mari”, personajele opozante
(sfântul vs insul demonizat) oglindindu-se reciproc.
Orăşean obosit, tânjind după o „feerie nostalgică”, Valeriu Cristea scrie cu
simpatie (practicând critica de identificare) şi dovedeşte, nedesminţit, o
„modestie provocatoare” (cf. Alex. Ştefănescu). Iată, bunăoară, După-amiaza de sâmbătă (1988) este o călătorie
în trecut, fără tentaţia reevaluărilor. Se
insinuează în această „ficţiune autobiografică” (cum o numea, îndreptăţit,
Ioan Holban) ideea morţii; ea nu mai
este – ca la Livius Ciocârlie (v. Clopotul
scufundat) – „blândeţea unui capăt de
oboseală”, ci, brutal, o scandaloasă separare a eului de sine; chiar o „ştergere
de sine”, Valeriu Cristea descoperind, în
singurătatea absolută, „cea mai tragică
formă de moarte”. Abundenţa scenelor
„văzute” descifrează o stare de tulburare
infantilă; ceea ce contează ar fi intensitatea acestor trăiri, nu adevărul lor.
Trebuie, însă, să observăm că acest
cumul de impresii, senzaţii, sentimente
etc. se dezvăluie sub metafora spaţiului
ocrotitor. Memorialistul caută un spaţiu securizant, vrea să aşeze între sine
şi lume un zid protector, are, aşadar,
nostalgia spaţiului închis şi va descoperi – testamentar – în ultimul zâmbet
al mamei (o revărsare „numai suflet”)
tocmai sentimentul pierdut. Cartea, dealtfel, poartă şi o variantă de dedicaţie:
„Mamei, care deşi a murit, nu a murit,
care deşi nu mai trăieşte, trăieşte”. Sunt
pagini tulburătoare, narând tensional
acele „verificări liniştitoare”, spionându-i somnul. Acestea şi multe altele îngăduie o paralelă: Valeriu Cristea este
foarte aproape de Sorin Titel (pe care,
se ştie, l-a apreciat superlativ). Lumina
maternă ne mângâie blând, devine un
moment privilegiat, eclipsând ştiutul;
sau, mai bine spus, mutând accentul,
ştiutul devenind posibil prin afect. Potopul de veşti rele, cabotinismul scrisului
(culpabilul „astea-s vorbe”), jocul frivol
al vieţii (mereu dureroasă şi întremătoare), în fine, tot trecutul care „mănâncă amintirile” se lovesc de scutul prozei
care creşte „din inimă”, de tonul ei feminin; talentul intervine salvator, transformând minorul în proză majoră, captând
vibraţia omenescului, revărsând în pagină puzderia întâmplărilor „fără miză”,
mângâind textul cu o privire blândă, plină de înţelegere. Comentând, la apariţie, După-amiaza de sâmbătă, un indirect roman autobiografic, N. Manolescu
descoperea, entuziast, tocmai „o mare
inteligenţă a sufletescului”. Transcriind
episoade recuperate din hăurile memoriei, eul-personaj retrăieşte sentimente
şi experienţe constitutive (apasă autorul), irizând capricios, dar din unghiul
analizei morale; şi din care, în splendide
pagini autoscopice, de o bogată viaţă interioară, va extrage semnificaţii. Se ştie,
Valeriu Cristea „legăna” visul de a scrie
un roman. Volumul pomenit anunţa
discret, nucleic, proiecte epice („proze
nescrise”), devoalând, cu fineţe psihologică, istoria mică. Din păcate, turbulenţele istoriei mari au împiedicat, probabil, împlinirea proiectului.
Pornind de aici, pare surprinzătoare
tentativa lui Valeriu Cristea de a scrie
„despre Creangă” (recitindu-l atent),
descoperind în textele humuleşteanului
un „filon al cruzimii” (v. Despre Creangă, 1989). În şirul năzdrăvăniilor, faptul de a fi „comis” literatură ar fi – după
criticul nostru – „cea mai gravă abatere”
a răspopitului, la început doar autor de
manuale. Se ştie, Creangă n-a fost un
vizual; stilul vorbit, fundamentul folcloric, prospeţimea realului sunt constatări
definitive în exegeză. Cheltuind erudiţie
teologică, Valeriu Cristea îşi propunea
o incursiune surprinzătoare. Partea cea
mai rezistentă a demonstraţiei priveşte
interpretarea poveştii lui Ivan Turbincă
ca parodie evanghelică. Ivan apare în
rolul lui Isus; slobozit din oaste, având,

însă, soldăţia în sânge, celebrul Ivan –
un „şui” – este un „drumeţ etern”; el are
fobia spaţiului închis, este cutreierat de
un „sentiment de vacanţă” şi, având la
îndemână turbinca blagoslovită, nu şovăie. Ştie deci ce să ceară, e capabil de
„şmichirii”, are chiar o tactică. Lăsând
deoparte anecdotica, vom spune că
această „parodie binevoitoare” se bucură de o argumentaţie strânsă şi sclipitoare, noua interpretare fiind rezistentă. De
altfel, Valeriu Cristea scria încă în 1965
despre Timpul la Creangă (text pe care
criticul îl considera „debutul adevărat”),
vădind, aşadar, o pasiune statornică. Nu
miră interesul pentru scrierile crengiste,
Valeriu Cristea încercând, prin 1969, să
descopere Cruzimea la Creangă. Doar
că după „voioase lecturări” (cum au procedat aproape toţi comentatorii, aducându-şi obolul), această perspectivă,
explorând straturile de cruzime (ca în
Povestea porcului sau Amintiri), apăsând pe cruzimea inocentă sau impersonală (v. Dănilă Prepeleac) pune sub
semnul întrebării mai vechile afirmaţii:
inima „îngăduitoare” a povestitorului,
„enorma” jovialitate, absenţa oricărei
urme de suferinţă (cf. Vl. Streinu). Descriind stăruitor „maltratarea soacrei”,
Valeriu Cristea sesizează, dincolo de
suculenţă şi robusteţe, o fantezie medievală (risipită în text) şi un „strat structural de nepăsare” (aparţinând omului).
Încât, pe o ştiută constatare (semnată
de Petru Rezuş) potrivit căreia adevărata faţă a lui Creangă este tragică, se
poate placa şi afirmaţia lui C. Ciopraga,
convins că râsul humuleşteanului ar fi
„un fel de armură”. Valeriu Cristea exploatează aceste concluzii şi împinge
comparaţia spre Dostoievski, fixând în
pagină, dincolo de „naivitatea” şi veselia
descrierii, câteva coincidenţe. Oricum,
punctul forte al demonstraţiei rezidă
în noua lectură făcută unui basm parodic (despre Ivan „cel fără de moarte”),
devenit, astfel, o scriere eretică. Acolo
analitismul cald şi inteligenţa vibratilă (exploatând incontestabila „cultură
teologică şi folclorică” a lui Creangă) îşi
dau mâna, pensând aluzii evanghelice.
Spectaculos, aşadar, Valeriu Cristea reciteşte Ivan Turbincă, proză publicată,
se ştie, în Convorbiri, la 1 aprilie 1878.
Şi în care criticul vede o parodie evanghelică, o scriere eretică (subtilă, binevoitoare, totuşi blasfemică), în care Ivan
joacă rolul lui Isus (Cei doi I). Fiindcă
milostivul Ivan, „slobozit” de la oaste,
„vine” în lume asemenea Fiului Omului,
chemat să strice „lucrarea diavolului”.
Hoinărind, „mătăhăind”, cu turbincaînchisoare blagoslovită de un Dumnezeu care citează scriptura (şi folosită
numai împotriva diavolilor şi a Morţii),
coţcarul Ivan se ţine de „isnoave”: întrun iad vesel, petrecăreţ, cere tabacioc,
vodchi, lăutari, femei; „curăţă” casa nelocuită a boierului, bântuită de draci;
răstălmăceşte poruncile divine, „direguind” de capul lui; suspendă moartea,
„pusă la opreală”, chiar dacă Vidma are
„socoteala” ei. O închide în „drăguţa de
raclă” şi, drept răzbunare, Moartea îl va
face uitat. Ivan „cel fără de moarte” are
un plan prestabilit, afirmă Valeriu Cristea, de vreme ce, fără a şovăi, acela cere
blagoslovirea turbincii, liber apoi să se
ducă „unde-a vrea”.
Vasile Lovinescu, un hermeneut „ţinut sub obroc” ceva vreme, venea cu o
altă interpretare, răsturnând acest scenariu. Hazlia naraţiune, o capodoperă,
indiscutabil, poartă un mesaj încifrat,
ne spunea învăţatul de la Fălticeni; el
vede în basmul lui Creangă o replică politică, vestind dispariţia Imperiului roşu
(al Ivanilor). Lăsat la vatră, Ivan nu renunţă la arme; „şmicheriile” lui răvăşesc
ordinea cosmică; în fine, ratează mântuirea, utilizând „anapoda” turbinca, precizează şi M. Ungheanu, consfinţind un
„eşec spiritual”, deturnând răsplata divină. Raţionamentul curge implacabil:
casa „curăţită”, eliberând drăcărimea,
înseamnă proliferarea răului, răspândi-
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rea lui haotică în lume; Ivan îşi oferă o
existenţă fără perspectivă, fără de rost,
fiind un intermediar („nesolicitat”); mai
mult, slujeşte Răul şi „dereglează” viaţa lumii. În consecinţă, va fi „destituit”
din funcţia de vătaf al lumii, trimiterile
vizând din nou soarta Imperiului ţarist
/ sovietic. Basmul ar avea o adresă precisă, bănuieşte hermeneutul, Creangă
fiind martor al prezenţei şi apoi al retragerii trupelor ruseşti, după Războiul de
independenţă, intervenind chiar pentru
a-şi demobiliza feciorul. Ceea ce nu prea
se susţine, Ivan Turbincă fiind, mai probabil, un calc după un basm rusesc (Soldat i smert), trecut, fireşte, prin pana
genialului povestitor. Pe Valeriu Cristea
îl revolta şi sporovăiala lui Nichifor, un
şantajist „în toată regula”. Opinie amendată delicat de Eugen Simion, criticul
desluşind în vorbăria harabagiului o
strategie a seducţiei, precedată de strategia calomniei, victimă fiind „băbătia”
lui, „mucegaiul de babă”.
Cum modestia neprefăcută şi orgoliul justificat se cumpănesc în scrisul lui
Valeriu Cristea, el rămâne, s-a spus, un
pieton sentimental în critica noastră.
Onest, dificil, inflexibil om de stânga,
fără a fi fost membru de partid, Valeriu
Cristea, în anii postdecembrişti, a fost
marginalizat, dezaprobat, stigmatizat
pentru opţiunile sale politice. „Un chinez”, clama furioasă Monica Lovinescu,
trecut pe lista neagră alături de alte nume
sonore, într-o epocă de frenetică aliniere şi cosmetizare, de reciclare a „dalmaţienilor”. Traversând „o stranie orbire”
(după N. Manolescu), criticul „apolitic”
n-a rămas dator, denunţând militantismul înflăcărat al doamnei-dispecer de
la Paris (Cui i-e frică de Monica Lovinescu?, în Adevărul, nr. 422/1991). Au
fost ani grei, de recluziune, traversaţi cu
intensitate şi mâhnire, retrăind, bănuim, în paralel, excluderea studenţească
(din 1959), „povestiţi” fulgurant, lamentativ, în Bagaje pentru paradis (1997).
„Dezertor” de la Facultatea de mecanică
(Cluj, 1954), venind în Bucureşti, cu revelaţia T. Vianu şi „sărind”, monumental, la Dostoievski, angajat, din 1964, la
Gazeta literară (unde debutase, cu doi
ani înainte), după anii de profesorat la
Gruiu, adus în redacție de Ovid S. Crohmălniceanu, Valeriu Cristea (1937-1999)
a fost confiscat de ambiţia de a deveni
(numai) critic literar. Un critic care a
reuşit o grefă imposibilă: o temută forţă
polemică, de mare talent epic, altoită pe
o timiditate exacerbată, fără a fi devenit,
însă, o instanţă critică.
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Biblioteca, şcoala misterică a Orbului

Ela IAKAB
Printre vânătorii de orbi, cartea
de versuri (editura Junimea, Iaşi, 2021)
plăsmuită de George Vulturescu este,
desigur, în spirit postmodern, străbătută de un flux al intertextualităţii. În
corpul poemelor sunt inserate fragmente din străvechi descântece româneşti
ori din poezia cultă, de la Eminescu, la
Bacovia şi la Nichita Stănescu. Referinţele livreşti cuprind literatură universală, nume de primă importanţă ca Poe,
Rimbaud, Nerval, Rilke, Blake, Baudelaire, Dostoievski, Kafka, Saramango.
Urme încifrate din patristică (sfântul
Augustin) sau filosofie (Diogene, Kant,
Nietzche), figuri emblematice ale mitologiei antice greceşti ori ale epopeilor
homerice (Atena, Egeu, Orfeu, Euridice,
Ahile, Ulise), proroci, îngeri, heruvimi,
scene, simboluri şi parabole din Vechiul şi Noul Testament pun în lumină
predilecţia spre metaliteratură. O predilecţie autentică, lucid valorificată în
poeme absolut memorabile, între care
Cândva mi-am dorit o harfă e doar
unul: „Cândva mi-am dorit o harfă cu
nouă corzi - / cu sunetele ei voiam să izgonesc viespii din/ Turn, de pe fagurii
cetăţii Zothmar// N-am avut niciodată
o harfă, ci doar nelinişti/ de Orfeu – ca
atunci când s-a întors spre Euridice:/ de
ce nu vin albinele să se aşeze pe literele
poemului/ precum veneau păsările la
strugurii desenaţi de Zeuxis?// Pe zidurile Cetăţii Zothmar răsună goarnele/ despoţilor zilei: «Europa este casa
noastră!»/ Pe poartă se intră doar cu
talanţi pentru slavă// Orfeu, cel Nou,
încă ezită/ eu însumi, care nu am avut
niciodată o harfă,/ am ezitările lui – ca
atunci când s-a întors spre Euridice:/ de
ce în vremuri sărace poeţii aşază oja pe
unghiile/ picioarelor lui Venus din piaţa oraşului?/ Literele scrise în cărţi se
acoperă de solzi/ şi într-o limbă indescriptibilă blamează:/ «Nu se va naşte
nici un Orfeu în Cetatea Zothmar - / pe
paturile lui de fier se zvârcolesc la lună/
femei sterpe/ numai viespii din Turn le

ademenesc auzul...»// Aveai dreptate să
ne avertizezi, Charles Baudelaire,/ păziţi-vă de lună, şi de stele, păziţi-vă/ de
Venus din Milo// Nu ştiu dacă am strigat ceva/ prin zgomotele goarnelor de
tablă/ Peste ziduri, din smârcul bălţilor,
se aude orăcăitul/ broaştelor// Tot ce se
cântă în cor le place despoţilor:/ corul
induce somnul/ care lasă fără apărare
spiritul uman// Cândva mi-am dorit o
harfă cu nouă corzi:/ voiam să izgonesc
cu sunetele ei viespii din Turn/ care s-au
aşezat pe mierea noastră de toate zilele/
cred că de acolo se poate porni/ de la
imaculatul, insondabilul sunet dintr-o
harfă/ la care n-ai cântat niciodată”.
Orfeu, aedul care o pierde pe Euridice
de două ori, o dată în viaţă şi o dată în
moarte, este o prezenţă obsesivă, programatic aşezată în toate ciclurile poetice ale cărţii. De la negaţia autoironică
„Nu sunt un bun Orfeu” până la aspiraţia spre intangibila harfă cu nouă corzi
(după vechi modele cosmologice, nouă
tărâmuri avea cerul!) din reverie, cel ce
va avea mereu darul divin al cântecului
deschide prima cheie de lectură a cărţii. Poemele lui George Vulturescu sunt
o meditaţie asupra legăturilor ascunse
dintre creaţia şi existenţa umană, dintre
poezie, moarte şi transcendenţă. Viziunea hotarelor fragile şi aneantizarea lor
treptată aduce cu sine o gravă interogaţie asupra realului, asupra capacităţii
noastre de a-l percepe în dimensiunile
lui criptice şi fanice: „Să auzi grinzile
nopţii dezlipindu-se/ de pe osul ei negru/ cum se jupuieşte pielea de căprioară//nu te vor crede/ nici dacă le spui că
o piatră singură nu are glas/ dar piatră
lângă piatră povestesc în zid// nu te vor
crede// nici că auzi fântânile grohăind
în adânc/ când vii după apa lor vie de la
miezul nopţii/ nici că litera sugrumată
într-un cuvânt/ învie în cuvântul următor/ cum s-a scris de proroci// Cu adevărat este cumplit să ai un Ochi Teafăr/
şi un Ochi Orb/ şi niciunul nu crede ce
vede celălalt// Dar tu stai nepăsător pe o
piatră la/ marginea oraşului şi le spui:/ Dacă Dumnezeu s-ar gândi să-şi găsească un loc/ unde să se odihnească într-o
zi/ cred că ar alege o harfă sfârâmată”.
(Orfeu, cel de la marginea oraşului)
Poemele lui George Vulturescu nu
explorează, aşa cum poate să pară la
prima vedere, incompatibilitatea celor
două lumi abisal diferite, cea stăpânită
de cei ce văd, şi cealaltă, a orbilor. Sigur, cei cu adevărat orbi sunt vânătorii
de orbi, făpturi golite de sinele divin şi
uman, rătăcitori care au pierdut defini-

tiv toate rosturile existenţei pe pământ.
Vânătoarea absurdă e singura pecete a
identităţii lor: „Vânătorii de orbi văd şi
ei bastonul alb/ dar nici călăuzirea orbilor, nici vindecarea paraliticilor/ nu e
prioritatea lor/ Ei stau lângă ochiul orb/
cum altădată stăteau soldaţii lângă crucea cu Iisus/ nimic nu se ridică de sub
cenuşile sub care/ ai lăsat jarul cu care
Te-am văzut/ nici un înger/ nici fiarele Apocalipsei// Dumnezeu tace şi sapă
până la suprafaţa lutului/ şi dacă cineva
are noroc îl aude cum zice:/ «Cârtiţele
nu au o Maica Tereza a lor/ să le conducă
prin gloduri,/ nici liliecii nu au un sfânt
care să-i înveţe să stea pe stâlpi, la răscruci...»” Printre vânătorii de orbi (9)
Orbul şi orbirea reprezintă cifrul cărţii
la care ne referim aici. Cu origini în biografia autorului, orbirea se încărcă de
sensuri venite din îndepărtata mitologie greacă şi din Platon, din Biblie, din
romancieri de Nobel ca Elias Canetti şi
Jose Saramango şi Ernesto Sabato, din
pictura lui Bruegel cel bătrân. Orbul e
alesul muzelor şi al zeilor, orbirea e necesară în riturile iniţiatice axate pe starea de transă, de ek-statis (cuvântul grec
din care provine „extaz” înseamnă ieşire
din sine!) şi uniune mistică. Prorocul
e orb, inocenţii sau păcătoşii pe care îi
vindecă Isus de orbire sunt misterioase
căi de manifestare a puterii taumaturgice. Lumea se desacralizează, în timp ce
Nordul, patria reală şi onirică a poetului,
e luminată de focul divin: „Sunt focuri
care s-au retras dintre oameni/ peste
şapte dealuri şi peste şapte văi,/ sub
şapte rânduri de frunze/ am găsit jarul
lor în Nord// Nici un copac nu devine
înger arzând/ în vâlvătaia fulgerului//

Poezia este precum rădăcina copacilor/
se îndepărtează de ramuri şi frunze/ pe
o suprafaţă la fel de mare ca şi coroana
lor/ de parcă s-ar îndepărta de poeţi/ şi
se retrage spre locul ei, adânc/ în luturi
şi piatră/ să tacă ce ştie:/ scoarţa copacului nu e scândură de sicriu”. Necredincioşii sunt orbi, dar cea mai gravă formă
a orbirii este pierderea spiritualităţii,
cum în acest poem, inspirat din celebrul
Eseu despre orbire: „Ruşinat, zdrelit de privirile cu unghii ale celor/ de pe
margini/ un orb trce strada/ ridică bastonul alb/ ca şi cum cel care se îneacă
mai poate ridica/ mâna din vâltoarea
râului - / Trec oameni cu ochii căprui, cu
ochii verzi, cu ochi/ negri şi cu ochi limpezi, albaştri,/ Dumnezeu priveşte, cum
zici, Jose Saramango,/ Dumnezeu poate vindeca orbul/ dar nu poate vindeca
orbirea” Printre vânătorii de orbi (8)
Printre vânătorii de orbi este o
carte exemplară, de o coerenţă vizonară, tematică şi stilistică izvorâtă din
ambiguitatea bibliotecii. Se ştie că în
vechile temple, neofiţii învăţau întâi
mii de versuri, fără să utilizeze scrierea.
Abia apoi erau acceptaţi de un mistagog
şi începeau teoria şi practica ştiinţelor sacre. Pe de o parte, biblioteca e un
spaţiu concret, în cetatea Zothmar, pe
de altă parte, o şcoală misterică în care
poetul, cunoscător al literaturii exoterice, este creatorul şi păzitorul ştiinţelor
esoterice, după cum sugerează titlurile lor similare fie scrierilor din Vechiul
Testament (cărţile lui Moise şi ale prorocilor), fie apocrifelor. Codexul negru,
Cartea Nordului şi Poemele mele sunt
un manual de mers prin ceaţă nu revelează, ci ascund, cum în vechime, mistere destinate numai celor înzestraţi cu
„Ochiul Orb”: „Am şi eu un moment de
paznic obosit lângă Codex/ când am întins mâna, tulburat, după un pahar- /
marginea lui ciobită mi-a sângerat buzele/ amestecând vinul cu sângele/ atunci
mi-am amintit un vers din Fernando
Pessoa/ vântul «vorbeşte despre vânt»/
precum pământul din satul meu vorbea
cu muşunoaiele/ cârtiţelor/ iar focul
pe care-l aprindeam pe dealuri/ vorbea
despre cenuşă ridicându-se la cer// bezna n-are cer/ nu există nicio dimineaţă
a beznei/ doar Miezul Nopţii există în
care/ cucuvaia cânta: «Mai poţi fi paznic al Codexului Negru/ dacă auzi cum
se izbesc literele lui una de alta/ precum
se izbesc şi se sfarmă de stânci corăbiile
din Odiseea?»”. Memoria poetului orb,
stihiile şi făpturile sunt ele însele un
corpus al rostirilor interzise.

Perseverența ca stil și biruință: „Migrația inocenței”, Violeta Anciu, Editura Tribuna, 2021

Dincolo de vechea și sincera prietenie care mă leagă
de Violeta Anciu, pentru că
acesta e numele ei din cel mai
recent buletin, „migrația
inocenței”, trebuie să recunosc că așteptările pe care
le-am avut de la versurile ei
au fost mereu depășite.
Ocazie cu care, înainte de
a spune câteva lucruri despre volumul discutat, vreau
să menționez cel mai prozaic și prolific atribut al Violetei în parcursul ei poetic:
perseverența. O calitate de
care puțini poeți sunt capabili, poeți printre care mă număr și eu. De ce? Fiindcă
pentru a avea perseverență e nevoie să supui orgoliul liric,
să vrei și să poți scrie tot mai bine doar din pasiune.
Sigur, perseverența, fără vectori de calitate, poate fi o
iluzie întreținută de numărul poemelor, al cărților și al
fanilor întâmplători. Nu e cazul Violetei, care de la debutul cu „Amprente urbane - Evoluția” la volumul
„alte mașini și-un fotograf amator” a făcut un salt
excepțional. Un avânt pe care bănuiesc că i-l datorează cu
mare bucurie (și) lui Ciprian Chirvasiu, care a știut, așa
cum numai el ar fi putut ști, să pună în evidență acele versuri care te iau de mână și te ajută să treci strada. Și a găsit
destule la Violeta Anciu. Ca urmare a perseverenței și
supunerii față de sugestiile Maestrului, Violeta a îndrăznit
să ducă mai departe lecția de poezie, să și-o însușească
până la capăt scriind „migrația inocenței”. O carte

Tudor VOICU

de care sunt convins că Ciprian Chirvasiu ar fi mândru.
O carte în care Violeta Anciu a atins cu adevărat acel
potențial în care ea însăși a avut încredere, reușind să-și
speculeze resursele în literatură de calitate.
„migrația inocenței” este, cum spunea un poet,
subțire ca o lamă, așa cum îi stă bine unui volum de
poezii pe sprânceană. A apărut la Editura Tribuna, o
editură și o revistă prestigioase, de tradiție, care, iată, își
asumă un loc în promovarea poeziei contemporane, un
loc deloc confortabil ținând cont de superba gratuitate
cu care circulă poezia tipărită. Nu întâmplător, cred eu,
„migrația inocenței” a apărut în aceeași perioadă,
la aceeași editură, cu volumele „Tratat de mers pe
ape”, de Adrian Suciu și „Drumul către coperta
patru”, de Corneliu O. Rodeanu. Spun nu întâmplător,
pentru că se poate observa cum toate cele trei volume
poartă în titlu diferite valențe ale mișcării, trecerii,
evoluției: Mersul, Drumul, Migrația.
În cazul Violetei, „migrația inocenței” este, pe lângă alte interpretări valide, o evoluție a naivității poetice.
Lirica Violetei a avut, încă de la debut, o ermetizare a
suprasensibilității, o inocență care iată acum a migrat
pe țărmul însorit al împlinirii poetice. Oriunde ai deschide volumul, versurile sunt măsurate și esențiale:
„pe podul palmei mele/ un domn își numără copiii/
sorbind singurătatea”. Întregul volum poate fi citat și
trebuie să fie o bucurie să ții în mână o carte pe care o
poți deschide oriunde, oricui.
Această intervenție nu e o cronică, ci un îndemn la perseverență, măcar perseverența poeților de a citi volumele
celorlalți poeți. Voi încheia cu un scurt poem care mi-a
plăcut atât de mult încât l-am reținut instantaneu: „ai văzut vreodată/ cum tace un fluture/ pe umărul vântului?”
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Inaugurarea seriei de autor Teodor Baconschi la
Ed. Spandugino, în 2021, oferă prilejul unei necesare recapitulări de amploare. Primele două volume,
apărute la scurtă distanță unul de celălalt, includ
Puterea schismei. Un portret al creștinismului european (2001), Turn înclinat. Fragmente de arheologie
profetică (2007) și, respectiv, Iacob și Îngerul. 45 de
ipostaze ale faptului religios (1996) și Ispita binelui.
Eseuri despre urbanitatea credinței (1999). Arhitectura seriei este deja cunoscută, fiind împărtășită
cititorului pe coperta din spate a ambelor volume.
Ea va însuma cinci culegeri, nelăsând deoparte nici
una dintre publicațiile semnificative ale autorului
apărute până acum. Cum se vede, ordinea reunirii
lor este alta decât cea cronologică și ține, după toate
semnele, de afinități, de compatibilități, de nu chiar
continuități, de conținut între fiecare dintre componentele celor două diptice. Pleiada de lucrări va
continua în asamblările următoare astfel: 3: Facebook. Fabrica de narcisism (2015), Mic almanah al
marilor oameni (pe care i-am cunoscut) (2018), Insula cetății. Jurnal parizian (1991-1994)(2005), Despre necunoscut (2007; 2012); 4: Darul desăvârșit.
Gânduri despre civilizația creștină (2018), Cetatea
sub asediu. Însemnări despre credință, rațiune și
terorism (2016), Pe ce lume trăim (2004); 5: Râsul
Patriarhilor. O antropologie a deriziunii în patristica
răsăriteană (1996) și Fascinația tradiției. Studii patristice și de istorie a religiilor (2017).
În acest fel se va epuiza opera de autor a lui Teodor
Baconschi dată la iveală până astăzi, lăsându-se însă pe
dinafară câteva cărți scrise și vorbite împreună cu alți
co-autori, precum: Roma Caput Mundi. Un ghid subiectiv al Cetății eterne (împreună cu Horia Bernea),
(2001), carte ce a obținut Premiul Asociației Editorilor
din România pentru cea mai frumoasă carte de artă;
Dumitru Stăniloae sau paradoxul teologiei (Ed. Anastasia, București, 2003), împreună cu Bogdan TătaruCazaban; Legătura de chei. O mărturie diplomatică
în dialog cu Armand Goșu (2013) și Anatomia ratării.
Tipuri și tare din România postcomunistă (în dialog
cu Dan Silviu Boeriu) (2016).
Apare astfel evident că, reeditându-și contribuțiile
într-o serie de autor, Teodor Baconschi preferă să se
înfățișeze publicului de sine stătător și concentrânduse asupra profilului său de antropolog cultural și eseist cu o reflecție stăruitoare asupra religiei, bisericii și
statului, ca și asupra contemporaneității modelate de
relația tensională dintre spiritualitate și opusul ei, păstrând poate pentru alte inițiative editoriale ilustrarea
talentului său de causeur, apetența pentru dezbaterea
dialogată și demonstrarea unei speciale pluralități de
interese intelectuale.

capricorn
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Medierea lucidă

Teodor Baconschi este unul dintre eseiștii de relief
ai generației 80, observată, până în prezent, mai ales
în latura ei literară și comentată mai puțin asiduu
pe circumferințele sale filosofică, teologică, etică ori
antropologic-culturală. Această situație ar putea crea
falsa impresie că în aceste zone optzecismul a fost absent sau cu totul rarefiat. De fapt, însă, nu este deloc
așa. H.-R. Patapievici, Ioan Ică jr., Ioan Chirilă, Radu
Preda, Cristian Bădiliță, Sorin Lavric sunt câțiva dintre cei care, născuți cam în aceeași perioadă, pot constitui cercul celor care au afinități de preocupări cu autorul menționat, evidențiate de producția personală de
carte a fiecăruia. Totodată, climatul de oportună dezbatere spirituală este conturat și de o pleiadă de mai
tineri cărturari din promoția imediat următoare, de
la Alexandru Baumgarten la Alin Tat, Bogdan TătaruCazaban, Mihail Neamțu ș.a.
Ca eseist cu ample deschideri culturale, bine situat într-o condiție laică bine ancorată în opțiunea sa
creștină, Teodor Baconschi practică o reflecție de moralist lucid, lipsit de iluzii, dar și ferit de deziluzii.
„Omul religios seamănă cu filosoful stoic: știe că idealul (ca înțelepciune) se desparte adesea de realitatea
terenului său existențial. Vrem să fim buni și reușim
cel mult să nu fim răi. Vizăm absolutul tocmai când
ne irosim în mărunțișuri cotidiene. Ne dorim urcuș
duhovnicesc, dar progresul nostru spiritual evocă –
tot mai grav – coborârea în infern. Simțim că timpul
ne apropie de moarte, însă aderăm, furtiv, la mito-

logia tinereții artificiale. Pe scurt, faptele desfid proiectul” (I, p. 431). Precaritatea aceasta, de fond, supusă
fluctuațiilor conjuncturale, a omului nu îl determină
pe autor să se lase în brațele depresiei.
El se gândește la români cu înțelegere, diagnosticându-i neconcesiv, dar lucid și fără mânie: „Nu suntem
deocamdată nici democrați (măcar pentru că repartiția
privilegiilor este cea din trecut), dar nici creștini întregi
(pentru că am ratat, ca neam, atât experiența dreptății,
cât și pe cea a iertării)” (II, p. 52). El vorbește despre
„necesitatea de a stabili cel mai mic numitor comun al
valorilor în care (mai) credem cu toții: proeuropeni,
naționaliști și tradiționaliști. Atâta timp cât cele trei
grupuri de influență se vor dușmăni sau se vor ignora,
vom periclita atât capacitatea de a codifica faimosul
proiect social la care mă tot refer, cât și facultatea de a
modela politicile românești în varii domenii” (I, p. 231).
În aceeași ordine de idei are o imagine clară asupra
limitelor în care omul european modern ar ceda ispitei
teocratice: „Nimeni nu ar mai putea suporta, fie la Roma sau București, fie la Bruxelles sau Washington, despotismul politic sau fanatismul ortodoxiei religioase”
(I, p. 428). Cum s-ar zice, în pofida atâtor glisări de tot
felul în viața publică a Europei ce ne conține, Teodor
Baconschi nu se pierde cu firea, păstrând cu claritate
simțul proporțiilor, măsura.
Cei doi plămâni ai Europei creștine, despre care vorbea, nu chiar atât de demult, papa Ioan Paul al II-lea,
îi apar și ei, fără fasoane, despuiați de ornamentică,
exhibându-și, deopotrivă, limitele, căci „atâta timp cât
catolicii vor fi mai numeroși, mai bogați și mai evoluați
ca tehnici (misionare, catehetice, filantropice sau inte-

lectuale), ortodocșii vor continua să se declare «ofensați», pentru a-și amâna problemele și a-și disimula
complexele. Puterea sacerdotală e și ea o «putere» printre altele, o miză pentru care se dau bătălii...” (I, 257).
Recentele desfășurări războinice din proximitatea
României îi prilejuiesc autorului impenitent elucidări
prețioase. În Libertatea din 4 martie 2022 el observa că:
„...prin dedulcirea la capitalism, sistemul acesta [= din
Rusia – n.O.P.] și-a pierdut carisma romantică, forța
ascetică a primilor bolșevici sau capacitatea de a mobiliza idealismul unor intelectuali naivi, care-și doresc
«o lume mai bună și mai dreaptă». Putin nu mai apără
azi decât mesianismul panslavist și excepționalismul
rusesc, de care orice ins, de orice altă naționalitate, nu
e nicidecum interesat”. Cu o zi înainte, publicase pe
facebook, în schimb, o caldă apreciere la adresa reacției societății civile românești la efectele imediate ale
războiului printre vecinii nordini ai țării: „BOR – și
alte culte – împreună cu ONG-urile din România s-au
comportat exemplar în criza refugiaților din Ucraina.
Plămânii societății noastre!”
Asemenea intersecții între universalitatea creștină,
apartenența europeană, identitatea națională și pasiunea prezentului alimentată de retrospectiva istorică
amplă, ecmenică, nu sunt la îndemâna oricui și indică
nu doar un univel al performanței intelectuale, ci și o
autodefinire activă, pasionată, dar echilibrată, cumpănită, care permite înțelegerea apetenței pentru diplomație a scriitorului. Forța unei asemenea profilări
consecvente în ambianța dezbaterilor ideatice de la noi
singularizează în chip fericit și diversifică oferta pe piața
discuțiilor publice atât tematic, cât și ca anvergură.
În Teodor Baconschi România actuală are un pivot
al gândirii lucide și necomplexate de marile teme, deopotrivă ancorat în tradiție și continuitate culturală, cât
și în modernitatea atât de ofertantă, dar și derutantă.
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Simboluri esențiale în poemul Luceafărul, de Mihai Eminescu

Gheorghe SECHEȘAN
Căci unde-ajunge nu-i hotar,
Nici ochi spre a cunoaşte,
Şi vremea-ncearcă în zadar
Din goluri a se naşte.
		
Luceafărul, Mihai Eminescu
Pornim de la premisa că trăsăturile esenţiale ale omului sunt: iubirea (de divinitate şi de semeni), înţelepciunea şi cunoaşterea (divinităţii). Dintre toate însă
cea mai importantă ni se pare cunoaşterea. De la începuturi, umanitatea a „încercat” experienţe multiple
(mii, sute de mii, nenumărate) și felurite de relaționare
cu divinul. Actualmente, însă, se pare că am rămas văduvi de posibilitatea de a-l cunoaşte pe Dumnezeu.
Dacă experienţele esoterice din străvechea antichitate şi până în zorii Renaşterii l-au apropiat pe om de
Ziditorul său, pre-modernitatea (Mircea Eliade, dar
mai ales I.P. Culianu) ar reprezenta momentul precis
al desprinderii tot mai grabnice şi definitive de Creator
(Renaşterea), atunci când omul renunţă dintr-odată la
zestrea imensă de experienţe şi („câştiguri”) mistice,
aruncându-se, inexorabil, în braţele pozitivismului, al
scientismului, al pragmatismului absolut.
De la Credo, Deus!, s-a ajuns la Credo, quia absurdum est, pentru ca apoi să începem să ne întrebăm
dacă merită să credem, dacă este adevărat ce credem,
dacă noi ştim în ce credem etc., etc., etc.
Unul dintre principiile fundamentale ale credinței
este, aşa cum am spus, iubirea. Dar şi pentru creştini.
Dar şi pentru Eminescu.
Luceafărul o iubeşte pe fata de împărat şi doreşte
să o aducă la sine: „Colo-n palate de mărgean/ Teoi duce veacuri multe,/ Şi toată lumea-n ocean/ De
tine o s-asculte.” Cu alte cuvinte, Hyperion îi propune
fetei (teluricului, nivelului pământean, punctul zero al
cunoaşterii) un nivel superior al existenţei, al vieţii.
Fata de împărat (încă nu are nume, ea suferă o iniţiere, este în pragul acesteia, este un neofit şi un novice)
nu poate accede însă la o iubire atât de puternică. Este
iubirea faţă de divinitate, care presupune trepte de iniţiere, asceze, renunţări. Nu orice muritor de rând este
capabil de un astfel de efort: „Mă dor, de crudul tău
amor/ A pieptului meu coarde,/ Şi ochii mari, şi grei
mă dor,/ Privirea ta mă arde.”
Pentru a răspunde iubirii fetei de împărat, Luceafărul
ia diferite forme: „Din sfera mea venii cu greu/ Ca să-ţi
urmez chemarea,/ Iar cerul este tatăl meu,/ Și mumămea e marea”. Or, în felul acesta, fetei de împărat i se
oferă o şansă, căci Dumnezeu ia chipuri diferite şi se
arată în varii feluri tocmai pentru a fi cuprins, în cele din
urmă, de mintea omenească: „Primă teofanie pe planul
ontologic, prim chip al Unului de care acesta are nevoie pentru a se revedea în multiplu, ea este şi prima
manifestare a infinitului în finit, a Absolutului întrun anumit fel, este concret. În sânul divinităţii există

aşadar o putere separatoare (o Schiedlichkeit, un
Separator) care se manifestă mai întâi sub forma
oglinzii sofianice (s.n.) (Antoine Faivre, 2008).
Înţelepciunea nu este un dat uman, nu este nativ, nu
te naşti înţelept. Înţelepciunea este acumulare, este
drum: „După ce s-a oglindit în Sophia, Dumnezeu
«imaginează» proiectându-se în ea, îşi actualizează
în forme finite infinita bogăţie a potenţialităţii sale
creatoare. Atunci Sophia transpune Verbul divin în
forme şi în culori, deja pe jumătate reale, adică distincte de Dumnezeu care, datorită lor, se cunoaşte
ca persoană şi va putea fi cunoscut la rândul său. Ne
ducem cu gândul la acel frumos verset al esoterismului
coranic, în care Dumnezeu spune: «Eram o comoară
ascunsă, năzuiam să fiu cunoscut.» Böhme povesteşte
cum universul nostru, devastat din momentul căderii,
rămâne cu toate acestea o oglindă a Sophiei şi, deşi
răvăşit, năzuieşte s-o întrupeze pe aceasta – mai mult
decât năzuieşte ea însăşi să se întrupeze în el. Acţiunea
sofianică se mărgineşte la declanşarea în universul
nostru a acţiunii esenţelor, cu cooperarea pe care omul este dispus să i-o acorde; noi suntem chemaţi s-o
facem soţia noastră şi să sprijinim Natura întreagă,
condamnată la exil şi deşertăciune, în reînălţarea
ei până la această Sophia cu care năzuieşte în mod
chinuitor să se identifice (Antoine Faivre, 2008).
În afara înţelepciunii, omul nu mai este reflectare, ci
doar o oglindire opacă a propriei nimicnicii.

Să vorbim acum despre cunoaştere. Gnosticii
reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea şi orientarea credinţei, căci ei propuneau cunoaşterea lui
Dumnezeu prin spirit, nemijlocit, fără „intermediari”,
fie aceştia preoţi ori alt fel de „inter-locutori”. Gnosticii, acceptaţi o vreme, au co-existat cu „creştinii”
oficiali, pentru ca în cele din urmă să fie repudiaţi şi
chiar excomunicaţi. Pericolul era prea: „Gnosticii au
influenţat alchimia mistică, remarcându-se Simeon
Magul, Basilide şi Valentin, care susţineau în esenţă
că lumile emanate de Lumina absolută se degradează
pe măsura îndepărtării de Centru, întunericul materiei haotice captând lumina. Răul din lume nu se
datorează păcatului originar, ci Dumnezeului ignorant (o emanaţie depărtată de centru) care a făcut
Lumea imperfectă. Alchimia a fost puternic impregnată de gândirea gnostică, astfel că ideea de Creaţie a
Lumii era considerată un act de decădere – scânteile
de lumină (spiritele) fiind «întemniţate» de materia corporală – alchimistului revenindu-i sarcina
de «salvare» şi extragere a spiritelor (esenţelor) din
substanţele şi materialele cercetate. În fine, distilarea ca proces de purificare are la bază paradigma
(modelul) descensiunii şi ascensiunii sufletu-lui
printre sferele planetare, teorie gnostică prin excelenţă” (Alexandru Pop, 2006).
Fireşte că Hyperion este o stea. Dar nu orice fel de
stea. Aztecii (şi nu numai ei) aveau trei astre principale: Soarele, Luceafărul, şi Luna. Simbolistica este
vastă, dar noi vom prezenta aici doar câteva dintre
semnificațiile majore.
Steaua înflăcărată e un simbol vechi, cu diverse
semnificaţii în tradiţiile arhaice. Autorul volumului
dedicat acestui simbol, Olivier Doignon, consideră
că perspectivele oferite de viziunea Stelei înflăcărate
au fost de multe ori obturate, trecându-se astfel sub
tăcere un imens câmp simbolic. Pentru a vedea mai
bine semnificaţia acestui simbol, Olivier Doignon urmăreşte mai întâi ce loc ocupa şi care era sensul simbolic al stelei înflăcărate în diverse tradiţii: egipteană,
iudaică şi creştină. Steaua înflăcărată este şi o expresie
a operei alchimice, simbol al Marii Opere, este cea care
îl învaţă pe alchimist să găsească lumina înţelepţilor.
Steaua înflăcărată este însă şi un simbol al omului iniţiat, dacă omul nu poate fi asemănat formei stelare,
iniţierea rămâne o imposibilitate.
Şi ajungem la, probabil, unul dintre cele mai importante simboluri ale poemului, și anume, ochiul: Căci
unde-ajunge nu-i hotar,/ Nici ochi spre a cunoaște,/
și vremea-ncearcă în zadar/ Din goluri a se naște.
Ştim că iubirea, spiritul etc. sunt, pentru universul poetic eminescian, cosmogenetice. Întorcându-se la originile creaţiei, Luceafărul se întoarce în punctul creaţiei
originare: ochiul divin. Ochiul, simbol al percepţiei
intelectuale, este un atribut substanţial al oamenilor puternici. Astfel, în societăţile şamanice, expresia cel care
are ochi îl denumeşte pe şaman, omul clarvăzător.
Pentru a depăşi dualitatea între ochiul drept (cel
al viitorului) şi ochiul stâng (cel al trecutului) şi a
dobândi o privire sintetică este necesar un al treilea
ochi (ochiul frontal al lui Shiva), cel al simultaneităţii,
ochiul înţelepciunii, al clarviziunii. Al treilea ochi al
lui Shiva este manifestarea puterii sale imense – el îl
fulgeră pe loc pe oricine îl înfruntă şi mai ales pe zeul
dorinţei sexuale Kâma, care îl luase drept ţintă. Puterea acestui al treilea ochi este atât de terifiantă încât,
odată emisă, ea ar putea să distrugă universul.
(Catherine Pont-Humbert, 1998). Dar, am adăuga
noi, să îl și creeze.
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Cronicile RAI - poezia tânără
Neuro-Poezie
Noaptea de gardă de Ionelia Cristea
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Aurelian ILIE
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(Casa de pariuri literare, 2021)

Ionelia Cristea (născută în 1983, la București) este
absolventă a Universității de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, iar în prezent activează ca medic neurolog în București. A debutat în 2015 cu volumul de
poeme, Noaptea de gardă, apărut la editura Cartea
Românească, în urma câștigării Concursului de Debut
al editurii Cartea Românească, ediția 2014. Volumul
va fi distins în 2016 atât cu Premiul Național de Poezie
„Mihai Eminescu” – Opus Primum, cât și cu Premiul
pentru Debut al revistei Observatorul Cultural, ediția a
X-a. În 2021, apare și cea de-a doua ediție a volumului
Noaptea de gardă, la Casa de pariuri literare. Asupra
acestei ediții mă voi apleca și eu în cele ce urmează.
Volumul este structurat în patru cicluri poetice, fiecare dintre acestea având un specific al său, care
nu face altceva decât să ilustreze câte o altă latură a
personalității Ioneliei Cristea. În cea dintâi secțiune,
intitulată, Sinapse, avem de a face cu o serie de poeme dure, reci, în care predomină limbajul tehnic specific sferei neurologiei și o atmosferă sterilă, de spital.
Sunt consemnate, aparent fără niciun fel de emoție,
dar în esență, cu sentimente foarte bine gestionate,
ținute în frâu, o serie de întâmplări din prima perioadă a vieții de medic neurolog, mai exact din perioada
rezidențiatului: „Când l-am externat din spital era
aproape bine/ (adică pe jumătate paralizat și cu o
sondă vezicală/ dar înghițea și ieșise din comă), pe
lângă externări/ mai erau lucruri de făcut: cursurile de EEG,/ ultimul an de rezidențiat, un doctorat în
desfășurare,/ o mulțime de pacienți care trăgeau de
tine// Mă obișnuisem în clinică, un vid imens care astupa/ un alt vid, o stare de echilibru care venea la pachet/ compensator, o mulțime de oameni și de minute/ pe fast-forward, o serie de stări contradictorii/ în
raport cu ce fac și ce sunt, dacă îmi doresc,/ dacă îmi
pasă, dacă trebuie, dacă mie îmi trebuie// Câteodată
în camera de gardă întinsă pe patul de spital/ închideam ochii pentru câteva secunde și/ când îi deschideam nu știam ce caut acolo; dacă eram/ medic sau
pacient, dacă nu compensam (fără să știu)/ la nivel
energetic ceva mai profund”.
În cea de-a doua secțiune, cea care reia numele volumului, sunt descrise câteva interacțiuni concrete cu
bolnavii, drept pentru care și atmosfera se schimbă,
Despre Petra Torsan nu se știu prea multe lucruri
(ea însăși a ales această formă de semi-anonimat: „dar
prezentarea, totuși, am s-o las pe seama poeziilor”),
doar faptul că s-a născut în anul 2002 și că studiază
Scenaristică-Filmologie la UNATC „I. L. Caragiale”
din București. Debutează în anul 2021 cu volumul de
poezie, grații muze armonii, la Casa de pariuri literare.
Asupra acestui volum de debut mă voi apleca și eu în
cele ce urmează.
Încă din atipica prezentare pe care și-o face, Petra
Torsan ne „avertizează” asupra esenței poeziei sale,
astfel: „Mai mult decât a porni de la idei și concepte,
autoarea acestor texte se inspiră din frânturi de vise
și se folosește de jocuri de cuvinte, de anagrame, de
diferite genuri muzicale, de firea unor persoane pe care
fie le cunoaște deja, fie le va cunoaște la un moment
dat, totul pentru a demistifica credința populară
(propagată prin scris și prin viu-grai) conform căreia poeții ar tinde spre Absolut”. Bineînțeles că și aici,
cum se va vedea și pe mai departe, în volum, Petra
se joacă, blufează, dacă pot spune așa, servindu-ne
doar jumătăți de adevăr. Mai exact, ea este sinceră
când se referă la originea poeziei sale, dar încearcă
să își inducă cititorii pe o pistă falsă atunci când este vorba despre
scopul sau finalitatea actului său
artistic. Ceea ce mă invită pe mine
la o demistificare a „demistificării”
de care ea însăși se face „vinovată”.
Să începem totuși cu afirmațiile
adevărate. Într-adevăr, încă din
primele poezii ale Petrei Torsan
se observă spiritul ludic, provenit
din acele „frânturi de vise”, înveșmântate în jocuri de cuvinte, care
sporesc senzația de joc/joacă: „mi-a
căzut niște glazură (de ciocolată)/
pe tastatură/ de pe o portocală
(glasată),/ dar cât era în cădereînainte s-atingă tastele – am țintit
spre ea cu degetele,/ de pe care mi se
scurgea ojă cu aspect de miere./ eu
aveam scrum în nas,/ iar nasul miera scrum de la cât tutun am putut
mirosi între apus și cină,/ când nu
știu cine naiba te pune să fumezi

migrând de la steril, la uman, astfel încât, oricât vor
fi fost controlate anterior, emoțiile reușesc să își facă
simțită prezența. Și avem de a face cu o gamă foarte diversificată de emoții, din păcate în mare parte negative: ură, furie, frustrare, neputință, frică, dar și cu acea
excepție aducătoare de speranță: „Soţul îşi priveşte
soţia. Ea deschide/ o sticlă cu apă. Amestecă piureul/
de fructe cu iaurt. E blondă, înaltă, cu/ faţa obosită.
Se apleacă uşor/ peste el. Îi şterge fruntea cu un şerveţel/ umed. Îi şopteşte ceva la ureche./ O picătură
îi străluceşte pe buza/ superioară. Pe geam lumina
galbenă/ a celuilalt corp de spital. Îi văd/ de departe.
Urmele mişcărilor/ rămân pe cearșaf. În salon sunt
paturi/ şi candele aprinse. Ea fixează un/ punct pe
perete. Palma se mişcă la trei/ centimetri deasupra
pielii. O susţine/ lejer de-a lungul coapsei şi gambei./
O roteşte în aer. Impulsurile/ se blochează în creier.
Energia scade/, piciorul paralizat al bărbatului/ se
ridică. E un cumul de afinităţi,/ o stranietate între
două corpuri./ Amorţirea lui în piciorul meu. O vază/
cu flori se clatină şi cade la pământ”.
Dacă în ciclul secund emoțiile dau impresia că evadează, că se strecoară cumva printre degetele strânse
ale lucidității medicale, în secțiunea a treia, intitulată,
Tot ce a fost, ele țâșnesc efectiv, fără niciun fel de menajamente. Și aceasta deoarece aici avem de a face cu o
serie de amintiri din copilărie, și nu cu unele fericite, ci
dimpotrivă, cu cele care au contribuit poate la decizia
poetei, pe atunci o copilă, de a își îndrepta pașii spre
lumea medicinei. De departe cea mai tristă amintire,
și totodată cea din care emoțiile erup cel mai puternic,
este cea despre moartea tatălui acesteia: „Am vorbit
aproape o oră/ s-a ridicat şi a plecat din cameră –
lipsesc puţin/ mi-a zis// s-a aşezat într-un fotoliu în
cealaltă cameră/ mai puţin luminată, a închis ochii
şi a murit imediat/ – infarct miocardic acut.// Când
a venit Salvarea a trebuit să-l coborâm pe scări de la
2/ m-am trezit susţinând targa/ aveam 16 ani iar el
54, 100 kg, 185 cm.// Îmi amintesc, cînd ne-am întors
acasă, sfâşiate, în hol/ o bluză galbenă şi blugii lui –
hainele pe care le purta/ şi care ne fuseseră returnate
de autopsier”.
În secțiunea finală, denumită, Fișiere, ne reîntoarcem alături de poeta-medic pe holurile spitalului, dar
de data aceasta pentru a deveni părtași ai unor episoade
la limita realității, la limita suportabilității anxietății.
Sunt aici poeme ce par a descrie de fapt secvențe de

O poezie fistichie,
plină
de
simboluri
grații muze armonii
de Petra Torsan (Casa de
pariuri literare, 2021)

atât”; „ar vrea să poată suna ca un vis,/ dar în lumea
ei, nimic nu-i permis./ crede că distorsionează...// un
trup care nu-i mai aparține – un vid - / o ia la vale
cu tot c-o palmă de gânduri goale./ doar ele o mai
țin în picioare”. Și totuși, parcă nu avem de a face cu o
joacă gratuită, parcă „excesul de tutun” și „renunțarea
la trup/ gândurile goale”, ies din aceste poezii ca niște
țepușe ce te pun pe gânduri.
De altfel, din aproape în aproape, pe nepusă masă,
cum se zice, poeziile Petrei Torsan încep să fie tot mai
mult populate de gânduri îngrijorătoare, de întrebări
existențiale, e drept, transmise tot în manieră ludică,
având însă grijă să strecoare câte
o sintagmă care să pună în lumină problema reală expusă: „secundele respiră/ la distanță de
câteva gesturi unele de altele/ se
întrepătrund/ se leagă unele de
altele/ reacții în lanț/ minutele
alunecă în șir indian/ orele se lungesc/ zilele se topesc ca guma pe
trotuar vara totul nu-i decât o
săptămână a patimilor/ așa-ți
devine întreaga viață”;
„în ianuarie m-am născut/ în
februarie s-a născut putința/
în martie s-a aprins dorința/ în
mai a apărut credința/ în iunie
totul s-a disipat/ și-am ajuns la
margine de drum/ sunt în câmpia
bărăganului/ și caut pașii pe care-i
adăugam la cinci ani/ ca pe sare și
piper/ drumului prăfos/ fluieram
fluent în lanul de porumb/ pe
câmpul cu grâu, încolțeam”.

visuri, sau genul acela de flash-uri ce se ivesc în spatele pleoapelor în acele momente în care somnul atacă
dar este alungat, pentru că urmează o nouă... noapte
de gardă: „pe holurile reanimării/ cu ochii injectaţi
încerc să rezist/ cu câteva ore de somn la activ// în
capul meu se derulează imagini/ festivalul de teatru/ eu – rol principal/ prima şi ultima dată/ fuga
repetată din faţa evenimentelor importante/ dansul
contemporan/ şi reanimare din nou// o îmbrăţişare
pe fugă/ copaci îngălbeniţi/ braţele moi ale cuiva//
acasă toată lumea plânge şi poartă negru/ o pată de
cer/ o durere fiindcă nu mai am tată/ şi nimic nu are
importanţă/ doar eu suspendată în vid”.
Ionelia Cristea nu este singurul exemplu de poet-medic (sau medic-poet), dar s-ar putea să fie singura care
a găsit forța necesară de a transpune în poezie cele mai
nevralgice aspecte ale activității sale din domeniul medical. Ceea ce este însă cu adevărat remarcabil la scriitura sa este modul în care reușește să dozeze optim
atât emoțiile și sentimentele, cât și „meandrele” poetice, astfel încât să obțină și să ofere o poezie echilibrată
care să transmită în egală măsură și emoție și luciditate.
Pentru mine a fost o reală surpriză să o descopăr, chiar
dacă prin prisma acestei a doua ediții (prima ediție
se va fi epuizat înainte de a pune mâna pe ea) și deja
aștept cu nerăbdare următorul său volum de poezie.
Dacă ar fi să urmez planul autoimpus al acestei
cronici, ar trebui ca de pe acum să pornesc marea
demistificare a „demistificării”. Numai că, nu voi
pro-ceda la o argumentare foarte solidă, ci voi pune
doar o întrebare: oare vorbind despre ireversibila
trecere a timpului care sapă în oameni făcându-i să
trăiască în-tr-o perputuă „săptămână a patimilor”, sau
întorcându-se cu gândul și inima la izvoarele vieții sale,
la clipele „încolțirii” celei prevestitoare de rod însutit
(ca să rămânem tot în sfera și terminologia biblică), nu
cumva Petra Torsan face exact ceea ce afirmase că nu
ar face niciodată, și anume să scruteze Absolutul?
Și pentru ca întrebarea mea să nu rămână retorică
(oricum n-ar fi rămas, răspunseseră deja versurile
citate mai sus), o să aduc în sprijinul ideii mele ascunsă în spatele întrebării, un ultim argument, citând ultima poezie din volum, în care, de altfel, ni se
dezleagă, tot în manieră ludică, întreaga taină a poeziei
Petrei Torsan, și în care totodată se vădește faptul că
poeta stăpânește cât se poate de bine arta de a mânui
simboluri, în special simbolurile creștine (cu care de
altfel ne-am mai întâlnit și mai sus): „port sufixul cu
mine sub formă de flagel,/ iar crucifixul stă la gât/
simbolic/ ca bălțile pline cu pești-banană/ vara, după
ploaie./ fac tot ce-mi trece prin cap/ și prind rădăcini
aeriene într-un mediu poluat./ mă plimb, mă plimb,
mă plimb, stau pe loc./ jur c-o să găsesc rimă la tot./
și ție, și ție.../ mulțumită mie, o s-o sfârșim regește./
de azi vă dau la toți dezlegare la pește!”. Aici trebuie
menționat, pentru cei nu atât de bine instruiți în
simbolistica religioasă creștină, faptul că simbolul
peștelui este unul dintre cele mai puternice, pe același
loc, aș zice, cu cel al crucii, și îl simbolizează pe Însuși
Hristos, și aceasta pentru că inițialele sintagmei, Iisus
Hristos, Dumnezeu-Fiul, Mântuitorul, transpusă în
limba greacă, Ιησούς Χριστός ο Θεός ο Υιός, ο Σωτήρας,
dau cuvântul „ihtis”, care înseamnă „pește”. De altfel,
primii creștini, și mai ales în perioada persecuțiilor, se
recunoșteau între ei desenând pe pământ un pește.
Așadar, Petra Torsan ne oferă un volum de poezie
aparent puerilă, de un ludic asumat, prin care însă
ne invită la o adâncă reflecție asupra principalelor
teme existențiale. Este un demers de-a dreptul
inedit, dar care, sper eu, își va atinge scopul. În ceea
ce mă privește, sunt deja foarte curios cu ce ne va
mai suprinde poeta pe viitor.

Daniel MARIȘ

Frontiere timpului
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O hartă vie și captivantă, plină de culoarea unor tradiții și priveliști din zonele
Bistriței și Năsăudului ne propune neobositul Menuț Maximinian în cea mai
recentă apariție a sa editorială, „Frontiere
etnologice” (Charmides, 2021). Demersul
său, unul extrem de complex, implică atât
redarea unor imagini vii a ceea ce a însemnat și înseamnă cultura tradițională din
această zonă unică a țării cât și implicațiile
transformărilor ce survin odată cu ofensiva
neiertătoare a timpului. „Reconstituirile”
autorului vizează însă și incursiunea în
istoria și legendele locurilor. Un personaj
fascinant, desprins parcă dintr-o carte de
ficțiune, este Tănase Tudoran, „un țăran
de cremene, cum n-a fost altul să-i semene”
(Aron Cotruș), frânt cu roata deoarece a
refuzat să se lepede de credința ortodoxă.
Acesta, în vârstă de 104 ani, a apărut călare
pe un cal alb, la 10 mai 1673, la Salva, îndemnând la rebeliune contra împărătesei
care i-a mințit pe români, nerespectânduși promisiunile făcute. Alături de alți martiri, bătrânul a plătit cu viața îndrăzneala
de a ridica glasul contra înrolărilor forțate
în brigăzile militare grănicerești austroungare, fiind canonizat la 245 de ani de la
moartea sa, la inițiativa Î.P.S. Bartolomeu Anania - Mitropolitul Clujului, Albei,
Crișanei și Maramureșului. Iată cum sună
azi testamentul său: „În pământ de m-or
băga/ Nu mă las de legea mea/ Asta-i legea lui Hristos/ Sloboziți armele jos”. Un
alt personaj pitoresc evocat este Alexandru
Misiuga, primul baron al Casei Dracula,
fostul director luminat al Culturii bistrițene
care a înțeles oportunitatea uriașă conferită
de mitul lui Dracula prin intermediul scriitorului irlandez Bram Stoker. Strădaniile
sale au condus la apariția, în centrul
Bistriței, a hotelului „Coroana de Aur”,
hanul din roman unde a poposit avocatul
Jonathan Harker. Mai apoi, același personaj și-a continuat cruciada încercând să
convingă autoritățile vremii de necesitatea
construcției unui hotel în vârf de munte, la
1200 metri, între Transilvania și Moldova.
Demersul său a fost în cele din urmă încununat de succes datorită faptului că Nico-

recenzii
lae Ceaușescu, bine dispus după o partidă
de vânătoare, și-a dat acordul. Șapte ani
a durat construcția hotelului, însă până
în 1990 a purtat numele Tihuța, actualul
nume fiind prea periculos ”mai ales după ce
presa străină nu mai contenea în a-l numi
pe Ceaușescu urmașul lui Dracula”. Ținutul
Bistriței și Năsăudului, patria lui Coșbuc și
Rebreanu, a fost unul dintre locurile dragi
familiei regale, aici poposind în mai multe
rânduri, după ce au vizitat Transilvania, Regina Maria și Regele Ferdinand, sau Regina
Ana și Regele Mihai. Despre aceste locuri,
Regina Maria nota: „O călătorie de neuitat,
ca un periplu în transă de la un loc la altul,
un spectacol fără sfârșit de minunate procesiuni țărănești... Pe oriunde umblam,
aveam parte de primiri de un pitoresc greu
de descris, țăranii se strângeau cu miile să
ne întâmpine, cele mai îndepărtate sate
și-au trimis delegați pentru a saluta venirea
noastră.” Construind o punte peste timp,
Menuț Maximinian nu ocolește realitatea
zilelor noastre și ne dovedește faptul că aici,
încă, și sperăm, pentru todeauna, tradițiile
populare sunt la ele acasă. Exemple în acest
sens sunt portretele unor rapsozi, meșteri,
artiști plastici de seamă ai locului pe care

autorul, probabil în periplurile sale jurnalistice, a avut bucuria să îi cunoască și să
se bucure de arta lor ancestrală. Sunt doar
câteva argumente pentru cititor să parcurgă
aceste inefabile frontiere etnologice și să
descopere frumuseți nebănuite pe care amprentele timpului nu au reușit să le șteargă.

Labirintul nostalgic naște un spectru tainic prin
toate formele de trecut și viitor, dintr-un stoc de trăiri ce transformă amintirea în punctul de pornire al
realității și cercurilor sale onirice, în cartea lui Nico-
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Marcată de o melancolie a experiențelor trăite cu farmecul lor
irepetabil, poezia Georgetei Minodora Resteman din volumul
„Cum strigă bruma” (Editura Pleiade, Satu Mare, 2021) pare să
transpună viziuni lăuntrice liric
transfigurate ale unui peisaj ce
reliefează momente ale cunoașterii
nu atât purtătoare de sens cât
stimulatoare de nostalgii abstrase
concomitenței și scindării realității contradictorii: „O lume-a ta,
cu bolți de gânduri sure/ Și ochi
de gheață cu priviri mirate,/ Crini
degerați ce-au înflorit pe zgure/

revelatoare. Retranșarea discursului poetic nu este în acest caz
un simplu act de complezență ci
fixează poemului dimensiunea unei conștiințe sfârșiate de fascinanta implicare a trecerii, a identității
pierdute în propria negație. Există
o sensibilă demarcație între o atitudine ușor sceptică și un patos
vital, lipsit însă de exacerbare, ce
ordonează substanța ideatică și dă
o echivalare viziunii ce urmează:
„Și în toamne se întâmplă miracole/ chiar dacă peste prunduri/
frunzele storc ultimele lacrimi/ de
aramă din ochii copacilor atât de

Voind din ei să îți înalți cetate./
Și-o alta-n care ierburile-nvie/ Cu
maci nuntiți în lanuri de candoare/
Și râuri limpezi revărsând sub ie/
Neasemuite lacrimi dintr-o floare/
Când răsuflarea fulgilor tresare/
Recheamă-ți solilocviile-andante/
Dar nu uita să lași răvaș pe floare/
Să ningă între noi cu diamante”.
Sensibilitatea mereu stârnită de
intensitatea pământescului și tulburarea echilibrului ființei în raport cu năzuința spre nemărginire
au dilatări senzorial-afective de o
discretă rezonanță. Confesiunea
se manifestă viabil, indicând temperament și chiar o anumită sobrietate a emoției: „Doar o fărâmă
de viață/ într-un trup viscolit de
tăceri/ doar un umblet de cântec/ pe un câmp de ghețuri/ din
care strigă deșertăciunile/ doar
un gând alb/ închis într-un iatac/
cu bețișoare parfumate/ aromind
peste altare de miresme/ mai târzii
decât târziul din noi/ doar o dragoste/ care învinge depărtarea/
doar o mare înghețată/ ce-ar vrea
să ne zdrobească/ lovindu-ne de
stânci/ doar un zâmbet oprit/ pe
un peron de gară veche/ în care
așteptăm/ numărând rafalele de
vânt/ să se facă lumină./ Însă ce
iarnă-i în jur/ știm numai noi doi/
și Dumnezeu”.
Din asemenea cadre răzbate
un anume tragic al lumii interioare, sugerând o integrare cosmică,
în raport cu legile irevocabile ale
sacrului, cu un final de liniște și
împăcare. Starea elegiacă precede
o stare a proiecției, a flagrantei alunecări spre marginea memoriei și
prezumțiilor simbolic-alegorice

goi/ și atât de singuri./ Cenușile
nu-și mai văd mâinile/ brumate
de chiciuri,/ iar vulturii orbecăie
ca apucații/ frângându-și gâturile
de stânci,/ când felinare murdare
se înfruptă/ din vise pregătinduse să-și facă/ siesta pe străzi pustii

Bruma din ornic

Cuvintele de sticlă

lae Preda, „Trece viața prin oglindă” (Ed. Tim Reșița).
Imprimând emoție elementelor de fabulos și zbaterilor oarbe, poetul înțelege bine mecanica faliilor
sufletești, anticipând totodată traiectoria esențială care
diferențiază, în aria unui vizionarism dureros, condiția
unei fericite umilințe de cea a disoluției energiei vitale, în strânsă legătură cu periferiile derizoriului și
hățișurilor sale. Cam așa apare centrul de convergență
al vieții cu literatura, alimentat conștient cu un lirism și o conștiință a timpului, a energiei mecanice
pe care o anumită îndârjire a spiritului o propagă în
reverberațiile materiei suavității: „Se aud doar zvonuri despre tine/ Ce mai faci pe unde zăbovești/ Ochi
de veveriță sâmburi de măsline/ Dincolo de timp mai
poți să gândești/ Eu nu văd decât urme de mistreți/ Și
de căprioare prin omătul gras/ Dinspre Orient patru
călăreți/ Caii lor sunt sprinteni și ageri la pas/ Iarna
toată prin munți colindând/ Îmi părea că tu ești pe
aproape/ Și urlam cu lupii când și când/ Și-mi cădea
zăpada de pe brazi pe pleoape/ Dar nu sunt decât
urme de mistreți/ Și de capre negre prin omătul gras/
Un cocoș de munte, un zbor de sticleți/ Toată bucuria
ce mi-a mai rămas” (Prin ninsoare). Dincolo de orice
anxietate esențială, coborârea în originar este numaidecât legată de neliniștea revelațiilor în evidența
devenirii și confruntării cu limitele implacabile ale
destinului. Rezervată mai degrabă sensului destinal,
această poetică, într-o formă accentuat subiectivă,
nu poate fi nici controlată, nici oprită, având ceva din
fluxul unei memorii deloc dispusă să facă concesii
referențialității. Nu va trebui să mire așadar faptul
că poetul caută cu obstinație albia unei biografii autonome, privind chiar dincolo de ea, la periferia de apus
a unei lumii ce instaurează oglindirea însăși: „Cositul
fânului pe dealuri/ apa izvorului/ purtată în ulcior/
cireșul sălbatic/ arcuit în rășină/ Cu un cui tocit/ nu-

pe care,/ straniu, a rămas doar un/
murmur de umbre...”. Dincolo de
o anumită sfârșiere a lăuntricului,
un patos vital, lipsit de exacerbare,
dă tonul unei evadări din limitele
mai mult sau mai puțin delimitate
ale unor deveniri amânate. Prin
labirintul unor asemenea stări
efuzive își face apariția, timidă ca
un zbor de fluture, poezia...

mele tău/ sculptat într-o vară ploioasă/ pe un ciob de
marmură albă/ Peste șarpele orb adormit/ s-a prelins/
sunetul coasei ruginite/ Și nici nu ți-am spus” (Rămas
bun). Nucleele importante ale unui timp invers, de patos și de ardere conturează profiluri profunde și grave:
„Pe o creangă de suflet/ tremură o vrabie rătăcită/
singurătatea se gustă pe răcoare”. Și în altă parte:
„Lângă altar singur/ și în suflet/ fără tine, Doamne/
tristețea mea se aude/ în toată biserica/ precum
surdina unui clopot / peste marginea satului”. Nicolae
Preda scrie cu aceleași obsesii vii, primordiale, de care
are nevoie pentru un joc miraculos, descriindu-și cu
luciditate tentativele sale de recuperare a unor emoții
profunde și irepetabile. Așa se naște o stare de imortalitate, din actul scrierii și demontării haosului, iar cuvintele sunt ochii ce pot salva și se interpun neantului:
„Cuvintele/ nu se mai aud/ doar se simt nerostite/ sub
strălucirea/ cristalelor de zăpadă/ Printre ninsori/ pe
un câmp troienit/ aștept/ să se întoarcă din văzduh/
mirele însângerat” (Așteptare).
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,,Pentru a face un personaj credibil, trebuie să devii
acel personaj, să te lași deoparte pe tine, scriitorul...”

Mihail Victus: Mulțumesc. Se întâmplă ca uneori,
indiferent dacă lucrez la un roman sau o proză scurtă,
să am titlul (sau variante ale acestuia) înainte de-a începe să scriu. În cazul de față, am folosit pentru manuscris un titlu provizoriu. Poate nu prea interesant, dar
care rezuma destul de bine subiectul: Mărul stricat.
Când m-am întâlnit cu Doina Ruști și am vorbit despre
Biblioteca de Proză Contemporană a Editurii Litera și
am povestit puțin și despre romanul meu, am primit
această sugestie: „poate te mai gândești la titlu”. Ceea ce
mi-a confirmat propria bănuială – romanul avea nevoie de un titlu mai bun. Titlu care, oricum, s-a dezvăluit
de la sine după ce am înaintat mai mult cu povestea.

George Motroc, în dialog cu prozatorul Mihail Victus

G. M.: Una dintre scenele cele mai tulburătoare
este aceea în care tatăl îşi cere scuze fiului, iar în ecuaţie nu pare să intre iertarea sau reconcilierea... Se
poate considera incapacitatea de a ierta unul dintre
acele păcate capitale, specifice societăţii postdecembriste în general?
M. V.: Nu știu dacă e unul dintre păcatele specifice perioadei, dar știu ce vrea să însemne în romanul
meu. Au loc mai multe teste acolo, în acea scenă. Unele
cât se poate de vizibile, altele doar sugerate. Nu pot să
dezvolt mai mult, fiindcă prefer să descopere cititorul
toate acestea.
G. M.: Dincolo de figura sumbră a tatălui, şi mama,
la rândul ei, este o figură ştearsă, nici măcar profund
religioasă...! Aş îndrăzni să spun şi să vă întreb dacă
lipsa unei autentice vieţi religioase consideraţi că a
fost una dintre cauzele care generează deruta existenţială a acestei familii contemporane în special şi a
vieţii româneşti de după 89, în ansamblul ei?
M. V.: În copilărie, cunoșteam copii de aceeași vârstă cu mine proveniți din familii în care religia nu juca

G. M.: De la primele pagini m-au impresionat două
lucruri: scriitura dvs. elaborată şi faptul că naratorul este o voce feminină... În legătură cu acest ultim
aspect, aş dori să vă întreb cât de greu este pentru un
scriitor bărbat să intre în pielea unui narator feminin? Sau nu credeţi în disocierea literatură / scriitură
masculină versus feminină?
M. V.: Nu, nu cred în diferențele astea când vine
vorba (și) de literatură. Sunt doar personajele și trăirile lor, vocile lor, faptele lor. Deci, într-un fel, nu a fost
mai greu decât să scriu din perspectiva oricărui alt personaj. Pentru a face un personaj credibil, trebuie să devii acel personaj, să te lași deoparte pe tine, scriitorul,
sau măcar să încerci să nu intervii. I-am admirat întotdeauna pe scriitori (puțini) care sunt capabili să facă
tranziția asta: J. M. Coetzee, Ian McEwan, Paul Auster.
Scriitori care își pot plia stilurile pe subiect sau personaj, care nu rămân prizonierii unui singur stil. Deși
sunt și scriitori care folosesc o singură voce și reușesc
să ofere cărți foarte atrăgătoare: Roberto Bolaño, Ernest Hemingway, Jose Saramago. E o chestie de alegere. Eu prefer să risc și să (mă) provoc. Așa că alegerea
de-a scrie din perspectiva surorii, în loc să aleg una
dintre celelalte variante disponibile, a pornit de aici.
G. M.: Domnule Mihail Victus, vă mărturisesc că
mi-a plăcut şi ritualul de fiecare seară care include
lectura şi despre care se aminteşte la începutul unuia
dintre primele capitole ale romanului „Toate păcatele
noastre”... Aş adresa această întrebare şi cititorului
Mihail Victus, dar parcă şi mai mult aş dori să modific puţin întrebarea pentru scriitorul Mihail Victus,
pe care aş dori să îl întreb dacă are un astfel de ritual zilnic sau săptămânal în ceea ce priveşte scrisul
şi care trebuie să fie, în general vorbind, pentru un
tânăr scriitor contemporan, raportul ideal lecturăscris şi raportarea la modele literare de dinainte de
89, româneşti sau străine?
M. V.: Depinde de la situație la situație, de ce se întâmplă în perioada când scriu sau de starea prin care
trec. Dar sunt perioade în care nu scriu deloc (luni,
poate chiar un an) și altele în care îmi impun să lucrez
după un program, cu toate că nu-mi reușește întotdeauna. Dacă ar fi fost posibil să trăiesc doar din scris,
cu siguranță că mi-aș fi format anumite obiceiuri, aș
fi elaborat un program de la care să mă abat doar cu
foarte puține excepții. În situația față, încerc doar să
mă adaptez, să fac loc pentru scris când și unde pot –
de exemplu, ultimul roman a fost scris atât după un
program (întotdeauna la o oră după ce reveneam de
la serviciu, închis în birou), cât și pe unde-am apucat
(în pauza de masă de la serviciu, închis în mașină). Cât
despre modele, repere, altele de genul ăsta, nu le caut
și nici nu mă interesează în vreun fel. Ritualul de care
mă țin în fiecare zi e cititul. Nu sar nicio zi fără să citesc.
G. M.: Romanul începe cu o întindere de mână, un
gest la figurat şi se termină cu o altă întindere de mână,
cu o semnificaţie simbolică... Nu o să vă întreb despre
semnificaţia simbolică din final, ci doar cât de greu a
fost să găsiţi cuvintele potrivite pentru incipit şi final?
M. V.: Sunt plăcut surprins că ați descoperit detaliul ăsta. Dintre început și sfârșit, aș spune că finalul
mi-a dat ceva mai mult de gândit, dar au venit amândouă destul de natural, așa cum a cerut povestea. În
etapa de editare, începutul a rămas așa cum a ieșit în
prima variantă, scrisă cu un an și jumătate în urmă. În
schimb, acea scenă de final a avut cele mai multe tăieturi, adăugiri, din nou tăieturi și așa mai departe.

Mihail Victus

George MOTROC

George Motroc: Domnule Mihail Victus, pe lângă
felicitările pentru multele
premii literare şi nominalizări obţinute, meritaţi şi alte
felicitări, pentru noul dvs.
roman! Înainte de a vorbi
despre conţinut, vă rog să
fiţi de acord să ne dezvăluiţi
contextul sau, dacă există,
mica istorie care a stat în
spatele alegerii titlului acesta care nu are cum să nu te
pună pe gânduri, „Toate
păcatele noastre”?

sună cam așa: „scrie primul lucru adevărat care-ți vine
în minte”. Nu în felul ăsta se formează, până la urmă
cea mai mare parte din ficțiune, pornind de la ceva real?
Neapărat, trebuie să fie despre ceva ce cunoaștem sau
ajungem să cunoaștem, după o documentare temeinică. Toate păcatele noastre își are inspirația atât în
situații cunoscute/trăite de mine, cât și documentate.
Însă ideea de bază a romanului a început de la o amintire oarecare, îndepărtată. Un detaliu care, la început,
nu reprezenta nici 5% din subiectul cărții. Dar este, în
schimb, acel nucleu în jurul căruia s-a construit întregul.
G. M.: Aveţi în plan o continuare epică sau o transpunere cinematografică?
M. V.: O continuare, cu siguranță nu, cu toate că
am jonglat în minte cu ideea să fac o trilogie formată
din romanul de debut (în care predomină minciuna),
cel de acum (unde îndoiala e tema principală) și un
roman viitor în care aș fi intercalat personaje din cele
anterioare. Dar o voce mai matură mi-a spus că trebuie să merg mai departe. Transpunere cinematografică?
Sunt genul de om care preferă întotdeauna cartea. Dar
mai mulți oameni mi-au spus că s-ar face un foarte bun
film după romanul ăsta. O ecranizare înseamnă o anumită faimă. De care, în momentul ăsta, mi-e puțin cam
teamă, în sensul că nu cred că mi-o doresc, nu încă.

niciun rol pozitiv, alții ai căror părinți erau divizați,
în sensul că unul se dedica total religiei, iar celălalt o
respingea, și mai existau copii cu familii profund religioase. Aceștia ni se păreau mereu puțin ciudați nouă,
celorlalți. Ei puteau fi considerați cei inadaptați, cei
care nu reușeau sau nu voiau să țină pasul cu schimbarea, cu noile vremuri. În cazul unora dintre noi, exista
o religiozitate impusă și asta crea, așa cum subliniați,
o derută. Pe când unii copii erau liberi să se bucure
de vacanțe și de timpul liber, alții aveau obligația să
respecte orele de rugăciune, zilele de mers la biserică,
posturile și celelalte reguli bisericești. Dar familiile religioase erau mult mai puține decât celelalte, așa că nu
cred că asta a jucat un rol semnificativ în viața românilor de după 89.
G. M.: În ceea ce priveşte personajele centrale,
fratele - Horia şi sora - Irina, dincolo de happy-end,
pot fi consideraţi nişte învingători de etapă sau nişte
eterni inadaptaţi?
M. V.: Este vorba cu adevărat de un happy-end?
Corect, cititorul are opțiunea să aleagă asta. Dar este
doar una dintre opțiuni. De asemenea, dacă aliniem
la perete toate personajele din carte, cărora le-am cere
să facă un pas în față, în calitate de învingători? Sunt
curios cum ar răspunde cititorii.
G. M.: Nu ştiu cum ar răspunde, dar o să adaug o
altă întrebare despre personaje: În ceea ce priveşte
personajele centrale sau acţiunea, totul este 100% ficţiune sau a existat şi o sursă de inspiraţie? Puteţi să
ne dezvăluiţi de unde a început scrierea romanului?
M. V.: Are Hemingway o vorbă la care țin și care

G. M.: În loc de final, aşa cum procedez de obicei,
o să vă rog să oferiţi o invitaţie la lectură cititorilor
acestui interviu, sub forma unui scurt fragment din
romanul dvs. şi pe care l-aţi propune pentru un viitor
manual de literatură română, pentru capitolul de literatură contemporană...
M. V.: Nu m-aș simți confortabil să-mi văd fragmente din cărți în manualele școlare. Nu doar fiindcă
în ultima perioadă au apărut acolo autori despre care
nu s-ar putea spune că scriu literatură, dar și pentru că asta ar fi o lectură din obligație. Aș prefera ca
eventualii cititori să-mi descopere cărțile din proprie
inițiativă, nicidecum să o facă din vreo obligație. Apoi,
mi-a fost întotdeauna dificil să sustrag fragmente din
propriile texte, mai ales pentru că autorul are tendința
să se atașeze de unele pasaje care poate nu au nicio
semnificație pentru cititor. Iată, totuși, o mică scenă,
aleasă de altcineva:
Cu prima ocazie, tata ne-a dus la biserică, să ne spovedim. Celor ce se pocăiesc cu sinceritate, le sunt iertate păcatele, ne-a reamintit. N-am găsit pe nimeni în
biserică, în afară de preot. Probabil că fusese convocat special pentru noi. Din cauza spațiului mare și gol,
a ecoului provocat de fiecare mișcare și șoaptă, m-am
simțit ca o muscă sub un pahar de sticlă. Preotul, care
nu-mi transmisese niciodată acel tip de pietate necesară unui om al bisericii, poate din cauză că era mereu
proaspăt ras și avea o figură de copil gras și obosit, a
ținut o rugăciune scurtă, apoi s-a așezat pe un scaun,
în fața altarului, i-a cerut lui Horia să se apropie și
i-a pus patrafirul pe cap, iar mie și lui tata ne-a făcut
semn să ne îndepărtăm. Ne-am dus tocmai în celălalt capăt al bisericii, de unde nu le puteam înțelege
conversația, îi auzeam și de acolo, dar cuvintele, până
să ajungă la mine, se spărgeau într-o mulțime de ecouri. Ca de fiecare dată în asemenea momente, aveam
emoții. Mi-a revenit în minte un pasaj din timpul rugăciunii de spovedanie – Iată, Hristos stă nevăzut,
așteptând mărturisirea ta, deci nu te rușina și nu ascunde de mine ceva, căci păcatele înmulțite îți vor fi. è
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Poeți din spațiul hispanic

Toate antologiile de poezie (și nu
doar) sunt subiective și reflectă ca
intenționalitate viziunea autorilor
asupra literaturii pe care caută a o
prezenta și reprezenta cititorilor.
O astfel de culegere antologică,
din poezia nouă hispanică, oferă Eugen Barz (el însuși
poet, stabilit în Spania) și Mihaela Vechiu (membră a
Asociației Scriitorilor și Artiștilor din Spania), în ideea
radiografierii (succint, evident) a peisajului liric din
arealul spaniol actual: Poeți din spațiul hispanic
(Selecția, traducerea, adaptarea și prezentarea de
Mihaela Vechiu și Eugen Barz. Editura Junimea, Iași,
2021, Colecția Cuvinte migratoare). Interesul pe care
îl prezintă demersul celor doi autori ai antologiei
constă în faptul că aduc spre cunoaștere cititorilor din
România câteva (șaptesprezece) personalități ale liricii
actuale, de limbă spaniolă, presupunând că poezia mai
veche, clasică sau interbelică, este de-acum îndeajuns
de familiară, prin traduceri de mai înainte.
„Ne-am străduit - scriu aceștia în Cuvântul de introducere - pe cât a fost posibil să surprindem spiritul
limbii celor avuți în vedere și să păstrăm aroma contextului care i-a stimulat în creația literară”. În acest
sens, ei prezintă toate poemele selectate în variantă
bilingvă, pentru a înlesni cunoscătorilor limbii spaniole
să savureze poemele și în originalul lor. Este aici și ambiția performanței de a transpune în limba română
creația lirică a acestor autori lirici, creație despre care
se spune, îndeobște, că își pierde prin traducere din
farmecul original. Din acest punct de vedere, cei doi
reușesc, cu totul remarcabil, să servească poetic poezia selectată. Spre exemplificare, dar mai ales spre
cunoașterea poeților antologați, spicuiesc câteva din
piesele propuse, cu menționarea câtorva date biografice ale acestora.
Hasier Larretxea, n. 1982 (scrie în spaniolă dar
și în limba bască): „Profit de această ultimă șansă,/
deoarece cuvântul este la fel de puternic ca glonțul./
Acum este rândul tău./ Chiar dacă mor,/ această carte
de poezie va supraviețui./ Această colecție de poezii va

Constantin
CUBLEŞAN

George Motroc, în dialog
cu prozatorul Mihail Victus

è Horia stătea sub patrafir mai mult ca de obicei,
ceea ce m-a neliniștit. Tata mi-a dat bancnota pe care
trebuia să o strecor în palma preotului la finalul spovedaniei, după ce mi-ar fi făcut semnul crucii în creștetul
capului și mi-ar fi întins mâna, să i-o pup. Toată lumea
proceda la fel. După alte câteva minute chinuitoare,
Horia s-a ridicat și a venit spre noi. Tata m-a împins
ușor în față. Hai, du-te. Pe la mijlocul distanței, când a
trecut pe lângă mine, Horia a schițat rapid o strâmbătură – ochii măriți și colțurile gurii trase în jos. M-am
dus și m-am așezat în genunchi. Preotul mi-a pus patrafirul pe cap. Și-a apropiat fața de a mea. Respirația îi
mirosea ca după o masă cu pește și ceapă. Ia spune-mi,
copilă, cu ce ai greșit, m-a întrebat. Am repetat păcatele, ca de fiecare dată. La început le mai alternam, căutam în cartea cu păcate ceva ce aș putea adăuga, dar
când mi-am dat seama că oricum n-avea importanță,
că verdictul rămânea mereu același, n-am mai pierdut
timpul cu asta. Am mințit, nu mi-am ascultat părinții,
am uitat să-mi fac rugăciunea, n-am fost atentă în
timpul slujbei la biserică, am vorbit urât – cam așa
ceva, nu mereu în aceeași ordine. Preotul a tușit.
Nu mai e nimic ce a-i vrea să-mi mărturisești? Ține
minte, păcatul nerostit e ca un șarpe care dă să iasă
afară, pe gură, dar intră înapoi dacă nu-l scuipi și te
spurcă și mai mult ca înainte.
Nu-mi aduc aminte de altceva.
Să știi, copilă, că mare-i păcatul să vorbești de rău
pe cineva, să defăimezi, să depui mărturie mincinoasă. Îl cunosc pe unchiul tău de când era aproape deaceeași vârstă cu tine. Rar oameni așa credincioși și
cu frică de păcat ca el. Dacă i-ai adus acuzații mincinoase, fă bine și mărturisește. Căiește-te cu adevărat
și vei primi iertare.
Știu ce am văzut și-am auzit. Nu este o minciună.
Poate așa să ți se fi părut, nu zic nu. Cu cât îți
slăbește iubirea pentru Dumnezeu, necuratul capătă
mai multă putere. E-n stare să te facă să vezi lucruri
care nu există.
Oricât mi-aș fi dorit să-l contrazic, m-am abținut.
După câteva momente, preotul și-a îndreptat spatele și a
scos din gât un zgomot ca de pietre frecate. Bine, a zis, te
iert în numele Domnului de păcatele mărturisite, dar nu
te pot împărtăși fără un canon, timp de o săptămână să
citești Crezul în fiecare zi, acum du-te-n pace și cheamă-l
pe tatăl tău la mine. I-am atins mâna doar cu vârful nasului, nu cred că și-a dat seama, era ocupat să strecoare
bancnota în buzunarul de sub sutană. Parte din canon
a făcut și-un teanc de cărticele de rugăciuni pe care tata
a trebuit să le cumpere și să ne pună să le împărțim
oamenilor după slujba de duminică. Pe lângă cele zece
Crezuri pe zi, Horia primise și câte-o rugăciune de
pocăință, lungă și plictisitoare. Tata a suplimentat canonul cu cincizeci de mătănii pentru fiecare. (pag. 117-119)

fi moștenirea mea./ Memoria mea./ Mă poți omorî,/
dar niciodată nu vei asasina,/ niciodată nu vei distruge
poezia./ Deoarece cuvântul va rezista în timp./ Dar
violența?” (Ultimul glonț).
Roberto Garcíade Mesa (n. 1973): „Lasă drumurile să se ascundă,/ nu te uita la ele când se întâlnesc cu
tine,/ observă zeii fașți și fă-te ca unul din ei./ Ascultă
melodia surdă a poticnirilor și fugi,/ în aceste cazuri
cineva poate spune că nu există remediu,/ e mai bine
să nu te plângi prea mult./ Ne luăm rămas bun de la
sufletele lucrurilor fără să știm/ și ne abandonăm în
labirintul neexplorat./ Da, lasă potecile să se piardă și
tu cu ele! (Obstacole).
Maria Cristina Casado Alcalde (n. 1958): „Ast-
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Povestea asta am citit-o în niște
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fel,/ în plină după-amiază/ ploaia/ picură blând.// Norii/
țes cuibul lor/ în balcoane.// Este ea, ploaia,/ cea care
leagănă/ și alină/ care primenește lăuntrul” (Astfel).
Marcelo Diaz (n. 1965): „Înainte de faptele mele,/
trăiesc./ Înainte de a se împlini ziua de mâine,/
trăiesc./ Înaintea amintirii,/ trăiesc” (Trăiesc).
Carlos D’Ors (n. 1951): „Acest 30 martie amenință
cu iarna/ și zăpada,/ iar tu îmi ameninți sufletul cu
dragostea/ și câteodată aprilie înverzește în liniște.//
Și un frig de oțel și moarte/ taie ca un cuțit/ orice
speranță a norocului.// Cântece, poeme, mesaje din
cer/ doreau să mă consoleze/ și nu am știut să renunț la
teamă și frică.// Eterna speranță/ să ne deschidă ochii/
spre căldura verii și a dorinței…” (30 martie 2020).
Joaquin Juan Penalva (n. 1976): „În Alcázar de
San Juan,/ de-a lungul drumului,/ există un cimitir
de vagoane de tren/ abandonate,/ vechi, rupte…/ În
Alcázar de San Juan,/ de-a lungul căii ferate/ e un
cimitir/ cu povești –/ fiecare vagon/ o păstrează pe a
lui,/ fiecare scaun/ o păstrează pe-a lui,/ fiecare cușetă/
despre noi –/ noi facem parte din ele” ( Din tren). Ș.c.l.
Desigur, e greu să-ți faci o părere, după doar câteva
poeme selectate, despre personalitatea fiecăruia dintre aceștia în parte. Dar e utilă această punere a lor
în atenția cititorului român, în speranța că inițiativa
celor doi draducători va primi, cândva, și câte un
scurt medalion de evaluare critică. Ar fi începutul
unei panorame a liricii tinere de limbă spaniolă. Până
atunci să-i menționăm și pe ceilalți poeți antologați:
Bárbara Butragueňo (1985); Miguel D’Ors (n.
1946); Elena Soto Garcia; Rafa Mora (n. 1971),
Enrique Nogueras (n. 1956); Alicia Párraga (n.
1985); Ada Salas (n. 1965); Javier Salvago (n.
1950); Pablo Segui (n. 1973); Jenaro Talens (n.
1946); Jesus Urceloy (m. 1964).
Demersul celor doi traducători este de bun augur.
Mai ales că Eugen Barz, care slujește ca preot la
Parla – Madrid, a fondat acolo o bibliotecă cu cărți
românești, care în prezent depășește o mie de volume,
făcând astfel o bincuvântată activitate de cultivare a
limbii române în mediul compatrioților care lucrează
în Spania.
De asemenea, Mihaela Vechiu, originară din Botoșani, stabilită la Madrid, lucrează la traduceri în limba
română a unor poeți din spațiul ibero-american.
Iată cum astfel, poezia este un veritabil liant între
culturi și popoare.

Ovidiu Bufnilă

semne cabalistice descoperite
întâmplător sub un pod aflat în
ruină, nu departe de Gara de Nord,
după ce ne-a lovit cometa venită
de dincolo de planeta Nibiru. Era
povestită de un scriitor din alte
lumi. Cam asta ar fi po-vestea.
Toată lumea din Badera ştia că
mâinile dirijorului Waderberg o
pornesc haihui pe străzi şi că ridică
fustele femeilor şi că le gâdilă,
neruşinatele. Preocupați de intrigile politice ale partidului de guvernământ n-am dat mare
atenție fenomenului, pare-se, electromagnetic. Primul Ministru ne-a amenințat că ne va pune la popreală din cauza
unui virus inventat de serviciile secrete chineze, așa ca să
perpelească întreaga planetă și să ne vânzolească de numa’,
numai’. Dar cum poţi să te superi pe nişte mâini? Am fi putut să ne supărăm pe dirijor, dar el alerga de dimineaţă şi
până seara după nori să găsească simfonia ideală pe care o
visa de ani de zile. Îşi îmbrăca surtucul ponosit şi-şi punea
pe capul chel o căciuliţă împletită de domnişoara Margareta şi o lua la picior după nori, fredonând. Fără mască, ce-i
drept. Mâinile nu-l ascultau întotdeauna şi se desprindeau
de trup hoinărind prin magazine şi prin baruri. Şeriful Nostroastusm le-a arestat de câteva ori şi chiar le-a încătuşat,
dar mâinile dirijorului s-au eliberat nu se ştie cum. Pescuind barbuni în apele golfului, pictorul Tamerlain a văzut
cometa Galo şi a înţeles că mâinile dirijorului Waderberg
anunţau de fapt evenimente cosmice de vreme ce conturul
lor se zărea foarte clar în coada cometei. Şi Rudolf, dirigintele poştei, a văzut fenomenul şi l-a chemat pe groparul Gaspar să i se alăture. Bărbierul Bascone s-a dus şi el după ei şi
l-a târât pe Strada Mare pe Bankusian care era tot plin de
spumă de bărbierit. Ne-am adunat cu toţii pe ponton şi am
văzut norii colorându-se în fel şi chip şi am auzit o muzică
fermecătoare coborând din inima lor. Domnişoara Margareta a leşinat de emoţie iar Bankusian a zis că vine sfârşitul
lumii de speriat ce era. Judecătorul Bonifaciu a încercat să
înregistreze simfonia norilor pe bandă magnetică, dar întreaga lui aparatură explodă nu se ştie cum în timp ce începu să plouă cu bănuţi de argint şi cu brotăcei. De atunci,
în fiecare primăvară, ascultăm simfonia norilor hoinărind
pe plaja înspumată, de nebuni, fără virusuri, fără măști,
fără distanțare socială. Femeile îşi tot rotesc umbreluţele
rozalii iar primarul trage vârtos din trabuc. Bankusai se
căzneşte să pătrundă în tainele Universului iar Bankusian
se tot laudă că o să transcrie întreaga simfonie. Numai dirijorul Warderberg tună şi fulgeră supărat fiind că norii
falsează grosolan şi se tot ia de noi afurisindu-ne. I-am spus
de la obraz să nu mai sperie norii cu prostiile lui, dar nu
vrea să se astâmpere. Primarul l-a ameninţat că-l va alunga
din orăşel şi toţi am fost de acord că e o hotărâre înţeleaptă
de vreme ce, datorită simfoniei norilor, n-a mai murit nimeni în orăşelul nostru de câţiva ani buni.

Casa cu lei

Tartulian din Cartierul Latin stătea într-o casă cu lei și avea o pălărie
de fetru care-l făcuse vestit în toată
capitala şi chiar peste hotare. Prinţesa Hotewska, întorcându-se de la
Londra, i-a povestit prietenei sale
despre acea pălărie care o pasiona.
Casa aia cu lei m-a fascinat mereu
dar până acum mi-a fost teamă s-o
mărturisesc mai ales că, de acolo, din casa cu lei, a pornit iureșul
mondial. Ekaterina Rumsfaild a
încercat să afle dacă nu cumva
prinţesa Hotewska era pur şi simplu îndrăgostită de
misteriosul pictor Tartulian despre care auzise şi ea o
sumedenie de poveşti. Sorbind cu delicateţe din cafeaua cu scorţişoară făcută după reţeta unei încântătoare
profesoare de engleză din Răsărit, prinţesa a negat şi,
privind distrată spre malul Senei, a oftat. Un dangăt de
clopot a marcat sfârşitul discuţiei. Ekaterina Rumsfaild
s-a grăbit către metrou în timp ce un jurnalist de la TV5
a încercat să ia un interviu prinţesei Hotewska despre
înaintaşii ei care luptaseră împotriva lui Napoleon în
zbuciumatul an de după Borodino. Jurnalistul purta
nişte favoriţi uriaşi şi era puţin bâlbâit. Avea degete îngălbenite de la fumat şi şchiopăta de piciorul stâng. Nu
a putut să-i dea prea multe lămuriri prinţesei în legătură cu Tartulian dar s-a lăudat că ştie cu siguranţă că
acesta nu mai avea pălăria pentru că, duminica trecută,
i-o luase vântul şi i-o ascunsese în nori. O mulţime impresionantă se revărsase pe străzile Cartierului Latin
gonind după nori dar fără rezultat. Cu mic cu mare hălăduiseră prin arondismente producând dezordine şi
agitaţie, nişte adolescenţi zănateci spărgând vitrinele
şi ridicând baricade împotriva lui Emmanuel Macron.
Tartulian a fost anchetat de poliţie şi chiar de un agent
DST care, se pare, avea unele informaţii despre presupuse legături ale pictorului cu gherilele algeriene și că
în casa lui cu lei ar fi adăpostit niște extratereștrii care
aveau de gând să dizolve Uniunea Europeană până în
toamnă. Brusc, prinţesa Hotewska se ridică de la masă
şi o porni în fugă de-a lungul Senei agitându-şi umbreluţa şi făcând semne către dirijabilul care tocmai ieşise
dintre nori. Dirijabilul era condus de comandorul Kaliostrom, iubitul de taină al prinţesei, un bărbat înalt,
cu ochi albaştri, cu mustăcioară şi muşchi de halterofil.
Dirijabilul a făcut o voltă strânsă iar timonierul a aruncat o scară pe care prinţesa a urcat-o sprintenă în uralele mulţimii. Elicea principală tăia văzduhul felii, felii
iar pântecele dirijabilului se reflectau în valurile moi
ale Senei de parcă un peşte uriaş ar fi ieşit la suprafaţă
să arunce un ochi asupra lumii. Când dirijabilul a pornit val-vârtej în goană după nori, mulţimea a alergat
într-un suflet către Noua Bastilie, a spart porţile, l-a
eliberat pe Tartulian şi, pornind către palatul guvernamental, a dat semnalul revoluţiei.
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Dan Predescu

Avea nouăsprezece ani, venea dintr-un sat sărăcuţ
de undeva de prin Ardeal (da, există şi acolo) şi voia să
ajungă ceva. Sau, dacă se poate, cineva. Aşa că a debarcat la Bucureşti ca să dea admiterea la Medicină.
La anatomie, primul subiect era Femurul. Aşa că a
scris „Femurul este osul care formează scheletul coapsei animalelor, fiind cel mai mare os din corp (la omul
adult acesta măsoară 40–50 cm). La extremitatea sa
superioară (epifiza superioară) se găsește capul femural care este legat de corpul femurului (sau diafiza)
prin intermediul colului femural”.
Atâta-şi aducea aminte. Iar la al doilea subiect n-a
mai ajuns. După o jumătate de oră, a predat lucrarea
şi a ieşit. La chimie a scris “ureea a fost prima sinteză
organică, realizată în 1828” şi a ieşit. Imediat, fără să
mai piardă timpul.
La lucrarea de fizică n-a mai venit. Mai bine s-ar fi
dus la cinema. La Jandarmul şi jandarmeriţele, însă,
care rula la Volga, nu mai avea cum să ajungă, fiindcă
acela începea la unsprezece jumate, iar la Călăreţul
electric, care rula de la ora unu şi de la trei, pe bulevardul 6 Martie, nu mai erau bilete.
Aşa că a pornit-o pe jos, nici ea nu ştia încotro. Dar
a ajuns în Piaţa Romană şi s-a oprit acolo unde a văzut
multă lume îngrămădită la un loc. Adică în staţia troleibuzului optzecişidoi, pe a cărui frunte scria Aeroportul Băneasa. Când a venit, într-un târziu, troleibuzul
era deja ticsit, iar din Romană s-a mai pricopsit cu încă
vreo douăzeci de pasageri dispuşi să se mai înghesuie
un pic, că doar era vară, nu purtau haine groase şi incomode. Printre ei, şi eroina noastră, pe al cărei sân
drept odihnea acum, ca din întâmplare, palma enormă
a unui vlăjgan care mirosea trăznitor a sudoare. N-are
a face, a gândit ea, bine că Godzilla se interpunea între
ea şi privirile taxatoarei, fiindcă n-avea nici o poftă să
plătească bilet. Şi nici prea mulţi bani, ca s-o spunem
p’a dreaptă. După câteva staţii, găliganul şi-a luat laba
de acolo şi în priviri i se citea părerea de rău. Apoi şi-a
făcut loc, cu greu, prin înghesuială, spre ieşire. A mai
privit-o o dată, făcându-i un mic semn, iar ea l-a urmat.
Fără să-şi spună un cuvânt, ea l-a luat la braţ şi au
trecut strada.
- Pe mine mă cheamă George, a zis el, după ce au dat
colţul.
- Îmi pare bine, a zis ea. Eu sunt Africa.
- Cum Africa?!
- Aşa bine, a râs ea. De fapt, trebuia să-mi zică Anica,
după o tanti a mea de la Luduş. Dar ăla de la primărie
era băut, iar tata n-a văzut ce scria pe certificat decât
după vreo şase luni, aşa că a rămas Africa.
- Bine şi-aşa. Dacă-ţi zicea America de Nord era mai
nasol, râse găliganul.
Apoi, el i-a spus că se duce la servici, care era chiar
acolo, la doi paşi. Lucra la Televiziune, i-a spus, vrei
să ţi-o arăt? Sigur că voia, a dat ea din umeri, oricum
n-avea alt program. Au intrat pe poarta din strada
Pangrati, George a semnat condica, iar apoi i-a făcut
semn să-l însoţească. Trecând pe lângă miliţianul de la
ghişeu, l-a salutat milităreşte şi i-a spus „domnişoara e
cu mine”, iar acela n-a avut nimic de obiectat.
S-au îndreptat către un fel de baracă aflată la celălalt
capăt al parcului. Eu sunt paznic, i-a spus el. Mergem
la gheretă să-mi las astea şi să mă schimb.
În cămăruţa aceea foarte strâmtă nu se găseau decât o
bancă de lemn, o chiuvetă, un dulăpior cu lacăt şi trei cuie
bătute în uşă, pe post de cuier. George şi-a scos cămaşa
şi s-a clătit un pic pe piept şi la subţiori, la chiuvetă.
- Vrei şi tu? a întrebat-o.
Ea a scos un chicotit nervos, simţea ce avea să se întâmple şi chiar s-a întâmplat, el a sărutat-o şi a început să-i
descheie nasturii bluzei. Simţea că se sufocă, s-a zbătut
şi a încercat să se depărteze de el, dar până la urmă, n-a
făcut altceva decât să rămână fără bluză, cu pieptul gol.
- Ce ţâţe mişto ai, a şoptit el, lăsându-se în jos ca să
le sărute.
Cu doi ani înainte de asta, pe când aproape terminase
clasa a unșpea, Tavi, un băiat cu un an mai mic ca ea, îi
spusese aceleași cuvinte. Dar acela nu fusese nevoit să
se aplece, era foarte scund. Surpriza se aflase, atunci,
în altă parte. Și anume, în pantalonii băiatului. O avea
imensă. Și întărâtată, desigur. Deși încă fecioară, știa
prea bine ce, inevitabil, ar fi urmat să se întâmple, din

ce discutase de multe ori cu cele două fete din clasa ei
cu care era prietenă, dar mai ales din cele câteva reviste
cu poze găsite în pod, sub un teanc de Era Socialistă
de-ale tatălui ei. Și a intrat în panică. Numai că nu
s-a întâmplat nimic, fiindcă din casă s-a auzit vocea
maică-si, care o striga să vină imediat, că a venit doamna Jeni cu scurta de fâș din America. În clipa aceea,
entuziasmul imens al lui Tavi s-a transformat în ceva
mult mai mic, dar încă periculos de mare, i s-a părut ei.
Geaca de fâș Lee Cooper venise cu pachetul pe care
doamna Jeni îl primea, cam o dată la trei luni, din
America, de la Romulus, băiatul ei plecat în urmă cu
mulți ani. Aceea era o comandă, i-o ceruse anume
pentru ea, iar acum Africa trebuia să o probeze – și
să spere că-i vine la fix, fiindcă de schimbat, oricum,
n-avea cine să i-o schimbe.
Așa că s-a îmbrăcat în viteză și i-a spus lui Tavi să
iasă repede prin gaura din perete, o scândură lipsă din
fundul magaziei de lemne, care dădea într-o livadă a
C.A.P.-ului. Iar el și-a prins monstruozitatea cu fermoarul, scoțând un icnet din rărunchi.
Aceea n-a fost, însă, o rană serioasă, adică o leziune,
ca să zicem așa. Ca dovadă că până seara, Tavi a și uitat
de ea, s-a strecurat din nou în magazie, unde a chemat-o, șoptit, într-un moment când ea ieșise în curte.
Și a terminat treaba pentru care venise de dimineață –
fără ca ea să fi scos vreun sunet. Deși de durut, o duruse.

Tot sărutând-o, George a făcut-o să se întindă pe
bancă şi, cu toată împotrivirea ei tăcută (căci ei îi era
mai frică decât lui să nu-i descopere vreunul, miliţianul
de la intrare, de pildă, care s-o întrebe de buletin şi de
viză de flotant), fără să ia în seamă gemetele şi mârâieli
le ei disperate, a dezbrăcat-o şi şi-a văzut de treabă.
- Ei hai, nu te mai fasoli atâta, a zis el după un timp,
sărutând glezna care i se odihnea pe umăr, că nu eşti
fată mare. Spală-te numa’, uite, ia săpun de-aci.
Ceea ce a şi făcut, apa era rece, iar ea a început să plângă.
De ce plângi, a mai zis el, nu-i sfârşitul lumii, ai mai
făcut-o cine ştie de câte ori.
S-a dovedit, însă, că Africa avea şi alte motive să dispere. Printre care, împrejurarea că bătrânii de la Piața
Chibrit, la care stătuse-n gazdă pe timpul examenelor
de admitere, îi puseseră în vedere să-şi ia bagajul şi s-o
şteargă, căci le plătise doar pentru zece zile. Care cam
trecuseră de alaltăieri. Şi în afară de asta, nici bani de
tren nu mai avea destui, ar fi putut să încerce doar cu
naşu’ – şi îi era frică.
Mda, a zis el scărpinându-se în creştet, trebuie să-ţi
iei valiza, să nu ţi-o oprească ăia. Du-te şi ia-o. Adică
nu... ia stai un pic. Stai să-l întreb pe Doru... un pretenar de-al meu, băiat de gaşcă.
George a ieşit şi s-a întors după câteva minute, însoţit de un băiat care părea mai tânăr chiar decât ea, un
brunet pletos, cu ochi verzi.
- El e Bogdan, a zis George, lucrează aici, la Transporturi. I-am spus care-i situaţia ta. Te duci cu ea s-o
ajuţi să-şi ia lucrurile?
- Şi după aia, eu ce fac?
- Nu te mai smiorcăi... stai să vedem...
- N-ai unde sta? a întrebat noul venit. Se aranjează,
am eu o cameră liberă.
Toate astea s-au întâmplat precum în vis, mai târziu
Africa s-a gândit adesea la fiecare pas și fiecare gest pe
care l-a făcut în ziua aceea, fără să-și fi imaginat vreodată
că lucrurile ar fi putut, cumva, să se desfășoare altfel. De
pildă, să fi intrat la Medicină. Sau să se fi angajat ca vânzătoare la Alimentara din sat, cum voise maică-sa să-i
aranjeze, printr-un șir lung de combinații și de „pile”.
După aceea, George a condus-o până la poartă și
apoi, până la colțul străzii, unde l-au așteptat împreună pe Bogdan.
- Pa, i-a zis el când Dacia condusă de acesta a oprit
lângă ei, o să trec să te văd mai pe seară.
Noul ei cunoscut ținea, pesemne, s-o impresioneze
cu orice preț, a condus ca un nebun tot drumul, abia
reușind să evite un camion și fiind cât pe-aci să calce o
femeie, pe zebră. În cele din urmă, când a ieșit pe poartă cu geamantănașul și cu cele două pungi de plastic pe
care i le ducea gazda ei, iar Bogdan s-a repezit să o ajute, bătrâna a holbat ochii la cartonașul din parbriz pe
care scria TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ ACCES.
Au plecat mândri de acolo și nu s-au mai oprit decât
în fața unei clădiri vechi din centru, cu doi Atlași de
ghips, cam ciobiți, la intrare.
- Hai c-am ajuns, a zis el. Nu, nu aici, vizavi, unde te
uiţi? Dă-ncoa’ valiza, că urcăm la mansardă.
Ea s-a întors şi a privit în sus, numărând automat etajele, erau şapte. A privit încă o dată, mai atent şi a observat un rând de ferestruici sus de tot, chiar sub streaşină.
Liftul mergea, scârţâitor şi bălăngănindu-se, până la
etajul şase. Au urcat încă un etaj pe jos, au pătruns pe
un coridor neluminat şi s-au oprit în faţa unei uşi cu
gemuleţ, prin care răzbătea un fir de lumină.
- Aşteaptă aici, mă duc jos să iau cheia, a zis el. Vezi
că buda e înainte şi la dreapta, dacă ai nevoie, dar fii
atentă cum umbli, că nu e bec.

Nu numai becul acela lipsea, a constatat ea, ci şi o
bucată din pardoseală, în locul ei aflându-se o gropiţă
în care era cât pe-aci să-şi sucească glezna. Dar s-a dus
pâşpâş, pipăind peretele, până la locul unde bezna era
cea mai adâncă şi mirosul, cel mai pătrunzător. Faptul
că nu era bec avea o explicaţie firească, şi-a dat seama
după aceea, în timp ce se întorcea prudent către lumină: şi veceului îi lipsea ceva. Uşa.
Bogdan s-a întors cu cheia şi cu o pungă de plastic.
Cămăruţa era mică rău, abia încăpeau în ea o canapea îngustă, o măsuţă şi mai îngustă, cam cât pentru o
farfurie, dacă ocupantului ei i-ar fi venit ideea – prea
puţin probabilă, de altfel – să guste ceva, un dulăpior
cu două umeraşe şi un taburet şubred. Iar Bogdan a
scos din pungă un cearceaf şi o păturică.
- Astea sunt, deocamdată, a zis el, înfăşând patul.
Canapeaua, adică. Mama nu ştie că i le-am luat din
dulap. Aici n-o să plăteşti chirie, a adăugat după un
răstimp lung de tăcere. Hai, dezbracă-te, acum poţi să
te schimbi – şi s-a întins spre ea, chipurile ca să-i dea
o mână de ajutor.
Numai că ea s-a tras îndărăt, lipindu-se de perete,
în timp ce el rămăsese cu degetele agăţate de bluza ei.
Aşa că, de frică să nu i-o rupă, mai avea doar încă una
în geamantan, l-a lăsat să i-o dea jos. Şi mai că nu s-a
împotrivit când el a continuat. I-a şoptit doar: te rog,
nu înăuntru. Însă aproape că n-ar fi fost cazul, fiindcă
cel speriat el părea să fie, nu ea. A priceput pe loc că
n-are ce face decât să preia iniţiativa.
S-a chinuit mult cu el, violatorul violat. Au rămas
apoi tăcuţi, cuprinşi, parcă, de teamă. Să nu fie văzuţi,
simţiţi de cineva... de cine?
- Am să pun bec la veceul ăsta de-aci, a spus el într-un
târziu. Nu pot să te duc la noi la baie, că e maică-mea
acasă. Numa’ mâine dimineaţă, după ce pleacă ea.

*

1. La noua ei adresă locuieşte şi Cati, o femeie de
vreo patruzeci de ani, care arată de cincizeci, sau, în
unele momente, de şaizeci. Ea este femeie de servici la
Şcoala Unşpe, de lângă Muzeul de Istorie a Partidului.
Pe perioada taberei de Pluguşor – şi o să vedeţi la un
moment dat de ce anume, toate la vremea lor – viaţa ei
e cu adevărat fericită. Şi îi face fericiţi pe cei din jurul
ei, printre care şi pe Bogdan, nepotul ei din cămăruţa
de la mansardă. Respectiv, şi pe Africa. Ea aduce zilnic
mâncare cu care-i satură pe toţi prietenii fiului ei, din
mansardă şi de la subsol – uneori, pe gratis.
2. Ea e în relaţii reci cu Manuela, vecina ei de palier,
uşă-n uşă la etajul doi, educatoare (zice ea, de fapt e
femeie de serviciu) la o grădiniţă, care n-are nevoie,
în general, de mâncarea de la cantinele taberelor de
Întâi Iunie şi de Douăştrei August. Decât atunci când
e vorba de caşcaval Dalia, căci grădiniţele nu pupă ele
aşa ceva. Nu se compară grişul cu lapte şi mâncarea
de cartofi din paporniţa Manuelei cu pulpa de porc
proaspătă, rămasă neconsumată de copiii mofturoşi
care-şi vor fâlfâi cravatele roşii sub nasul Cârmaciului
şi Savantei. (Mofturoşi, fiindcă cei mai mulţi dintre ei
văd pentru prima oară în viaţă aşa ceva, sau cel mult
pentru a doua ori a treia oară – şi ca atare, nu le place.)
Aşa că atunci când se ivesc la orizont bunătăţile acestea, Manuela se face dulce şi lipicioasă. Ca şi cum Cati
i-ar fi dat vreodată pe gratis din pulpa aia de porc.
3. Poştaşul Zămîrcă, de la oficiul din cartier, care, teoretic, cu leafa lui mititică, ar trebui să fie muritor de
foame (şi de sete). Dar, fiind slujbaş bătrân, are în permanenţă acces la „fondul de rulment”, cum îi zice el,
pe care-l topeşte aproape zilnic la bomba din cartier.
Fiindcă ciubucul de la pensionari în Sfânta Zi a Pensiei
e una, ciubucul de la avocatul din bloc, când scrie pe
câte-o somaţie adresată aceluia „destinatar lipsă domiciliu” e alta – şi aşa mai departe. Dar nu se compară
cu hârtiile de cincizeci sau chiar o sută de franci elveţieni pe care le amuşina în plicurile primite de madam
Bunescu, bătrâna evreică de la etajul patru, de la fiica ei din Zürich, cam o dată pe lună. Până în urmă cu
câţiva ani, corespondenţa unei babe ca ea nu interesa
pe nimeni, aşa că plicurile ajungeau nedeschise până
la el, iar el, care dădea raportul unui tovarăş în civil, o
dată pe săptămână, la oficiul poştal, în biroul dirigintei, aceasta lăsându-i acolo, singuri şi spunându-le să
stea cât le place, că ea se duce la coafor, iar fierbătorul
de cafea e în sertarul de jos, el vasăzică, îi povestea tovarăşului cu muncă de răspundere tot ce se întâmplase
prin cartier în ultimele şapte zile. Mai puţin de francii
elveţieni, nu e bine nici să spui chiar totul Partidului.
Toate astea, până în urmă cu vreun an de zile, când
Organele şi-au adus, probabil, aminte, că bătrânica,
acum aproape ramolită, era văduva unui ditamai acuzator public din procesul mareşalului Antonescu – şi
de atunci, scrisorile ei ajungeau în tolba lui Zămîrcă
dezlipite şi lipite grosolan la loc. Şi fără nici un franc
înăuntru, asta îi spuneau lui Zămârcă buricele propriilor sale degete, mai fine ca nasul de copoi, însă, de data
asta, fără nici un folos. Salahori, necalificaţi, le spune el
în gând, păi la ale mele nici nu se cunoştea, lucrătură de
înger, nu fuşereală ca la ciobanii ăştia cu stele pe umăr.
n Continuare în pagina 14
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4. Bocanu, muncitor la Întreprinderea de Piese Radio
și Semiconductori Băneasa şi partener de conversaţie
al lui Zămârcă, la bomba de care ziceam. Şi el dă periodic raportul, cam tot ca Zămârcă, dar limitându-se la
colegii săi de serviciu, de aceea nu vom insista asupra
conţinutului monoton în chestiune. Îl găseşti aproape în fiecare după amiază în faţa magazinului de electronice de pe strada Academiei, vizavi de Universitate,
unde vinde la preţuri mult mai mici decât cele dinăuntru, din magazin, tranzistori, ventilatoare mici, de calculator şi alte mărunţişuri de-astea. Noi-nouţe, de altfel.
5. Apachiţei, tânărul şofer de taxi, care a terminat de
aproape doi ani armata şi tocmai a reuşit să-şi pună la
punct casa de la ţară, de lângă Bucureşti – numai cu parter, dar tare ca un buncăr, graţie cimentului şi fieruluibeton pe care le-a pus deoparte în cele câteva luni cât
a lucrat pe şantierul noului combinat din vecinătate.
6. Neluţa, tânăra muncitoare de la fabrica de ţigări
de pe strada Orhideelor, care-i aprovizionează pe toţi
cu ţigări de calitatea-ntâi, vărsate, adică livrate în nişte
pungi mari de plastic – la juma de preţ. Tot ea este şi
principala sursă de cafea boabe, prăjită, a tuturor vecinilor ei (inutil să precizăm că toate astea se întâmplau
în 1985, când în ţara noastră mai degrabă găseai uraniu
îmbogăţit, la pachete de 2 kg, în magazinele de încălţăminte decât cafea la băcănie). Ah, da, cafeaua provine
de la „sosarea” tutunului din ţigările cele mai scumpe,
numai că, ce să-i faci, sunt vremuri grele, aşa că boabele se scurg uşurel pe poarta fabricii, în genţile şi sacoşele oamenilor muncii. Şi în portbagajele directorilor, de
altfel. Şi în general, e bine să ştie fumătorii că tutunul
netratat, tutunul ca de la mama lui, e mult mai sănătos.
7. Victoriţa, consăteanca precedentei, de o vârstă cu ea
şi împărţind cu ea aceeaşi cameră mobilată. Muncitoare
la fabrica de pâine, tot pe Orhideelor. Din când în când,
are nevoie de concursul lui Apachiţei, ca să mai aducă,
discret, câte-un sac cu făină. Dar mai adesea, vine cu câteva pachete de drojdie în poşetă. Pentru asta o apreciază
toate doamnele din bloc. Că nu se găseşte la Alimentara.
8. Avasiloaie, între două vârste, vânzător la „şop”.
N-are nevoie de haleala lui Cati, el mănâncă, de regulă, la Select, pe Aleea Alexandru şi de băut bea numai
whisky. Zămârcă e adesea clientul lui. Asta, desigur, pe
şest: el îi încasează francii elveţieni, scrie un bon cu un
nume marocan sau nigerian pe el şi îşi reţine un modest
comision. Uneori, se arată generos, pe lângă player-ul
video ce i l-a vândut, i-a pus în cutie şi o casetă porno.
9. Profesorul de sport Făgeţeanu, activist la Pionieri.
„Florarul” lui Ceauşescu. Visează să ajungă ofiţer de
Miliţie, dar nu mai apucă. După revoluţie, fiindcă e cunoscut ca un cal breaz, lumea l-a tot văzut în telejurnale
mânând de la spate copchiii cu cravată roşie care-l primesc cu flori pe Jupânu la întoarcerea din Sudan sau
de Dumnezeu mai ştie de pe ce coclauri, fiind el, deci,
persoană publică, îşi rade mustaţa roşcovană şi se dă
uşurel la fund. Singurii care-şi fac milă de el şi îl angajează (ca operator, cică, de fotocopiator) sunt cercetătorii ştiinţifici cu grad de colonel de la Ministerul Educaţiei, din palatul boieresc de pe Calea Ştirbei Vodă,
lângă Conservator, chiar de la intrarea în Cişmigiu.
10. Cristi Turcu, profesor de Informatică de la o Casă
a Pionierilor şi Şoimilor Patriei, care de ani de zile n-a
mâncat şi nu s-a îmbrăcat din banii lui. Prea multă Informatică nu se găseşte acolo, prima sculă de soiul ăsta, cu
care se puteau juca vreo două joculeţe simple, făcându-şi
apariţia de abia în vara lui 1988, aşa că tânărul profesor
(i se zicea aşa fiindcă făcuse aproape doi ani de Politehnică) era magazioner şi se ocupa, de fapt, cu taberelepioniereşti-la-munte-şi-la-mare-în-orice-mprejurare.
De unde, şi mâncarea gratis – şi echipamentul: fie vară,
fie iarnă, îl găseai numai în trening şi tenişi sau bocanci
de vânător de munte, după anotimp. Pionierii nu pentru
anii lui de Politehnică îl angajaseră, ci fiindcă taică-su
fusese şofer al unui ministru, iar soră-sa era secretară a
Polianei Cristescu, soţia efemeră a lui Nicu Ceauşescu.
În tabăra de pregătire a Marelui Douăştrei August din
anul 1987, l-au pus şef peste profesorii care răspundeau
de intrarea şi ieşirea fără incidente şi accidente a celor
şase mii de copii din toată ţara care alcătuiau Momentul Pionierilor din spectacolul oferit Tovarăşului şi Tovarăşei. Şi, prin ricoşeu televizat, Poporului Român. În
decurs de fix un minut, copiii aceştia trebuiau să intre
prin cele şase tuneluri de acces în arenă ale Stadionului
23 August – şi tot într-un minut trebuiau să şi iasă, tot
pe acolo. Dacă vreunul s-ar fi împiedicat, iar cei din spate ar fi căzut peste el, nimeni n-ar fi putut prevedea câţi
ar fi urmat să moară. Ar fi fost o catastrofă, dar e foarte
probabil că nu Cristi Turcu ar fi fost găsit vinovat de producerea ei.
11. Tot la etajul doi locuieşte şi Maestrul. Regizor celebru de teatru şi de cinema, el este unul dintre puţinii
locuitori ai R.S.R. care se plimbă prin Occident – şi se şi
întorc de acolo. Nu cu mâna goală, ci, de regulă, cu câte
un proiect regizoral nou şi inedit, care face senzaţie pe
scena mare a Teatrului Naţional Bucureşti. Nevastă-sa,
altă legendă vie a teatrului românesc, fiică a unui gazetar de stânga de pe timpuri, însă amantă, la vremea ei,
a ambasadorului hitlerist la Bucureşti, spun gurile rele.
C-o fi, că n-o fi adevărat, fapt este că ea e cea mai bună
prietenă (de fapt, singura) a doamnei Bunescu, văduva
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acuzatorului public din procesul mareşalului Antonescu.
Bucureștiul e singurul loc din lume unde se-mperechează rața cu măgarul și ce rezultă se numește Rinocer.
12. La etajul întâi locuieşte Guriță, directorul general
adjunct al unei uzine cu douăzeci de mii de angajaţi. În
apartamentul lui de două sute de metri pătraţi, vreo treizeci sunt rezervaţi activităţii profesionale. E vorba de o
fostă sufragerie, actualmente sală de consiliu, identică cu
cea de la el de la uzină. În ea se află până şi masa lungă
acoperită cu pluş roşu, singura deosebire fiind calitatea
materialului, cea de la uzină fiind o stambă ordinară.
Dar, desigur, tot roşie. Vom vedea mai încolo cum se va fi
produs coliziunea între el şi Africa noastră. Şi ce urmări
improbabile şi incredibile urmează să aibă ciocnirea în
cauză. Numele, porecla de fapt, de Guriță o are pentru că,
în uzina aceea imensă, întinsă ca o pomană țigănească pe
suprafața unui cartier întreg, el este, aparent, singurul
capabil să articuleze o propoziție mai lungă de cinci-șase
vorbe. Printre care, neapărat, cuvântul ”a implementa”.
Toți implementează ceva acolo, implementa-mi-aș. Și toți
mănâncă semințe. Semințe de floarea soarelui, fiindcă
fabrica de ulei e gard în gard cu fabrica lor de tancuri. Iar
Guriță, ca să spunem întreg adevărul, e singurul de acolo
capabil să citească și să scrie un contract. Mic și îndesat,
are un aer de mistreț neliniștit între două vârste, cu debit
verbal rapid și neprivindu-te în ochi când vorbește cu tine.
13. Zămîrcă împarte cu Melania un apartament de patru camere. Acela fiind, la origine, al unui avocat foarte
cunoscut la vremea lui, care, însă, a preferat vieții fără
griji de la porțile Orientului incertitudinile și pericolele
existenței de metec în iadul capitalist. Adică a șters-o cu
nevastă cu tot, plus două valize, cu ocazia unei excursii
O.N.T. în Iugoslavia. Iar Organele au confiscat vizuina
luxoasă a acestor dușmani ai Poporului și I.C.R.A.L.-ul
a dat-o, așa cum se găsea, cu mobila stil și cu toate bulendrele din ea, oamenilor muncii, adică lui Zămîrcă și
Melaniei. Asta, firește, după ce Organele au scotocit-o
minuțios, recuperând o casetă cu bijuterii ascunsă într-o
gaură de aerisire dintr-o debara. Astfel, apartamentul
avocatului s-a văzut tăiat în două, a fost ceva ca operația
de separare a gemenilor siamezi, cu cicatrici oribile și cu reconstrucție nu prea reușită, cu o grămadă de
improvizații, adică, dătătoare de veșnice inundații și de
înfundări ale closetului.
Asta a fost mai de mult, pe când Melania avea servici.
La Nufărul, la curățătoria chimică. Dar la momentul despre care vorbim aici, ea se afla condamnată la un an cu
ispăşirea pedepsei la locul de muncă, pentru spargere de
autoturisme, împreună cu încă unul, momentan aflat la
Poarta Albă. Păi, e foarte simplu, zice ea, te dai tare cu
curu’ de portbagajul Daciei, ăla se deschide – şi tu salţi
roata de rezervă. E trei sute de lei una. Partea proastă-i
că n-am loc de muncă, zice ea.
Da’ din ce trăieşti? o întreabă unul. Sunt curvă în Turist. În Romană. Da’ o mai fac şi pe gratis câteodată, de
amoru’ artei, dacă-mi place de vreunul. Dacă sunt de meserie, asta nu înseamnă că n-am şi eu sentimente.
14. În acelaşi bloc Frank Lloyd Wright, la etajul trei,
chiar deasupra apartamentului directorului general
al Combinatului de Utilaj Greu, locuieşte marele actor Titus Drocan. El este cu adevărat o vedetă. Prostia
aceea de comedie, Siciliana, a lui Baranga, a ajuns deja
la reprezentaţia cu numărul o mie şapte sute – şi asta,
numai datorită lui. Din textul piesei n-a mai rămas
mare lucru, locul luându-i-l bancurile lui. „Şopârlele” lui
Drocan dădeau sala cu cracii-n sus – şi primii care se
tăvăleau de râs cică ar fi fost securiştii. Mulţi dintre cei
din sală, oameni obişnuiţi, public de toată ziua, de toată
mâna, îl văzuseră de mai multe ori, erau chiar unii care
se lăudau că l-au văzut de zece ori. Şi se poate spune că
aceştia văzuseră zece spectacole diferite, căci bancurile
lui Drocan, inclusiv cele cu Ceauşescu şi Leana Lui, erau
mereu proaspete, „la zi”.
Restul trupei, partenerii lui în acel spectacol, erau, cu
doar două excepţii, aceiaşi de acum douăzeci de ani, când
avusese loc premiera. Şi pentru că rolurile lor erau cele
ale unor tineri care tocmai îşi isprăviseră studiile, li se
potriviseră atunci, la premieră, când şi ei erau în aceeaşi
situaţie, de tineri absolvenţi ai Institutului de Teatru.
Numai că de atunci trecuseră aproape douăzeci de ani,
cei care purtau pe atunci pantaloni numărul patruşopt,
acum nu mai încăpeau nici în blugi număru’ cinzeşpatru,
iar frumoasa ingenuă din anii Beatles-ilor şi ai lui Ciao
ragazzi, care pe atunci purta – inclusiv în luna decembrie
– iie de pânză topită, fără sutien pe dedesubt, acum nu
mai apărea fără o eşarfă care să-i ascundă ridurile de pe
gât şi fără ochelari de soare, chiar şi pe timp de ploaie.
Partenerii, vechile edecuri ale teatrului acela cam periferic, fără alte succese notabile în afară de cel al Sicilianei,
singurul în care apărea Drocan, care, de altfel, nu era angajat acolo, ci „colaborator extern”, plătit la bucată, adică
pe reprezentaţie, îşi arătau nemulţumirea în şedinţele de
sindicat, spunând că rolurile nu li se mai potrivesc şi că
ar trebui date unora mai tineri. Prea mulţi tineri nu-şi
făcuseră, însă, apariţia acolo în ultimii ani. În spectacolul lui Drocan era doar unul, în rolul unui miliţian.
Foarte convingător, de altfel, în costumaţia aceea. Atâta
doar că, atunci când trebuia să spună ce a găsit el la etajul de dedesubt, îi ieşea invariabil „la etajul inferior de
dedesubt”. Dacă Drocan putea să facă bancuri cu Nea
Nicu, putea şi el să-şi permită măcar atâta, să ia miliţianul
la mişto, nu? Era singurul lui moment care stârnea nechezatul şi aplauzele sălii. Dar asta n-a ţinut prea mult,
a fost înlocuit cu unul dintre vechii salariaţi de acolo.
Și – încă o dată – „i s-a pus în vedere”.

Ioana BRUDAȘCĂ

Printre
faldurile
istoriei

Matei Vișniec este un scriitor cameleonic. Opera lui
nu camuflează realitatea, ci o supra-scrie, în funcție de
căutarea expresiei perfecte pentru a reda în modul cel
mai plenar preocupările și viziunea sa despre viață și
lume. De la poeziile apreciate în Cenaclul de Luni, se îndreaptă spre limbajul teatral, pe care îl perfecționează
atât în limba română, cât și în limba franceză. Concomitent însă evoluează și romancierul Vișniec.
Romanul Un secol de ceață a apărut în 2021, la
Editura Polirom (Iași). Este un roman masiv (866 de
pagini), structurat în două părți, Minodora și Răul
are întotdeauna un frate geamăn, încadrat de însuși
Vișniec în categoria ficțiunilor istorice. Complexitatea
acestui text se relevă prin multitudinea tematică,
prin pluriperspectivismul cu care analizează istoria
și ideologiile marcante ale secolul XX. Ca act narativ,
romanul este construit dintr-o rețea de elemente cu
caracter biografic, peste care se suprapune ca o pânză
istoria evenimențială și cauzală a comunismului. Fiecare capitol al cărții constituie un fragment dintr-un
uriaș puzzle, care se relevă abia la final.

Încă din primele pagini, partea I cuprinde o
cheie de lectură a întregului roman. Întâlnirea
întâmplătoare a celor doi răi, Stalin și Hitler, în
dimineața zilei de 1 ianuarie 1913, la Viena, este un
preambul al confruntării acestora. Această primă
parte conturează, într-un mod realist, mecanismul
instaurării comunismului în România. Prin narațiunile individuale și prin poveștile diferitelor personaje
care alcătuiesc plasa narativă, autorul construiește
tabloul general al istoriei comunismului românesc.
Un prim fir narativ îl constituie prezentarea familiei Prelipcean, de la deportarea în Bărăgan și
reîntoarcerea la Zariștea, de la drama țăranului
care refuză să-și dea pământul la colectiv, la refuzul
partidului de a-i da voie Minodorei să predea în
școlile patriei după terminarea Liceului Pedagogic.
Tot la Zariștea îl cunoaștem pe Petrică Țofei, tăietorul de porci ajuns primar, devenit apoi fratele Partenie, călugăr al mănăstirii Putna. Istoria familiei
Prelipcean se intersectează cu istoria prieteniei a
trei dintre personajele acestei prime părți: Arcadie
Sclipa (șeful gării din orașul R.), doctorul Hubert
Mirwald (directorul spitalui de boli psihice) și Adam
Yoel (directorul maternității din oraș). De fapt, partidele de table ale celor trei erau doar un prilej de
a comenta istoria, de a-și oferi prin râs și ironie un
antidot împotriva absurdului și a prostiei.
În cadrul spațial al orașului R., autorul decupează
un personaj cu rol de liant între diferitele fragmente
narative, și anume pictorul Iluțiu Zakarian, un bufon care are dreptul să demaște adevărul, chiar ironizându-l pe rege, în tablourile căruia regăsim anumite piese de puzzle ce inițial nu-și găseau locul. è

nr. 117 n martie-aprilie 2022

cronica

actualitatea literară 15

Simion Dănilă, Nietzsche și Hiperboreea

Maria NIţU
Se pare că Belinț ar putea deveni, întrun zodiac al înțelepților, centrul unei
lumi, centrul gândului nostru despre
filozofie, un nou Weimar, un nou Sils –
Maria, prin privilegiul de a fi contemporani cu Simion Dănilă, gânditorul de la
Belinț, traducătorul en titre și exploratorul cel mai avizat al planetei Nietzsche.
Notând titlul cărții recente „Omenescul, preaomenescul Nietzsche” (Eurostampa 2020), semnată de Simion Dănilă, am crezut la început că este despre
omul Nietzsche, în accepția imediat terestră. E drept, autorul a demonstrat cu
meticulozitate erudită că, în subsidiar,
întreaga operă nietzscheană, unică, este
așa cum nu-ntâlnești la alți gânditori,
ea însăși sub pecetea „omenescului,
preaomenescului filosof”, dar e un alt
„omenesc”, sub semnul dionisiacului.
Mi-am amintit de prima mea lectură
mai detaliată despre Nietzsche - omul,
muritor de rând, cartea „Sublima Cosima” (Ed. Albatros, 2002) semnată de
Françoise Giroud (o scriitoare cu experienţă de jurnalistă, specializată în subiecte feminine prin anii ’50, atrasă de
biografii feminine similare: Marie Curie,
Alma Mahler sau arta de a fi iubită etc.).
În biografia aceea romanțată, Nietzsche era tânărul îndrăgostit de Cosima
Wagner și admirator al lui Wagner, iar
Cosima o tânără înaltă şi subţire, numită
„la Cigogne”, cu ochi albaştri, căsătorită
cu Hans Bülow, şi el înfocat wagnerian,
pe atunci chiar dirijorul preferat al lui
Wagner. Cum nu obținuse divorțul, Cosima, înfruntând oprobiul public, pleacă
în Elveţia, unde se afla Wagner, la Triebschen. În singurătatea de aici, apare
un tânăr, Friedrich Nietzsche, „tânărul
cu mustaţă neagră, timid şi miop”, care
„se lovea de toate colţurile”, va nota Cosima. Nietzsche va continua patru ani să
fie prezent mereu, mai ales de Crăciun,
când era şi aniversarea Cosimei, avea
camera lui, „camera de gândit”.
El însuşi improviza la pian, încă din
adolescența de la internat, şi se dorea
muzician, situând, ca şi Schopenhauer,
muzica deasupra tuturor artelor, aşa
cum gândea şi poezia, poetul fiind omul
superior mai aproape de adevăr decât filosoful. Mai tânăr decât Wagner cu 30 de
ani, era wagnerian pătimaș încă din liceu: „n-aş fi putut să-mi suport tinereţea
fără muzica lui Wagner”, iar Wagner era
încântat să fie intuit de un filozof muzician, deşi încă nu ştia că acesta va sfida lumea cu „Dumnezeu a murit”. Paradoxal,
Nietzsche, fiul unui pastor protestant,
cu intenţia de a se consacra şi el slujirii
Domnului, va deveni adversar al religiei.
Acum e fermecat de ideile lui Wagner

despre istorie şi cultură, se simte atras
de el poate şi din nevoia unui model patern, în lipsa tatălui care-i murise prea
devreme, chiar dacă va veni un timp
când nu-l va mai suporta pe bătrânul
opac la ideile altora, şi o va rupe cu el,
explicitându-se în acea celebră scriere „Cazul Wagner”. O admiră însă pe
„Frau Cosima”, ca unul din rarele cazuri
de „foarte înaltă cultură”, îndrăgostit de
ea, în felul lui timid şi roşind.
La una dintre aniversările ei, era 25
decembrie 1870, Cosima primeşte în
dar de la Wagner partitura „Omagiu
simfonic de aniversare” (Siegfried Idyll), iar Nietzsche îi oferă manuscrisul de
la „Naşterea tragediei”, prima sa operă
importantă. Deşi va nota în jurnalul ei,
după seara când Nietzsche va citi cu glas
tare din lucrare: „măreţie şi concepţie
absolut extraordinare în concizia lor”,
nu bănuieşte că tânărul îndrăgostit e un
geniu, oricum, nu-l poate preţui la superlativul absolut, Dumnezeu era Wagner, şi nu pot fi doi Dumnezei.
Mai târziu, la Sorrento, soții Wagner
îl regăsesc pe Nietzsche, în sejur la Malwida, era ultima dată când se văd. Îi
trimite Cosimei lucrarea la care scria
atunci: „Uman, prea uman”, care cuprindea, printre altele, şi aluzii critice la
soţiile ce se jertfesc artiştilor, şi că pierzi
chiar uneori perla vieţii tale frecventând
prea intim prietenii şi soţiile lor.
Litera C se pare că atrage aura nietzscheană: în cartea sa, Simion Dănilă scrie
despre Carmen Sylva, prima cititoare a
lui Nietzsche în România și chiar începe
opul cu un poem „Nietzsche”, scris de
Carmen Sylva, Elisabeta - regina României, la moartea filosofului, surprinzând
spiritul dezlănțuit în dans dionisiac, geniul în libertatea și înălțimea zborului
de vultur: „Ca Dionís vreai înfocate/
Serbări să ţii-ntr-un veşnic cânt,/ Să-ţi
râzi cu vulturii de toate,/ Cu şerpii tăi
de pe pământ./ Vreai să zâmbeşti ca
înţeleptul,/ Să dănţui ca un fiu zeiesc/
Cu lumi prinzându-se de-a dreptul/
Cu tine-n jocul nebunesc./ Gândireaţi, geniule, putere/ Şi armonie ţi-a fost
dat;/ Cuvântu-ţi, muzică de sfere,/ Imn
libertăţii i-a-nălţat!”. Poemul parcă este
pandant suferind la versurile lui Nietzsche din „Ditirambii lui Dionisios”, în
care apare el - filosoful poet „între ceruri
false/ furişându-se rătăcitor (…)peţitor
al adevărului (…)ca un vultur ce-ndelung,/ îndelung priveşte-ncremenit
în hăuri,/ în hăurile sale...(...) m-am
prăbuşit şi eu odată/ din patima-mi de
adevăr,/ din jindurile mele după ziuă,/
bolnav de lumină, ostenit de ziuă (…)
spre-amurg, spre umbre,/ mistuit şi-nsetat/ de-un singur adevăr”.
Pe Simion Dănilă l-am cunoscut personal abia în aprilie 2011, în Aula Magna
de la Universitate, la lansarea „Antologiei literaturii dialectale bănățene”,
alcătuită de I. V. Boldureanu, la care colaborase, alcătuind glosarul. Mi s-a părut
o distanță ca de la cer la pământ cea de
la Nietzsche la graiul bănățean, dar apoi
mi-a explicat că e o consonanță foarte

èSeria textelor-raport semnate de pacientul nr.323,
din salonul 5, semnalează evenimente aparent absurde,
cu rol de pretext în configurarea atmosferei acelor vremi
(ocolișul făcut de cortegiile funerare prin oraș, ceața
care învăluie portretul lui Stalin de la gară, nocivitatea
ideologică a cailor, incompatibilitatea limbii române cu
construcția comunismului). Unele fire epice, precum
povestea de dragoste dintre Emilia Gudeanu și Vincent
Bernigaud sau manifestul piticilor de grădină, își vor
găsi continuarea în partea a doua a cărții. De fapt,
această primă parte ar putea constitui un roman de sine
stătător, dincolo de aluziile presărate de autor despre
fratele geamăn al răului și a poveștilor nefinalizate.
Ceața ideologică în care este învăluit secolul XX este
prefigurată și în viitor prin Inteligența Artificială ce
conduce orașul și ale cărei decizii arbitrare subliniază,
odată în plus, că omenirea se lasă prea ușor controlată
și manipulată de ideologii.
Partea a II-a are, la rândul ei fire narative bine conturate, care se intersectează sau continuă poveștile neterminate din prima jumătate a romanului, iar personajele
sunt copiii sau nepoții celor pe care i-am întâlnit deja.
Mathieu este fiul Minodorei plecat în Franța la finalul
anilor ‘80, reîntors în România. Corespondența lui cu
Georges se construiește pe fondul carantinei impuse
de pandemia de coronavirus, iar realitatea pe care

logică, formația de lingvist l-a ajutat mult
în munca de traducător, unde trebuie
să știi nuanțe, subtilități și etimologii,
surse ale cuvintelor etc., pentru a reda
exact expresivitatea gândită de autor.
Surpriza din bucuria mea de a-l întâlni
pe marele traducător al lui Nietzsche a
fost că îmi închipuisem să fie pe măsura
filosofului, impunător și intangibil,
în schimb era un om mic de statură,
modest, dar întrupând de fapt un colos de informații, o întreagă bibliotecă

ambulantă de idei. I-am spus că e un
fenomen pentru mine, un asemena
monument de cultură viețuind undeva într-un sat din Banat! Mi-a răspuns
cu un surâs de Sfinx enigmatic: „E o
prejudecată asta! Și Nietzsche a scris cu
patimă, de fapt în provincie”. Sils-Maria
al ultimilor ani, într-adevăr, este în provincie, un sătuc elvețian, în Engardine.
					

*

Să fie un astfel de ținut, numai al lor,
ideala țară Hiperboreea?!
Aveam notițe mai vechi, din articole
despre Nietzsche, publicate mai înainte,
în revista „Banat” de prin 2010, din viitorul capitol „Morala, Circe a filosofilor”.
Îmi notasem atunci despre hiperboreii lui Nietzsche, simțisem de multe ori
nevoia unui ținut doar al meu, unde să
visez și, paradoxal, unde să nu mă simt
singură și neputincioasă, ci chiar în siguranță și iată că mi-l oferea Nietzsche,
printre hiperboreenii lui.
În lupta contra moraliștilor care falsifică și denaturează firea umană, concepuse o carte (rămasă nescrisă) „Imoralistul”, căreia îi scrie și o prefață, „Noi,
hiperboreii”. Despre hiperborei, notează Simion Dănilă, este și primul paragraf din „Anticristul”: „Să ne privim
în faţă. Noi suntem hiperborei, – ştim
destul de bine cât de mărginaş trăim.
«Nici pe pământ, nici pe apă nu vei
afla drumul spre hiperborei»: asta încă
Pindar a ştiut-o despre noi. Dincolo de
Miazănoapte, de gheaţă, de moarte –

Georges o evocă este doar un prilej pentru a sublinia
rolul de idiot util jucat de acesta alături de scriitorii
occidentali în cadrul istoriei comunismului. Georges
este, de altfel, primul cititor al romanului. El realizează
un soi de dialog intertextual între romanul lui Vișniec
și alți scriitori, dar și cu filme vizionate ori opere de
artă. Mathieu (un alter ego al autorului), rememorează
anii copilăriei, descriind în cercuri concentrice casa,
grădina, strada, orașul, satul Zariștea și, în același timp,
creează pagini de metaliteratură: dialogul cu romanul,
întoarcerea la zero, interviurile luate piticilor de grădină.
Ceață se metamorfozează într-un personaj cu trăsături șterse care dialoghează adeseori cu Gică, cerșetorul
român prin ochii căruia descoperim Parisul. Ceața îl
cuprinde în final și pe Georges care într-o atmosferă
suprarealistă, între vis și realitate, își motivează tăcerile personale în fața comunismului prin faptul că a
avut libertatea de exprimare, că a fost incapabil să înțeleagă istoria în timp ce aceasta se derula, că a pus toate
relele lumii în cârca unui singur diavol, când de fapt
„Diavolii sînt întotdeauna doi, răul are întotdeauna un
frate geamăn.”
Ceea ce intrigă și incită la lectura acestei cărți sunt
finalurile deschise sau cele în care se redă pe scurt
ce urmează să se întâmple cu unele personaje, un
fel de spoiler, care însă nu strică plăcerea lecturii, ci

viaţa noastră, fericirea noastră... Noi
am descoperit fericirea, noi ştim drumul, noi am aflat ieşirea din întregi milenii de labirint.”
Îmi place „Hiperboreea” lui Nietzsche
cât timp e un ținut paradisiac. „Precum
miticele Insule Fericite sau ale Fericiţilor”, după cum adnotează Simion Dănilă.
Dar fiecare își găsește fericirea în felul
său, noi rămânem, mai departe, în umanul, preaumanul nostru, mieii din turma lui Iisus, la pulpana supraomului lui
Nietzsche, dionisiacul Nietzsche care se
știe vultur și, din condiția sa de aristocrat,
supraomul singur stăpân pe mintea și
sufletul său, nu suportă mieii, animalele
cuminți și ascultătoare din țarcul turmei.
Pentru Nietzsche, Hiperborea este
țara nordică a ghețurilor, a uneia dintre temperaturile extreme, pandant cu
celălalt pol - al focului pasiunii, al dionisiacului, al vieții trăite la maxima intensitate. De aceea e străin de societate, de
omul modern al călduțului, al toleranței,
bolnav de compromisul laș, de confortul rânced, în bătaia sirocco-ului, vântul
meridional cald și uscat, de aceea natura
unui hiperboreu , de „dincolo de Boreas”
- vântul Nordului, este de supraom, care
tânjește „după fulger şi fapte” „cât mai
departe de fericirea slăbănogilor, de
«resemnare»”, cu furtună în văzduhul
său. E ținutul Aurorei Boreale, al fericirii perfecte, cu soarele strălucind
douăzeci și patru de ore pe zi, într-un
miez de noapte care nu mai e miez de
noapte. Chiar are o carte „Aurora. Gânduri asupra prejudecăților morale”,
o carte de fapt luminoasă, a pasiunii
cunoașterii, declară el, după drumul
de autocunoaștere din noapte - timpul „dintre amurg și auroră” în auroră,
„dawn of day”, momentul începutului
zilei, totul e proaspăt și clar.
Hiperboreenii, spun anticii, locuiau
„deasupra Pontului Euxin și a Istrului”,
în ținutul trac, astfel că ne simțim puțin
hiperborei, poate și Ovidius în exilul
lui din iernile geroase printre daci le-a
simțit suflul de hiperborei care mureau
în suliți de gheață și se nășteau mai puternici în șuierul crivățului.
În ecou cu lectura cărții lui Simion
Dănilă erau lecturi din N. Breban, cel
pătruns de ideile lui Nietzsche, din O.
Paler care conchidea că în Evul Mediu, Cioran și Nietzsche (care spunea
cu impertinență metafizică: „a existat
un singur creștin și acela a murit pe
cruce”) ar fi pierit în flăcări, pe rug, ca
apoi să mă reîntorc la „Elegia a opta”
a lui Nichita Stănescu, „Hiperboreana”,
ca la un tratat de melancolie apolinică
și dorință dionisiacă: „Aș vrea să fugim în Hiperboreea/ și să te nasc viu,/
urlând, alergând, zdrobită de zimții/
cerului vinețiu,/ pe gheața crăpată în
iceberguri/ risipite sub cer vinețiu.//
Hiperboreea, zonă mortală/ a mai
marilor minții,/ loc al nașterilor de
copii de piatră,/ din care sculptați sînt
doar sfinții..// Desigur, idealul de zbor
s-a-ndeplinit aici,/ și-o aură verzuie
prevestește/ un mult mai aprig ideal.”

configurează o temporalitate în care trecutul și prezentul se contopesc în prezent. Întrebările retorice sau
anecdotice invită cititorul să scrie el continuarea anumitor povești. Alături de istoriile destinelor, Vișniec
așază pagini de eseu, interviuri, fragmente de jurnal,
corespondență, creând un impresionant roman-hibrid.
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școala de poezie
în cartea de istorie; în istoria tricoloră a veacului,
scrisă de cadavrele politice
ale acestui neam de eroi...

Intangibilă
Ea nu m-a tăvălit niciodată
prin grădina cu portocali a trupului ei.
Ea este o femeie intangibilă.
Printre degete îmi scapă ca nisipul.
Bucuria mea umblă în zdrenţe.

Virgil Diaconu

Cadavre politice

Cineva îmi bate la uşă.
Precis este Domnul – îmi spun –,
Domnul care s-a hotărât să coboare din Turn
şi să îmi bată la uşă.
Şi cum deschid, cadavrele politice
dau buzna în casă…
Sunt cei care oficiază toate slujbele
şi parastasele din senat.
Sunt inchizitorii Speranţei,
ascunși în costumele Armani
şi în discursurile lor tricolore.
Şi eu îmi scutur capul de coşmarurile
care s-au încurcat în coroana de spini.
Zadarnic! Eu şi cadavrele politice
vom locui de-acum împreună,
animaţi de alămurile fanfarei
care îngroapă în bemolii ei
toate glasurile rătăcite ale Revoltei.
Animaţi de fanfara care
întoarce în turma resemnării toate oile rătăcite...

Şi totuşi, ea este femeia din care beau apă pe furiş.
Femeia în care îmi voi îneca singurătatea.
Eu nu mai ating de multă vreme pământul,
când merg – eu calc pe păsări în zbor...

Aşa mi se întâmplă întotdeauna
când dimineaţa îmi bate la uşă.
Când cadavrele politice îmi intră în casă,
când dricarii dau buzna în camera secretă,
în scriptorium, pentru a face ultimele îndreptări

Intangibilă şi nesfârşită în propria frumuseţe!

Locuiesc într-un crin (I)
Înspre tine duc mai multe cărări:
degetele lungi şi de culoarea lămâii,
sânii abia treziţi din somn. Şi cearşafurile
pe care le-ai învolburat toată noaptea.
Eu locuiesc într-un crin şi tu eşti crinul acela.

De când te-am luat în braţe am dat în mintea crinilor.

Tu erai sprijinită de propria-ţi frumuseţe
ca de o pajură.

Doamne, mi-a căzut la pat o rază!

Eu veneam plin de pământuri,
de ierburi şi spini,
cu o gălăgie de păsări pe umeri.
Cu un nor de vrăbii,
care intrau în vorbă cu toată lumea.

Foamea mea este de carne tânără,
îmbrăţişările mele sunt carnivore!

Nici nu mai ştiu dacă voi coborî
			
din această îmbrăţişare.
Din crinul care mă ţine în braţe cu o mie de braţe.
Eu locuiesc într-un crin şi tu eşti crinul acela.

Eu veneam plin de polen şi în căutare de faguri.

Tatăl meu

Eu te priveam din cele patru anotimpuri
aşa cum cineva îşi privise crucea.

În ultima vreme, tatăl meu se întorsese la cele sfinte.
Biblia se mutase din raft pe masa de lucru,
în mâinile lui Cartea Psalmilor se deschidea singură.
Tatăl meu se întâlnea cu Domnul în camera lui.
În fiecare zi, cu Domnul, în camera lui.

O, fără vise cădeau fructele pomului!

În ultima vreme, tatăl meu se împărţea
între biserica de acasă şi bisericile oraşului.
Biserici care, de la o vreme, îl învăţaseră pe de rost.
Aici îşi petrecea el o parte din zi,
între Maica Domnului şi Domnul.
Uneori, la plecare, câte un sfânt cobora din icoane
şi îl însoţea, nevăzut, pe stradă. Ştiu asta
pentru că tatăl meu vorbea mai tot timpul cu cineva,
deşi nu era nimeni în preajmă.
El alerga prin oraş ca să răspândească Cuvântul
Domnului. Pentru cine avea timp să-l asculte
şi pentru cine nu avea.
Buzunarele lui erau întotdeauna pline cu rugăciuni,
pe care le împărţea trecătorilor la întâmplare.
- Asta e pentru viaţă lungă, spunea, asta pentru copii.
Iar asta pentru salvarea sufletului înecat în păcate!
În ultima vreme, tatăl meu
îşi rânduise toate cele de trebuinţă plecării.
Costumul cel negru şi cămaşa;
cravata şi pantofii cei buni.
Poate că aşa trebuie să arate la întâlnirea cu Domnul,
îmi spuneam, în timp ce îl îmbrăcam
în lumina lumânărilor şi a dimineţii înecate în ceaţă.

Numai că tu nu ai crezut niciodată
în discursul care lustruieşte tresele şi decoraţiile;
şi nici în Preaînaltul Fotoliu...

– Cu acest complex recuperatoriu,
obiectivele noastre sunt de-acum împlinite –
a declarat în direct una dintre
clonele reformei ideologice,
asigurându-ne de tot confortul abatorial.

Ea aleargă desculţă într-un vers,
bate din palme într-o metaforă.

Întâmpinare

Iată istoria scrijelindu-şi victoriile
pe crucile tinere;
scrijelindu-şi victoriile cu silexul ei,
până în camera mea; până în camera secretă
a emisferelor, în scriptorium:
în celulele pulsânde ale poemului...

Încă puţin şi celor sosiţi la festin li se va împărţi
trupul în felii al Revoltei... Trupul în felii al Revoltei,
cel bine stropit cu lacrimile
şi regretele noastre electorale...

Şi ea îşi dezveleşte petalele în nopţile mele.

Celulele mele te iau în braţe cu o mie de braţe.

Iată istoria, când în pas cadenţat,
când învelită în sânge...
Când cu steaguri şi trâmbiţe,
când cu sicriele Revoltei pe umeri.

Ba, de la o vreme, ai început să dai glas Revoltei,
printre stelele reci... Spargi cu tâmpla ta neantul...
Şi asta tocmai acum, când pe toate posturile
mântuirii noastre color se taie panglica
promisiunilor de partid. Tocmai acum,
când în aplauzele scrumbiilor politice
se taie panglica ABATORULUI...

Eu, cavalerul florii de cireş,
fac de strajă petalelor ei,
minunea ei o beau până la ultimul strop.

Femeie intangibilă, femeie secretă,
în noaptea aceasta te voi arunca în groapa cu lei!
În noaptea aceasta te voi deschide!

Aşa mi se întâmplă întotdeauna
când dimineaţa îmi bate la uşă.
Precis este Domnul – îmi spun –,
şi cadavrele politice dau buzna în casă,
se aşază la masa mea și beau singure
sau cot la cot cu întunericul.
Şi guvizii de serviciu caută peste tot,
nerăbdători să-i pună cătuşe Revoltei.
Numai că Revolta nu s-a mai arătat în ultima vreme.
Acum în mod sigur vânează prin subsolul iluziei
şobolanii reformei... Ai reformei cu E-uri,
aduse cu butoaiele de dincolo.

Numai că tu nu ai crezut niciodată
în arta spinării îndoite,
deși ea este singura artă rămasă în viaţă
în patria cocoşaţilor bicamerali...
Ea este singura artă care, subvenţionată cum este,
a înflorit pe toate posturile TV
şi în toate emisferele de serviciu...
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Fructe secrete

Atunci, în ziua întunericului, eram trei:
eu, trupul său împietrit şi Domnul.
Şi Domnul, care venise să îşi ia sufletul înapoi.
Ascuns în lumina rece a lumânărilor,
să îşi ia sufletul înapoi…
Ce munți de suflete trebuie să aibă Domnul
în împărăția lui, ce munți!

Îmbrăcată sumar,
doar într-o metaforă,
iubita mea trece strada.

Fireşte, eu nu am înţeles niciodată
de ce are Domnul nevoie de sufletele noastre.
De ce ne strânge El sufletele în împărăţia Sa,
încă de la începuturi.

Într-o metaforă atât de lipită de trup
că i se vede zmeura sânilor.

Iată de ce va trebui să fiu cât se poate de atent:
ca mâine vine Domnul şi îmi cere sufletul!

O femeie trece strada direct spre mine.
Un poem se opreşte drept în inima mea!

Deşi cel mai bine ar fi să se ferească din calea mea,
îmi spuneam, în timp ce îl îmbrăcam pe tatăl meu
în lumina rece a lumânărilor şi a dimineţii
înecate în ceaţă. Să se ferească!

În seara aceasta, în loc de cafea,
voi gusta câteva fructe secrete.
Voi da năvală la zmeură.
Voi mânca zmeură cu zmeur cu tot,
cu pădure cu tot!

Floarea de cireş
Iubita mea e floarea de cireş.
Ea bate din palme într-o metaforă,
aleargă desculţă într-un vers.
Intangibilă şi nesfârşită în propria frumuseţe!
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școala de poezie
El vede-n stofa ei albastră
zâmbetul care nu-i
și florile plângând în glastră
pământul nimănui.

Cireșule amar
Nu am să te mai văd dulce roșind spre mine
și vei umbri cu trupul doar frunza mea ce nu-i,
un singur lucru-ți spun și ține minte bine
că în Pădurea Neagră ca munte mai trecui!

Tu ce mi-ai fost odată plajă
greu dirijată de un cor
îmi stai și astăzi mult de strajă
că sunt plouată și n-am nor.
Îmi ascultam des spectatorul
când graiul nu-i spunea cuvinte
interpretându-mi iar actorul
de care nu-mi aduc aminte.

Elegie în miau minor

De îți vei pregăti iar pasul de plecare
și norul de pământ îți va ploua cântând,
să nu uiți că odată trăisem clipa-n care
și cerul ne cădea din cap până în gând.

Doar gândul meu te vizitează des
pe vechea și înalta cărăruie,
când am intrat nu am știut că ies
c-o ciocolată dulce și una amăruie.

Mă privea efemer și-n ochii lui rotunzi
se ascundea pletos și slab printre măceșe,
dar nu te supăra, i-am spus, și să mă scuzi
că îmi culeg cerceii când nu mai ai cireșe!

Împart la blana ta două bucăți
și-n pielea mea aștept să vină vara,
să-mi torci în brazde ca în alte dăți
mâna ce-apune când nu vine seara.

Pan flute

Diana Pană
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Stăm munți printre păduri și rece
în coastă lemnul e bătrân
cântă și luna își petrece
pe după brâul său pagân.
În piatra deasă muza tace
și-o umbră cade peste văi,
e creasta muntelui ce zace
pământ peste străbunii săi.

În miau minor îmi cântă iar un glas,
atâta-i de amar și-atâta e de dulce
că inima-mi dansează cu sufletul la pas
și un picior mai stâng în altul mi se duce.
Doar somnul tău plăpând îl țin în brațe
căci am dormit destul și cred c-am obosit,
aștept iar ziua-n care la cer o să se-nalțe
memoria din care nici azi nu ai pierit.
În raiul pisicesc sper să mai fie hrană
și să-mi zâmbești de sus în semn că îți e bine,
din inimioara mea să plămădești pomană
și s-o împarți din suflet acolo pentru mine!

Călugărul alb

O poezie despre mine
Nu vă obosiți să priviți în mine prezentul
căci atâta am de spus:

Trecuse des prin ierni cărunte,
cu geru-n vârstă se ținea,
purta-n veșminte veacuri multe
și-n ochi privirea mai era.

sunt un ochi din care a rămas
doar celălalt ochi
și un braț din care-a mai rămas
o mână,

Doar straiele-i cu-apus de soare
mai semănau în cer pământ,
să-i crească raze lungi, bălaie
între mătase și mormânt.

în rest sunt un actor care
nu a adoptat ideea invenției de sine.

Pe munți ședea și-n poale strâmte
încununa palmele două,
prin degetele-i lungi, mărunte,
lacrimile stăteau să plouă.

Mi s-a dat un om și mi s-a spus
Joacă-l pe-ăsta

Și se ruga cu-n nor în suflet,
și glăsuia singur din șuier,
și vânt, și grindină, și plânset
în cântecul din lemn de fluier.

și l-am jucat cu neluciditatea
condiției lui de el,
cu limpezimea locuirii mele
în condiția lui de el.

Eram un prunc și-un miez de nucă
atunci când l-am văzut stând pe o piatră,
o jale de metal adâncă
plângea în el și cădea stearpă.

Amorul care ar fi putut
să mă dezmierde vreodată
a trecut inexistându-mă
în sânul celor interpretați de mine,
împărțindu-l frățește.
Ultima dată am jucat
sărutul a două persoane,
aș zice că-i ca o strângere de mână cu aripi
în care mi-am tăiat zborul în pene.
Acum mi s-a mai dat un om
și mi s-a spus iar joacă-l
Și l-am jucat... interpretându-mi dublura
care picta un pantomim nenăscut
pe cât de nenăscută eram!

Îngeri căzând
N-avem noi prunci ca să se nască
cu ochiul stâng să vadă
schimbul de chipuri de pe mască
în mama lor întreagă.
N-avem un zâmbet între dinți,
nici glas ca să mai doară,
n-avem copii, n-avem părinți
și-unul mai viu să moară.

Urechea-i strânge din timpane
și-o ciocârlie-i bate-n geam,
unde te duci tu iară, Pane,
cu glasul tău cântând în ram?
Ogorul îți e lac de-a-notul
și tot codrul îți cântă-n lemn,
dar mâna ta își mută cotul
când brațul meu îi face semn.
Striga muza și-n valea sacră
blestemul se cutremura
că-n scorbura din frunza seacă
stejarul se înfumura.
Focul se înteți-n coroane,
un cântec duce roșcovan
și astăzi printre reci cotloane
moină în flautul lui Pan!

Spectatorul

Mai decedați n-am fost nicicând
cu toții laolaltă,
să ne purtăm inima-n gând
că n-are-n ce să bată.

Pe-o stâncă veche spectatorul
în vânt de lemn cânta și-n fluier
o briză-i asculta sonorul
din care bat și nu mai șuier.

Un prunc de piatră pe hârtie
se naște dintr-o dată
și nu are de un’ să știe
de-i mumă sau e tată.

Aveam o inimă și-o piatră
cu-n tub de oxigen în note
și-n flacăra mea dinspre vatră
nu mai îngheață și-alte grote.

El vede numai ochiul stâng
ce se înclină-n cercuri
și-n orele lui care plâng
că-n marțea lor e miercuri.

Oceanul meu spumant de sare
iar dus de val și de beție
sticlea-n răvașul dus de mare
și-n bunul meu rămas tot ție.

S-a lepădat ușor de haină
și a căzut din mâini spre piept,
rămas pribeag, fără de taină
el încă vede, eu aștept…

Magda URSACHE
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eseu

„Meseria de a citi”

„poate că totul nu-i decât poate
o carte citindu-se singură-n zori
cu slovele-nfipte în vis și cu toate
ferestrele-nchise de mii de ori.”
		
Vasile Igna, Comfortreading
Am împrumutat acest titlu superb de la Ion Vianu,
care este (mărturisit) un pescar nu de oameni, ci de
cărți, și care înscrie în decalogul bunului cititor porunca: „Iubește cărțile mai mult decât pe tine însuți.
Dăruiește-te lor.” Așa am încercat să fac și eu.
În aceste vremuri întoarse, când cartea se scumpește,
iar cititorii nu mai au timp pentru ea, biblioteca e cel
mai reconfortant loc. Epocaliptică viziune: să dispară,
din lipsă de interes, cartea așa cum o știm și, odată cu
ea, bibliotecile și librăriile. Nu-mi place să mă citez, dar
uite c-o fac: „Ferească Dumnezeu să ne pierdem cartea.
Pentru că, nu-i așa, întâi dispare cititorul, apoi literatura. Și-ar fi mai cumplit decât totalitarismul moscovit și Cernobîlul la un loc.” Cine spunea că, dacă mor
scriitorii, moare și țara lor? Sunt cărți pentru care miaș asuma riscul suprem: acela din SF-ul lui Ray Bradbury, de a sări în foc pentru ele, la 451 grade Farenheit,
deși mai sper ca dispariția lor să rămână de domeniul
Science Fiction. Prima pe care aș salva-o ar fi, indubi
tabil, Dumnezeu s- a născut în exil de Vintilă Horia.
Îmi spunea un bibliotecar de elită din Focșani, Gabriel Funica, deopotrivă cărturar de elită, luându-mi
un interviu cu ani în urmă, că, în competiția cu audiovizualul, cartea trebuie să fie atractivă ca aspect. L-am
contrazis. „O carte bună, zicea Noica, se scrie cu un
pix ieftin.” O copertă fățoasă o vinde și nu o vinde. Se
mai zice și că o carte bună are un anume magnetism.
Pe mine mă atrage, ea știe cum, chiar îmbrăcată ca o
Cenușăreasă, dintr-un colț de anticariat, dintr-un coș
cu cărți la reducere sau direct de pe trotuarul străzii
Lăpușneanu, de la un buchinist neglijent. Mi s-a
întâmplat de multe ori asta, dar am fost „antrenată”
să mi se întâmple. „Morbul” cititului mi-a fost inoculat de tatăl meu. El mi-a pus în mâini toate cărțile
feerice ale copilăriei: contes de feés și Edmondo de
Amicis, Dumbrava minunată și Cei trei muschetari,
Căpitanul Fracasse, Micul Lord Fauntleroy și Măria
Sa, Puiul Pădurii. M-a ferit de monismul marxist. S-a
interpus ca un ecran protector între mine și epoca pe
care am trăit-o, iar el a și murit-o.
Din clasa întâi, eram deja dependentă de citit și așa
am rămas. Dependența asta e intratabilă, ba chiar
terorizantă: să am mereu ceva de citit la mine (rectific:
nu ceva, ci ceva anume), să nu-mi uit ochelarii... Cam
vorbesc mult, nu mai tac din gură. Pune-mi ceva de citit
în mână și nu scot un sunet. Într-o ierarhizare a valorilor existenței, cititul ocupă primul loc. Citesc, citesc,
citesc, în gând cu viitoarea carte de citit. Când am înțeles
teribilul adevăr că n-o să pot citi tot ce-aș vrea să citesc,
nu mi-a fost prea bine. „Vicioșii” lecturii au această
durere: tocmai ei, care citesc necontenit, realizează
ce limitat poate fi numărul cărților de parcurs. Cum
nu încape timpul pentru tot ce-ar vrea să (re)citească.
Ce n-aș da să-mi amintesc prima carte pe care am
citit-o. Nu mai știu, dar sigur tata nu m-a lăsat să mă

rătăcesc printre tipărituri proaste. M-a învățat să evit
ce trebuia evitat. Am citit cam ce trebuia. Să fi fost
un basm cu zâne de contesa de Segur? Categoric, nu
mi-a plăcut Timur (și băieții lui) de Arcadi Gaidar, ci
năzdrăvanul de Tom Sawer al lui Mark Twain.
Mă strecuram în pod unde tata exilase cărți, de frica
perchezițiilor. Nu fără spaimă. Doar fusesem amenințată, la primară, cu mutarea la altă școală pentru
imprudența de-a aduce în clasă poveștile reginei. În
aerul neclintit al podului, devoram Quo Vadis, Documentele postume ale Clubului Pickwic, Moara de pe
Floss... Acolo, în aerul fierbinte al podului, am străbătut oceane cu pirați (în Carpați m-a dus Jules Verne).
Contese și cătane, spadasini și haiduci, romani și briți
au gravitat în jurul meu. Iarna, în frigul uscat din pod,
întorceam, cu mănușile albastre de lână c-un deget,
pagină după pagină, citind despre Troia și tropice,
India lui Pearl’s Buck și Mircea Eliade. Îmi degerau
călcâiele citind Maitreyi.
Bonomul, jovialul biolog Aurel Pițu m-a iertat că, în
ora lui, citeam Nopți la Serampore de Mircea Eliade.
Dacă mi-o confisca, riscam exmatricularea. Mi-a luat-o din mână, a deschis fermoarul mapei mele, a pus
cartea acolo și a tras fermoarul la loc.
Cel mai drag dintre toți profesorii mi-a fost Domnul
Trandafir al meu: Păturescu, de română. M-a dus în
biblioteca Liceului „B.P. Hasdeu” și mi-a pus în mâini
Istoria literaturii române de la origini până în prezent: „Citește cât poți de aici.” Mirosul acelei cărți
uriașe mi-a pătruns și mi-a rămas în piele. La Liceul
„Hasdeu”, am deprins folosirea cărților mari. M-am
lăsat chemată de cărțile mari. Decisiv m-a influențat
eruditul profesor de istorie Cristescu. Gândea exact ca
tatăl meu. A fost grand seigneur, chiar dacă purta –
deliberat, cred – un basc ponosit, tras iarna mult pe
frunte și, din primăvară până-n toamnă, teniși albaștri
la care pusese blacheuri. Călca toate consemnele. Ne
vorbea despre oroarea revoluțiilor. Cea franceză, de
la 1789, ca ruptură a ordinii, ca să ajungă la Marea
Revoluție din Octombrie, serbată în noiembrie. Și
asta când faptele de arme ale lui Orjonikidze erau mai
importante decât bătăliile lui Ștefan cel Mare, când
Avram Iancu nici nu era pomenit. Profesorul Cristescu
mi-a împrumutat o carte prohibită: Istoria românilor
de N. Iorga, carte care i-a condamnat la închisoare
corecțională pe mulți intelectuali. În Index librorum
prohibitorum, „opera” lui Al. I Ștefănescu, soțul nimfetei Nina Cassian, Iorga figura cu 29 de titluri, Onisifor Ghibu cu 22, Alecsandri cu 8, iar cu 11 – Eminescu.
Pe aceeași listă neagră se aflau Cantemir și Șincai. Biblioteca lui Cristescu era bibliotecă-pericol. N-a „epurat-o”. Elevilor favoriți, printre care mă număram, le
împrumuta orice, oricât de rară era cartea.
Ca să fac față, după moartea tatei, cheltuielilor de
întreținere la Facultatea de Filologie din Iași, mi-am
închiriat camera din casa de la Buzău. Locatarii de
ocazie își însușeau de regulă câteva cărți din rafturile
mele. Un sociolog, care ar studia cum se dispersează o
bibliotecă, ar fi constatat că, mai întâi, au fost sustrași
povestitorii prin excelență. Prima carte care s-a dus
a fost Contele de Monte-Cristo. Dumas-père a fost
urmat de Jules Verne și, strâns, de Maugham. Sigur,
cititorul Mătăniilor de Florence Barcley n-ar fi întins
mâna după Virginia Wolf, cum n-ar fi atârnat pe perete
Domnișoarele din Avignon. A rămas și Pamela: istoria unei cameriste n-a interesat. Prea cuviincioasa Paul
și Virginia n-a atras: prea pură și prea simplă, deși e,
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pentru neavizați, prea simplă dar și foarte complicată.
Toți lectorii ocazionali ai bibliotecii mele din Buzău
au fost puțin curioși față de o formulă narativă presupunând un dozaj de ambiguitate, de fantezie, de visare.
Dacă tot își pierdeau timpul cu cititul în loc să se ducă
la cinema și să iasă cu ochii plânși de la Love Story, atunci fie „reflectare directă a realității”, cum învățam la
cursul de Teoria literaturii. Fără ca nimic, adică stil, să
se interpună. Bibliografia cursului de Teoria literaturii
începea cu Lenin: Literatura de Partid și Organizația
de Partid. Locul doi îl deținea Ovid Crohmălniceanu,
căruia Luca Pițu îi ortografiază numele Crohmal Niceanu.
Iar Bacilul Croh, cum l-a poreclit o victimă a lui, Ion
Barbu, semna în „Amfiteatru”, în aprilie ‘81, un articol
intitulat Pledez pentru o intelectualizare a romanelor
cu eroi comuniști: „mai mult respect arătat adevărului,
urmărirea autenticității ar sălta dintr-o dată pe o
treaptă superioară romanele noastre închinate luptei
și muncii comuniștilor.” Fermecător acest „închinate”!
Puteam determina caracterele celor care stătuseră
la mine-n gazdă după romanele împrumutate: spunemi ce citești ca să-ți spun cine ești. Știam dacă mama
închiriase unui spirit neutru-pozitiv, sau, dimpotrivă,
unui suflețel care nu s-a putut despărți de Jane Eyre.
Un administrator de spital, lipsit de pretenții, dar
cu pretenția de a urmări o „re-prezentare” („Ce face
ăsta aici?, și-ar fi zis aruncându-l pe Proust după sobă,
dă viață sau nu dă viață? N-are simțul realității!”) și-a
exprimat preferința pentru subiecte clare și personaje
vii: Forsyte Saga și alte tipuri de saga. Îmi închipui
indignarea față cu vreo narațiune la persoana a doua:
„Io-te-te la ăsta, mă ia la per tu.” Un contabil cu probleme serioase la Fabrica de zahăr lua lucrurile telquel. Voia să aibă de-a face cu caractere nete, să ia
cunoștință de fapte, fix cum s-au întâmplat. Propoziții
mesaje obiective, ca-n afișajul electronic aprins deasupra Casei Armatei din capitală, la oră exactă: „Ăsta da,
don’le, nu umblă cu fofârlica.” Deși în totală ignoranță
a lui Jacobson, opta pentru „das objecktivierte Ich.”
O funcționară de la CEC și-a permis luxul unei cărți
compuse pe claviatura basmului romantic. A optat
pentru iluzie, fugind cu Alain Fournier. Cărarea pierdută i-a ogoit sila de economii cu dobândă. Spune-mi
ce visezi ca să-ți spun cine ești.
Fătuca de liceu, epatată de titluri picante, a cules Suflet tenebros de Daniel Rops și Le diable au corps de
Radiguet. De voyeurism (în alți termeni: indiscreție sau
deșănțare) suferea cel care a subliniat toate gesturile
care țineau de sex din Jar, din Cartea nunții, din Accidentul, din Maitreyi. Din Adela n-a avut ce sublinia.
Ahtiat după fresce sociale, un sublocotenent de aviație de la Bobocu a aspirat Mizerabilii. Naivul prinț Mîșkin a rămas la locul lui. O doamnă cu sentimente mai
puțin raționalizate, la vremea rațiilor ceaușiste de tot
felul, s-a recunoscut în Madame Bovary, cooperând
cu Flaubert: „Emasemua”.
Și iată cum, la sfârșitul celor cinci ani de studenție, nu
mi-au mai rămas decît romancierii ca să zic așa artiști,
captivați de „mijloace”. Narațiunile cursive, dramele
puse în termeni exacți (ca Mayerling), oglinzile purtate de-a lungul străzii (a, de-a lungul bibliotecilor,
nu!; aluziile livrești îl încurcă pe cititorul grăbit) s-au
gustat și subtilizat. Biblia, cartea suverană după Petre
Țuțea, a rămas la locul ei.
După ce am fost eliminată din presă pentru o greșeală
aranjată de tipar (necorectată de corectură: acel
cărcat, apărut în preajma unui citat din Ceaușescu;
soluția de a evita cuvântul verde a găsit-o Romulus
Vulpescu, introducând un r eufonic), dur pedepsită
cu interzicerea semnăturii, după câteva „reduceri de
activitate” nemotivate de șefii absoluți din comunism,
ce să fi făcut altceva decât să slovenesc fără oprire la
domiciliu? Constrângerile sociale facilitau – paradoxal – o anume libertate individuală pe care am curajul
s-o mărturisesc: da, o regret, deși nu sunt de felul meu
nici nostalgică, nici ostalgică. Eu nu cred, ca Laurențiu
Ulici, că a fost „otrăvitoare” rezistența prin cultură.
Cred, dimpotrivă, că a fost eficientă. Cine are identitate nu și-o pierde. Biblioteca pe hârtie m-a salvat. Și
da, eu visez biblioteci.
Premiile literare postsocialiste au venit ca un fel de
grațiere, într-o perioadă de deprimare, când se accentua în capul meu ideea că literatura e o bursă de iluzii.
Ce n-aș da să iau un premiu mare și să-l refuz, ca să
atrag atenția asupra condiției precare a literatorului la
români! Statutul de scriitor e în grea suferință din cauza criticilor piariști, autori de laude mălăiețe, care bat
les champs, cum ar spune Coana Chirița. Iar spitcriticii
(mulțumesc, Remus Valeriu Giorgioni!) dau sentințe
contra berbecilor narativi ca Breban, DRP, Buzura, Preda și alți așa-zis „expirați”. Preda, acuză un ins, „a fost
învățător, atâta tot”. Nu-i deloc puțin să fii învățător.
Premiile literare au în spate sforării, telefoane de
manevră, intrigărie de culise. Așa cum s-a întâmplat în
socialism, și-n postsocialism ajung în posturi cheie cei
care au valoare de întrebuințare pentru vreo grupare
literară, ca să nu-i spun gașcă. Eurosoarta nostră? O
s-o pierdem dacă exportăm carte comercială, pentru
a alimenta orgolii de soți, cu neveste cu tot, pe care
lumea dâmbovițică nu mai poate să-i încapă.
Totuși: nu pot trăi din literatură, nici fără ea. Asta
știu să fac, la asta mă pricep cel mai bine sau nu mă
pricep la altceva mai bine. E o iluzie? Hotărăsc cititorii.
Pe Serge Dubrovsky îl urmez: „Scriindu-mi existența,
mi-o oxigenez.” Și nu mă las intubată de strategii
corectitudinii politice.
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„Mănășturenii, căruțași, meseriași semirurali, știau că nu le
poate veni nimic bun
din centrul medieval al
orașului. În Evul Mediu,
chiar și mai târziu, ei nu
aveau cum să înnopteze
în mândra cetate. Prima
biserică ortodoxă a fost
ridicată tot în afara zidurilor. Înlăuntrul zidurilor se țineau strict regulile iar «schismaticii» nu
intrau în ele. În schimb,
cheltuielile îi priveau, da.
Se poate citi și astăzi în
arhiva Primăriei [Cluj] câți bani s-au cheltuit pentru
cumpărarea lemnelor ce s-au folosit pentru arderea
lui Baba Novac.” (Eugen Uricaru – C.L. nr. 12/2002).
De citit și George Marin: Baba Novac, căpitan
în oastea lui Mihai Viteazu, București, 1975.

Vasile PROCA

***

Vă propun a cunoaște lumea lui Adam de Serbia.
Aşa şi-a semnat autograful pe cartea Adaos (Ed. Cogito, Oradea, 1999), dăruită mie la Festivalul Internaţional de Poezie de la Oradea, 4 septembrie 1999. Şi
tăcerile, la acest mare poet, sunt evenimente sufleteşti
puternice şi semnificative. Ele domină realitatea înconjurătoare. Atenţia ta se concentrează asupra capului, asupra masivităţii trupului. Ai în faţa ta un apostol
al poeziei, la care viul privirii face să dispară cuvintele,
lăsând loc sentimentelor, care au un limbaj special. El
priveşte şi tace. Aşteaptă să-l întrebi. Să-l stârneşti cu
spovedania ta. El este un om cu drag de existenţă, este
puternic şi este o minte unde mişcările verbului produc şocuri. El are, în fiinţa sa, zborul gândirii şi, mai
presus de orice exprimare, iubeşte libertatea: „ţineţi
minte, ţara mea, Serbia, a pierdut toate războaiele, dar
niciodată n-a fost învinsă” – spune poetul cu glasul
treaz care-i dă forţă şi calitate morală.
Şi, pentru ca să-l cunoaşteţi şi mai bine, iau în mînă
Cartea lui Adam, ce i-a apărut la Negotin, în 2004.
Plin de fiinţă, el începe aşa: „N-ai zis. N-ai zis.
Direct din gură. Şi ăsta, pentru mine, va fi un
alt titlu de carte. N-ai zis. Dar zis înseamnă şi
din memorie, şi din amintiri. N-ai zis”.
Îmi arată un desen care îi reprezintă doar umerii şi
capul. Şi palma de la mîna dreaptă, din care creşte o
cruce. Cred că e trecut de miezul nopţii. Ne aflăm la
Complexul studențesc Gaudeamus, Copou. Parcă intrăm în adâncurile liniştii. Acum rătăcim printre liniile desenului. Această „aventură”, Adam continuă să o
descrie astfel:
„Şi aici: direct din gură. Îl vezi pe dracu! De unde?
Gura-i încătuşată, astupată. Ochii sunt desenaţi.
Lăsăm aşa, că-i absurd şi cade bine. Iar aici să punem
ceva în limba română. Să punem cu litere. O semnătură. Şi anul 2005”.

Se impune o menţiune bibliografică: Gura încătuşată (Okovana usta) este titlul unui volum de poeme, autor Adam Puslojić, publicat la Ed. Pig, Belgrad, 1982.
Adam începe să răsfoiască Cniga Adamova, unde,
din loc în loc, apar ilustraţii şi fotografii:
„Iată – aici sunt în satul meu natal, Cobâşniţa. Vasile
Tărâţeanu l-a văzut. Iată, aici, eu sunt ca tânăr avangardist”.
Şi poza îi arată bustul îmbrăcat în haină de piele,
descheiat la cămaşă, cu ochiul drept acoperit de un zar
(6 puncte). Pe frunte avînd lipită o bucată de hîrtie pe
care scrie opasnost (= pericol). Alte bucăţi de hîrtie,
scrise şi ele, sunt lipite pe urechea stîngă, pe gît, pe
barbă. Iar la reverul hainei, în partea stîngă, e chipul
zburlit al lui Einstein. Lipit şi el. Dăm un citat elocvent
din marele fizician, autorul Teoriei relativității: Imagination encircles the world.
Ajungem la pagina 110 şi Adam îmi atrage atenţia,
potenţîndu-şi vocea cu puterea nopţii:
„Aici e poetesa noastră naţională, Desanka Maximović, despre care va trebui să vorbim. Ea a spus aşa: Să
nu mă despărţiţi de Adam niciodată” – 9.XII.1987.
Desanka, cea care a băut alcool pînă la 95 de ani?, întreb eu, uitându-mă la fiinţa din poză. Scundă, aproape până la umerii poetului, avînd pe cap o pălărie albă,
cu boruri mari şi panglică neagră. Privirea îi este plină
de limpezime şi puritate. Incredibil, îmi zic.
Ghicindu-mi gândul, Adam mă corectează: „nouăzeci şi şase, domnule. Era o femeie admirabilă şi o po-
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Strănepotul lui Baba Novac,
traducătorul Odei (în metru antic)

etă adevărată, unică.
Iată, aici sunt în faţa bisericii, unde am fost botezat.
La ţară, bineînţeles. Biserica are o colecţie de icoane
cum rar poţi să vezi.
Noi suntem robiţi simţurilor, urcaţi pe înălţimile trufiei, înăuntrul nostru e împărăţia întunericului. Uite,
acum e vremea rugăciunii, noaptea. Vezi în tine lumina şi simţi bucuria. Umanul şi divinul comunică”.
Poza înfăţişează un Adam Puslojić uriaş, cu braţele
larg desfăcute, proiectat pe faţa bisericii. Imitându-l
parcă pe Nichita Stănescu. Amândoi cu destinele lor
particulare.
„Cartea aceasta mi-a fost publicată de oameni simpli,
care au strâns bănuţii – continuă destăinuirea poetul
sârb. Cartea n-a fost pusă în vitrină, n-a fost la vânzare, s-a distribuit la prietenii mei timoceni. Iată, aici e
bunicul meu. El m-a crescut de mic, împreună cu bunica Ana, soţia lui. Din nou, iată-l pe bunicul meu, Alexandru Puslojić. Aici ca ţăran tânăr şi aici ca luptător
pe frontul de la Salonic, în Primul Război Mondial”.
Apoi, lasă din mână Cniga Adamova (Cartea lui
Adam) şi caută într-o mapă burduşită cu tot felul de
hârtii. Alege una şi începe să recite poemul Cine suntem, unde mergem?
„Eu sunt sârb şi sunt foarte mult un român,
Un român şi jumătate,
Aşa sunt frate,
Aşa mă doare,
Dar acum doresc să tac, să tac”.

Şi, în timp ce Adam îşi continuă poemul, eu tac şi mă
gândesc la cele spuse cândva lui de Nichita Stănescu: „Să
dea Dumnezeu să scrii şi tu, odată, în limba română”.
Aşadar, blestemul dulce al lui Nichita s-a împlinit.
Nu numai că Adam Puslojić scrie în limba română, ci
şi gândeşte, în alcătuirea unui cer românesc, eliberarea energiilor verbale.
Pe blazonul poetului stă scris un memorabil vers al
său: „Eu sunt soldatul poeziei româneşti”. Şi pentru
a întări afirmația din versul citat, redăm poemul Un
edict nou: Fraților mei români (din volumul Adaos poeme directe – Ed. Cogito, Oradea, 1999).
Eu sunt soldatul poeziei românești.
Dar tu, Doamne, oare ești?
Sunt trist, Părinte, ca Nichita cel luminos
și acum plâng, nu plâng dureros
Stau aici, privesc spre Blaga spațiul meu mioritic a ajuns la Haga
unde, acum cu anii, m-ai dat, Bătrâne,
ca pe Iason, cel ce fură Aur-lâne,
neștiind că mor vreodată prin tine,
ca regele meu Marco - la Rovine,
nu ucis de-un frate (de Mircea cel Mare)
ci de crucea de lumină, grea și tare.
Hai să cântăm Hora sfântă, românească,
noi doi, Doamne, din gura mea, sârbească.
La Lugoj, cu Blaga
de 10 mai 1994

„La Iaşi, mă aflu, mă simt
în inima Odei (în metru antic)”

A doua zi, prin haosul moral al vieţii, cu poetul
Adam Puslojic. Printre umbrele albe, cărora le punem
nume, intrăm în parcul Copou. După ce îl înconjoară de trei ori, Adam dă mâna cu un ram al Teiului
sfânt. Îl mângâie. Şi cu privirea, şi cu gândul. „Auzi
cum ne vorbeşte? Ne face semne. Este viu. La revedere, Majestate!”
După această comunicare dintre cei doi, Adam lasă,
pentru un timp, tăcerea să trăiască în el. De fapt, era
timpul celebrării unei emoţii. Era timpul acelui fel de
a fi - propriu poetului - al unei etici a existenţei ce dă
naştere confesiunii. Spunerile lui se umpleau, astfel,
de densitate existenţială.
Vasile Proca: La începutul acestui dialog,
l-am rugat să nu repete, pe cât este posibil,
cele relatate poetului Gheorghe Pârja și consemnate de acesta în volumele Sub podul lui
Apolodor și Dialoguri cu ferestrele spre Nord.
În continuare, îl cităm pe acad. Eugen Simion:
Dialogul ascute mintea și pune înteaga ființă
în stare de pândă. Mai este ceva: dialogul este
posibil numai între oameni liberi. Libertatea
spiritului e prima condiție a dialogului. Aşa-

Adam Puslojić,, plecând spre Bulbucata
Foto: Vasile Proca (2005)
dar, nu departe de Teiul lui Eminescu, stau de
vorbă cu marele poet Adam Puslojić. Se simte
pe chipul său o emoţie specială şi de aceea îl
întreb ce trăiri îl încearcă şi cum îi bate inima
de când se află la Iaşi.
Adam Puslojić: Păi, trăirile sunt o trecere de la
spaţiul meu natal la un alt spaţiu, mai întâi imaginat,
dar care m-a adoptat ca pe un fiu al său - spaţiul românesc. Inima îmi bate mai mult vertical, adică între
Pământ şi Cer. Pentru că Pământul mă atrage acasă, la
Belgrad, iar Cerul mă atrage aici, la Iaşi. De mult timp,
aici locuieşte un Dumnezeu mai tânăr - Eminescu -,
sau, cum îi spunea dragul nostru prieten Nichita Hristea Stănescu, Mişu.
Pentru el, Mişu n-a fost numai un diminutiv sau o
intimizare cu marele Mihai Eminescu, ci a fost un fel
de dor de Eminescu. În sensul în care l-a descoperit
spre sfârşitul vieţii Nichita. El nu mai avea nevoie să
stea de vorbă cu Eminescu, ci a trecut direct la Odă (în
metru antic). Nichita a îndrăznit să pună şi un titlu:
Dialog cu Odă în metru antic. Chiar mai mult de atât,
eu sunt un om foarte bogat până la urmă, dacă avem în
vedere faptul că, în cele 5 volume, în ediţia de la Academia Română, ale operei lui Nichita Stănescu, sunt
circa 5.000 de poeme.
Vă închipuiţi că eu am fost alături de Nichita, atunci
când el şi-a scris cam 500 de poeme? Adică 10% din
totalul poemelor sale au fost scrise împreună cu mine.
Din întâmplare, prin destin, nu ştiu.
V.P.: Să întărim spusele lui Adam, citând Dialog cu Odă în metru antic de Nichita Stănescu:
Cea mai mare pedeapsă a noastră,
a nouă, cei care suntem,
e lumina prin care fluieră un răsucit de înger
tulburător,
halucinanta natură,
timpul absorbitor,
mirosul de viață pe care-l are secunda,
mâncarea cumplită la Cina cea de taină când
vom reuși , în fine, pe Iisus

Rândul din față: Daniel Corbu, Adam Puslojić,
Ioana Crăciunescu (cu spatele), Gheorghe Neagu,
Miljurko Vukadinović, Vasile Tărâțeanu - Zilele
Convorbiri literare, 2005. Foto: Vasile Proca
îl vom și mâncând.
Ah, ce întâmplare și viața noastră!
Ce întâmplare verdele de pe iarbă.
Ce accident de suflet calul alb pe colină.
Supuși cuvântului de verb mă rog,
du-mă odată din groaza vieții
du-mă, du-mă,
și nu mă mai pedepsi
și mie nu mă mai redă-mă!
Din volumul Oase plângând: 33 de poeme
(din cele 100) dictate lui Adam Puslojic,
la hotelul Slavia, octombrie 1982, Belgrad volum tipărit în colecția de poezie a revistei Lumina
din Panciova, Voivodina - R.S.F. Iugolavia.
V.P.: Ai tradus din Eminescu. Cum şi când ai
început?
n Continuare în pagina 20
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Strănepotul lui Baba Novac, traducătorul Odei (în metru antic)

n Continuare din pagina 19
A.P.: Eu sunt fiinţa blestemată prin destin, prin viaţă, alături de Nichita, care, odată, foarte enervat - el
avea impresia că nu l-am înţeles prea bine pe Eminescu
-, îmi spunea: „Auzi, bătrâne, lasă-te de Eminescu, tradu-mă pe mine, tradu generaţia asta mai tânără. Cu
limba ta stricată nu merită să te atingi de Eminescu.
Şi, până la urmă, o s-o înveţi tu odată”. Acum, iată,
l-am înţeles: traduc din Eminescu de 40 de ani şi abia
în acest an cred că voi îndrăzni să public din lirica
marelui poet român vreo 50-60 de poeme cu un titlu
miraculos: Patria vieţii. Nimeni nu l-a observat. Este
un vers (Patria vieții este prezentul), o parte, din Eminescu. Patria vieţii - acest titlu i se potriveşte.
V.P.: Şi numai unui singur poet, lui Eminescu, i se potriveşte?
A.P.: Lui Cezar Ivănescu şi mie, nu ştiu. Ar fi fost
ceva mai patetic. Auzi, Patria vieţii, la Eminescu, sună
normal. Chiar şi în limba sârbă sună bine: Domovina
jivota. Uneori, mai pompos, cu o silabă-două în plus.
V.P.: Dragă Adam, legat de Odă (în metru antic), te rog povesteşte despre darul acela miraculos pe care ţi l-a făcut Nichita.
A.P.: Da, mai mult decât cele spuse până aici, mie
Nichita, într-un mod de blestem, mi-a dăruit ceva greu
şi preţios. Greu de uitat. El mi-a recitat de 1.000 de ori
fără întrerupere Odă (în metru antic), la care ţinea ca
la o icoană. Şi asta a durat, cred, vreo 20 de ore. Eu,
atunci, nu o ştiam pe de rost. Ascultând-o, rolul meu a
fost să trag câte o linioară la fiecare recitare. Să nu mă
înşel, să nu îmi scape. Şi mi-am zis: dacă scap una în
plus, mor.
Până la urmă, când i-am spus lui Nichita că a ajuns
la 999 de recitări, el a dispărut. După un sfert de oră, a
venit în cămaşă albă şi mi-a zis: „Spune o mie!”. Şi eu îi
strig: „Păi spune-o!”. Eram contrariat. Mi-a fost frică să
nu se fi întâmplat ceva. Şi, uitându-se la mine liniştit,
Nichita a zis: „Ţi-am spus-o”. Cămaşa albă a fost numărul 1.000. El a inventat asta în ultima secundă, probabil, dar eu consider că mi-a recitat-o de 1.000 de ori.
V.P.: Recitând de 1.000 de ori Odă (în metru
antic), a fost săvârșit, atunci, un ritual, dar și
o spunere testamentară: Gândește-te, Adam
Puslojic, că Nichita Stănescu a murit la o sută
de ani (marți, 13 decembrie 1983) de la publicarea Odei... (decembrie 1883). Cât de greu
ţi-a fost să traduci Odă (în metru antic) şi Eminescu, în general?
A.P.: Aveam atunci, te rog să mă crezi, primele şapte versiuni de traducere. Până acum am realizat 26 de
versiuni din Odă... Tot felul de variante, cum sunt şi la
Eminescu. La el sunt 20 de variante scrise. Iată, aici, la
Iaşi, mă aflu, mă simt în inima Odei (în metru antic).
V.P.: Călcăm peste paşii Eminescului de parcă ne-am afla într-o procesiune, la care participă şi siluetele junimiştilor din acea vreme. Îl
retrăieşti pe Eminescu altfel?
A.P.: Da, eu, traducătorul lui, mă simt ca o albină
lucrătoare, pe drumurile poeziei, încărcată de polenul
versurilor sale. Mie mi-au trebuit 40 de ani de chin
spiritual pentru a căpăta acea lumină a conştiinţei că,
în sfârşit, m-am achitat de o datorie sfântă. 40 de ani
înseamnă o viteză de rază a Soarelui, o viteză de Luceafăr. Pentru că, într-adevăr, pe Eminescu nu poţi să-l
traduci. Poţi, doar, să-l retrăieşti. Şi asta, cum am mai
spus, am învăţat-o de la Nichita, atunci când mi-a recitat de 1.000 de ori Odă (în metru antic). El mi-a dat
şi un sfat: cum că nu îl poţi traduce nici cu un camion
de cuvinte dintr-o limbă în alta. Trebuie să-l retrăieşti,
să-l înţelegi pe dinăuntru. El a fost un om deosebit.
Într-un fel, un magister. Spunea adesea că e un poliglot de limba română, că ştie de 7 ori limba română.
Era o invenţie a lui, dar şi un adevăr cosmic. Pentru că
el a îndrăznit să întoarcă pe dos limba poeziilor lui şi
limba română, până la urmă. Nu în mod gramatical,
ci în modul misterios al cuvântului. Nu că a inventat
atâtea şi atâtea cuvinte şi necuvinte, el inventase felul
de a trăi, felul de a fi în limba română.
V.P.: Spuneai că, tot timpul, ai trăit cu senzaţia că primul vers din Odă (în metru antic) suna
în gura lui altfel decât versurile următoare.
A.P.: Da, evident, mereu a fost mirat şi înspăimântat, dar şi liniştit în legătură cu primul vers din Odă (în
metru antic): „Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată”.
Asta, pentru el, a fost esenţa vieţii şi esenţa poeziei.
Viaţa egal nemurirea. Viaţa egal cu întreg Cosmosul.
V.P.: Completez spusele tale cu un citat din
Ștefan Aug. Doinaș (Lectura poeziei, Ed. Cartea Românească, 1980): „Din trei verbe cu caracter abstract, plus un adverb de timp, Eminescu realizează un vers de o excepțională
expresivitate poetică: Nu credeam să-nvăț a
muri vrodată, care deschide, ca un sunet de
gong, confesiunea gravă, incandescentă a Odei
(în metru antic)”. Dacă ne gândim la acest
prim vers al Odei..., putem afirma că moartea
înseamnă har dumnezeiesc?
A.P.: Sigur că da: Ca să pot muri liniștit, pe mine/
Mie redă-mă. Iată sfârşitul văzut de către Eminescu ca
o absorbire. El nu s-a adresat unui poem-icoană, el nu
avea Oda... să stea cu ea în dialog. El a trebuit s-o scrie.

Pe când Nichita - el avea modelul. Şi atunci, el a simţit
nevoia să se apropie de Eminescu prin Odă în (metru
antic), adică prin inima lui, prin sufletul lui, prin creierul lui, prin viaţa lui, prin destinul lui.
V.P: Adam Puslojić, moartea este o taină, este
un mister (mysterium mortis), este tăcere,
este o negare a fiinţei. Lumea noastră este dincoace de Dumnezeu. Noi stăm în minutul acela
de reculegere, solemn, cînd moartea distruge
ceva, creînd o absenţă. Pentru poezie, tăcerea
morţii a fost, tot timpul, o temă cu dimensiune
uriaşă. A fost izvorul, care, ciudat, ne dă forţa
să înţelegem existenţa, fiinţa ca finitudine. O
lume plină de sensuri. Desigur, tăcerea morţii este şi un mod de a percepe universul uman
în împrejurări de tot felul. Strigă-i morţii pe
nume, fiindcă, omule, şi tu ai nume. Cum fac
maramureşenii, de pildă:
„Frunză verde de sicriu
Cînd eram odată viu,
Cînd eram odată viu
Frunză verde primăvară
Am murit şi-a doua oară,
Am murit şi-a doua oară
Frunză verde noapte rea
Moartea asta nu-i a mea,
Moartea asta nu-i a mea...”
Auzită de la un bătrân din Baia Borșa, 1973

Gheorghe Pârja, Gheorghe Mihai Bârlea, Adam Puslojić,
Vasile Proca și Vasile Muste - Sighetu Marmației, 2008
Foto: Lucian Vasilescu
A.P.: Da, adevărat, pe mine Nichita m-a chemat în
inima Maramureşului. Am venit după el şi l-am găsit la
Deseşti într-o cameră-muzeu, l-am găsit închinânduse la sfinţii ţărani din biserica de lemn, din acelaşi sat…
V.P.: Biserica monument UNESCO, cu hramul Sfânta Cuvioasa Parascheva.
A.P.: O, îmi amintesc o întâmplare de la moartea
lui Nichita: trebuia să port coşciugul împreună cu câţiva prieteni. Atunci i-am văzut pe Cucu, pe Blendea, pe
Miclea. Au venit la înmormântare, fără aparate. Eu nu
ştiam că în România, din nu ştiu ce motive, nu se fac
poze la înmormântare. Domnule, şi eu aveam aparatul
meu rusesc şi tâmpit. Un Zorki cred că era, sau dracu’
ştie. Am rugat atunci pe un tânăr să pună umărul sub
coşciug şi am făcut poze cu Nichita. Sunt senzaţionale.
Chiar şi de la jumătate de metru l-am fotografiat. Cum
era el atunci, pe catafalc. Şi au rămas pentru veşnicie.
Acum le voi publica în cartea Dăinuie lumina Nichita.
Le pun pe toate, un film întreg. E mai frumos ca în ultima lună a vieţii lui.
(Adam se opreşte din modul său unic de a povesti şi
tace. În privirea sa stă un om singur: îngerul Nichita. Tace timp de multe cuvinte, apoi începe:)
Acum, Vasile, dragule, am să-l repet pe marele poet
Miloš Crnjanski (Ţârneanski1).
El a fost un mare diplomat. E cel mai important scriitor integral al secolului XX, în Serbia. Romanul lui,
Migraţii, în două volume, a fost declarat la Paris ca roman al secolului XX. Ideea marelui poet şi prozator este
aceea că el nu neagă moartea. El a reiterat-o în Cosmos.

„Iisus e o mare speranţă a viitorului uman”
V. P.: Moartea e o altfel de viaţă, de renaştere, de reînnoire a vieţii cosmice.
A.P.: Dacă mor eu, nu mori tu. Dacă mori tu, nu
moare fiul tău. Dacă moare fiul tău, nu moare nepotul
tău – fiul lui.
V. P.: Moartea este un fenomen foarte complex şi ciudat.
A.P.: Şi, aş spune, nu atât de fatal şi de tragic cum
considerăm noi, poeţii. Pentru că, în limbajul naturii,
noi suntem un fel de păduchi verzi. Sau un fel de spirite luminoase. Aşa cum, uneori, vedem, în noapte, un
zbor luminos.
V.P.: Teologii spun că moartea este şi trebuie
să fie o bucurie. Care este părerea ta?
A.P.: Da, pentru că teologii sunt obsedaţi de moartea lui Hristos. Moartea lui Hristos este cea mai miraculoasă moarte: fiindcă se transformă în renaştere. Iisus s-a născut prin moarte. El a fost negaţia morţii prin
reînviere. Şi să nu uităm că eu port numele lui Adam.
Şi Iisus a fost răstignit pe cruce chiar lîngă craniul lui
Adam. Ştiţi, craniul acela, sub crucea lui Iisus, e craniul
meu - craniul lui Adam. Dacă au căzutstropi de sînge
pe un craniu, au căzut pe craniul meu. De fapt, Iisus a

reînviat prin familiarizarea cu destinul lui Adam. Abia
atunci, cînd El a înţeles că termină cercul început de
Adam – şi de fapt îl continuă. El îl continuă – iată, durează de peste 2000 de ani. Dar, mai mult de atît, Iisus
este o mare speranţă a viitorului uman. Noi trebuie să
purtăm, în noi, sentimentul reînvierii şi atunci vom renaşte şi noi. Iată un titlu la convorbirea noastră: Iisus e
o mare speranţă a viitorului uman.
V.P.: Ai folosit cuvântul Adam de 5 ori și treaba asta m-a dus cu gândul la acele întrebărighicitori din Poezii populare române de G.
Dem. Teodorescu:
Cine este omul/ care n-a avut mamă?
Cine a murit fără a se naște?
Un singur răspuns: Adam
Ce nu te-am întrebat despre Nichita şi crezi
că este interesant pentru cititori?
A.P.: Să-ţi spun când Nichita a împlinit 39 de ani.
Atunci am scris un poem intitulat Eminesciana aniversare a lui Nichita Stănescu. Cu această ocazie, el
a inventat acea sintagmă celebră: inima mea sârbea,
inima mea sârbea. Cum a inventat şi Puposlavia. Mulţi, la noi, începuseră să facă, atunci, din Iugoslavia o
Titoslavia. Auzi, Titoslavia! Că, vezi Doamne, dacă
intervine destrămarea, să-i punem ţării numele Titoslavia şi nimeni nu dă în noi, totul este rezolvat. Tito,
mareșalul nostru, care ne-a ținut departe de sovietici.Şi
Nichita a spus atunci: „Ce Titoslavia, băi?! Puposlavia”.
V.P.: O amintire, dacă îmi permiți, cu Josip
Broz Tito: În vara lui 1959, terminasem patru clase, era într-o duminică, orele prânzului, gara CFR
Bârnova era pavoazată cu steaguri și lozinci. Un tren
special a oprit în stație. Din ușa unui vagon, s-a aratat mareșalul Tito. Toți cei prezenți, personalul CFR,
milițienii, copiii și învățătorii (de la școlile elementare
din Curături și Sanatoriul TBC Bârnova) au izbucnit
în urale. Era îmbrăcat impecabil: pantofi negri lăcuiți,
pantaloni bleumarin cu vipușcă roșie, veston alb cu
nasturi aurii și cu multe decorații pe piept. Purta ochelari. A coborât în uralele noastre. Am fost ales, de către
domnii învățători (Ciudin și Ungureanu), să-i ofer un
buchet de flori mareșalului Tito. Eram emoționat până
la Dumnezeu. În uralele celor prezenți, a luat buchetul
de flori și m-a mângâiat pe creștet. În cadrul ușii vagonului prezidențial, Iovanka Broz. O doamnă frumoasă, îmbrăcată într-o splendidă rochie de catifea mov,
care purta în jurul gâtului un superb colier din pietre
prețioase. A fost o zi de neuitat.
V.P.: A treia zi, complexul studențesc Gaudeamus, ora 8. Într-o sală de protocol, Adam mă
aștepta. Pregătit de dialog, îi pun o întrebare.
El: Nu pot, bătrâne. Până nu o fac de 3 ori, nu pot
vorbi. Nu, nu glumea. Aștept. De fapt, așteptăm.
Și doamna de la bar nu mai venea cu al treilea coniac. (Gândul zboară spre Slobodan Bâz,
românul din Slatina Timocului, care își pune
viața pe arcușul viorii. Cântă balade vechi de
sute de ani. Îi cântă pe Miu, pe Costea, pe Baba
Novac.) După un sfertișor de ceas, s-a rezolvat.
Mergem mai departe cu dialogul. Am impresia
că despre moartea lui Nichita ai vorbit puţin.
Ce „întâmplări” crezi că merită să fie amintite?
A.P.: Am venit pe data de 15 decembrie 1983, din
Serbia. Eram cinci: eu, Ioan Flora (Dumnezeu să-l odihnească în pace!), Srba Ignjatović, Radko Adamović, şi
Radulović. Noi am fost ultima gardă. Am poze. O gardă
din 5 persoane, care număr nu intră în cifrul ortodox
de 4, 6, 8. Astea sunt numerele. Am venit cu trenul. Nichita era depus la Uniunea Scriitorilor. Am insistat să
deschidă coşciugul. Am fost uimit să constat ce figură
proaspătă avea. Incredibil. Arăta cu mult mai bine decât cu două luni în urmă, când ne despărţiserăm. Şi ce
mai văd eu? Văd că Nichita era îmbrăcat în acelaşi costum pe care îl aveam şi eu pe mine. Sută la sută, acelaşi
material. Incredibil. Probabil, cu banii de la Premiul
Herder, îşi cumpărase stofă de la Viena. Nu realizez
exact de unde aveam eu un costum asemănător cu al
lui. Maroniu cu dungi. Bineînţeles că l-am sărutat pe
frunte şi i-am spus: „Măgarule de frate, m-ai părăsit”.
Dar altceva este interesant: mai târziu am aflat că acel
costum Nichita îl purta pentru prima dată. La fel ca
şi mine. Îl îmbrăcasem întâia oară. Apoi am dat foc la
acel costum. O singură dată fusesem îmbrăcat ca el.
V.P.: Cu faima ei de mare actriță intervine...
poeta Ioana Crăciunescu: Adame, să nu pleci
fără mine! Vom trece prin Bulbucata. Mi-ai
promis, sper că n-ai uitat.
A.P.: Da, Ioana, vom merge acolo, unde Domnul doarme liniștit la marginea satului.
V.P.: A, mergeți să-l sărbătoriți pe Nichifor
Crainic. Merită, de ce nu? să faceți un Festival
Internațional Nichifor Crainic. Două priviri
(una blândă, una curioasă) mă ațintesc. Adam,
ştiu că eşti un suflet mare. Te dăruieşti poeziei şi prietenilor. Dăruieşti mereu şi inedite de
Nichita Stănescu. Mai ai, domnule, hârtii din
astea, de tezaur?
A.P.: Sunt şi eu surprins că mereu împart inedite
de Nichita Stănescu. Un prieten, la un moment dat,
mi-a spus cu un soi de cinism: „Adame, când te mai
opreşti să ne tot aduci un Nichita necunoscut?”. Şi
răspunsul meu a fost incredibil şi pentru mine: è
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è„Nu mă opresc până la moarte. Am şi vă fac mereu
un cadou neaşteptat: inedite de Nichita Stănescu. Da,
un Nichita inedit, nepublicat. Păcat că nu i-am cunoscut personal pe Arghezi, pe Blaga, pe Barbu şi pe Bacovia. Ca să nu mai vorbesc de Eminescu”. Dar tot Nichita a inventat formula: „Ca să stai de vorbă cu Eminescu
la masă, nu trebuie să te rogi la Dumnezeu să ţi-l aducă
pe Mihai Eminescu. Stai în dialog cu Odă (în metru
antic)”. Acum stau şi eu în dialog cu neamul meu stăneşesc. Noi vorbim prin sânge şi prin albastrul cerului.
V.P.: Discutăm, discutăm, dar nu te-am întrebat de unde vine Adam Puslojić în literatură, de unde se trage, care-i sunt rădăcinile?
A.P.: Rădăcinile sunt cosmice. Vreau să spun că, de
fapt, sistemul de gândire, bătaia inimii e mult mai vastă decât ce vrem noi. Ea aparţine Cosmosului. Dar, sigur, prin rădăcini de origine, de sânge, de limbă, sunt
valah din Timoc. Născut dintr-o familie după bunic
Puslojić, iar după familia bunicii sunt al Gruii şi sunt
un strănepot al legendarului Baba Novac, adică al fiului
acestuia, Gruia Novac - cel care a întemeiat localitatea
Gruia, lângă Dunăre, din care au venit şi strămoşii mei
în Valea Timocului. Aşa că, după bunica, sunt Adam
al Gruii. Şi mulţi îmi spun acolo, la ţară, Adam al Gruii. Este evident că familia Gruia era atunci mai vestită
decât familia Puslojić. Bine, ei erau haiduci. Şi eu mă
consider tot aşa, un fel de haiduc. Dar, cum să spun,
în sens modern de luptător. Sau în sens strămoşesc:
luptătorul Sf. Gheorghe. Şi, într-un fel, cred că protectorul familiei Novăceştilor (de la Novac, evident) a
fost Sf. Gheorghe. Aşa că noi sărbătorim, după familia
bunicii, sărbătoarea de Sf. Gheorghe ca sărbătoare de
familie, iar după bunic pe Sf. Nicolae. Mi-a fost dăruit ceva deosebit (şi iar invoc destinul) din partea unui
mare pictor, zugrav popular, de lângă Braşov. Nicolae
Suciu îl cheamă. El a avut o mare expoziţie la noi, la
Belgrad, la Muzeul de Etnologie. Suciu mi-a dăruit o
icoană pe sticlă şi ce credeţi că era pictat pe acea icoană? Erau Sfântul Gheorghe şi Sf. Nicolae. Împreună.
De unde ştia pictorul ceva legat de biografia mea? Sigur, nu ştia nimic. Iar eu, imediat, am adus-o în biserica natală, unde am fost botezat. Aşa că icoana stă în
biserica din Cobâşniţa. Aş fi fost prea egoist s-o pun la
mine în casă, pe perete. De ce să n-o vadă şi satul? Ea
aparţine ortodoxiei, aparţine neamului.
V.P.: De aici începe construcția moralei
creștine: să vezi în celălalt pe Dumnezeu. Omul
nu-şi ajunge sieşi. Distruge şi se autodistruge.
Este o conştiinţă nefericită, care defilează cu
armele la vedere, fără să se recunoască în acele arme. În 1999, la Festivalul Internațional de
Poezie de la Oradea, dragă Adam, erai afectat
de cele întâmplate poporului tău, veneai rănit
sufleteşte din mijlocul acelui nonsens. Politica
şi poezia îşi mai au locul în dialogul nostru?

însemnări literare

Vasile Proca și Adam Puslojic (așteptând să o facă
a treia oară) Zilele Convorbiri literare, 2005
Foto: Vasile Tărâțeanu
niciodată. Nu ne-a ocupat, bre, nici chiar America de
astăzi! Mergem să luptăm, dacă trebuie - şi pierdem şi
trei războaie mondiale -, dar nu ne cucereşte nici dracul.
V.P.: Adam, privind retrospectiv, putem afirma că trăim un mit Nichita Stănescu?
A.P.: Nu. Pentru mine, şi cred că şi pentru cei care
l-au cunoscut, niciodată Nichita nu a fost un mit. Şi
nici nu va fi. El a fost un om viu. Foarte viu, foarte deschis, foarte liber. Pentru mine personal, el este cazul
poetului total. Un poet absolut. Dacă spun absolut, nu
vreau să fac o apreciere, o valorizare, ci vreau să spun
despre acea modalitate de a trăi poezia. A trăit şi a inventat sintagma starea de poezie.
V.P.: Atunci, dragă Adam, să fim la obiect, să
nu ieşim din spiritul sintagmei pronunţate şi
să te întreb care-i starea poeziei sârbe de astăzi?
A.P.: E o stare permanentă. Şi afirm că cea mai miraculoasă poezie în limba sârbă a fost scrisă de poporul sârb după înfrângerea de la Câmpia Mierlei, de la
Kosovo şi Metohia, în 1389, din care poporul sârb a
făcut o mare victorie. Pentru că, până la urmă, el s-a
recunoscut în decizia regelui Lazăr: dacă se decide
pentru imperiul pământesc sau pentru cel ceresc. Şi el
s-a decis pentru imperiul albastru, pentru imperiul cel
veşnic, pentru imperiul de Sus. Şi un mare compozitor
evreu din Serbia, Enrico Iosif, a spus: „Poporul sârb e
un popor ceresc”. Dacă ne-a spus astea un evreu, noi îl
credem că aşa ceva e posibil.
V.P.: Îţi mulţumesc, Adam Puslojić.

***

Voi încerca, în cele ce urmează, un alt portret
din cuvinte, cu sumare note biobibliografice,
cu citate semnificative aparținând unor critici
literari.
Creaţia sa cuprinde peste 30 de volume de poezie,
în limba sîrbă, precum şi peste zece volume de poeme scrise în româneşte. Despre poezia scrisă în limba
româmă de Puslojić, critici literari importanți s-au exprimat elogios. Citez din Adrian Dinu Racheru:
„Exaltat şi prolific, fantasmagoric şi sentimental, lider incontestabil şi ocnaş al scrisului, în veşnică agitaţie (romantică), cu voce tunătoare, pletosul poet cu
nas acvilin survolează teritoriile Poeziei îmbolnăvit de
acest joc sacru şi atins, ca noi toţi, de nebunia creaţiei. Doar că Adam, cel fără pereche, o trăieşte la mare
temperatură.”

***

A.P.: Chiar dacă trebuie să-i pomenesc numele (a
câta oară?), răspund aşa: Nichita a fost singurul Kaiser, singurul cuceritor al ţării mele, pe care noi l-am
suportat. Pentru că el ne-a ocupat prin dragoste şi poezie. Iar altcineva, care a venit cu arme, nu ne-a ocupat

De asemenea, criticul și istoricul literar Răzvan Voncu, redactor-șef al României literare, a scris: „Puțini
poeți de limbă română și, îndrăznesc să adaug, puțini
poeți europeni au iscodit și răscolit limbajul și formele poeziei, așa cum a făcut-o și o face Adam Puslojić.
[...] Ar trebui să ne simțim măguliți că acest mare poet
ne-a făcut onoarea supremă de a începe să scrie în
limba română. Și de a reînvăța, de fapt, să fie poet, în

actualitatea literară 21
limba noastră. A noastră și a lui Eminescu, Arghezi,
Blaga, Nichita Stănescu. A noastră și a esențelor împietrite, pentru eternitate, de Cioplitorul Suprem din
Hobița Gorjului. A noastră și a troițelor uriașe din
Maramureș. [...]
Mereu avangardist, mereu reverenţios, poetul ne
propune viziunea sa personală, orgolioasă şi smerită,
în acelaşi timp, asupra miturilor, literare şi naţionale,
româneşti. [...]
Cărţile lui Puslojic alcătuiesc o cronică unică în poezia română: cronica naşterii într-o altă limbă. Cu miturile, cu traumele, cu fantasmele şi cu istoria pe care
o poartă adânc încrustată în ea această nouă limbă”
(fragmente din prefața la volumul Hai să vorbim –
Princeps Edit, 2008).
Mai trebuie amintit un fapt: la Târgul de carte Gaudeamus, București, 2008, Adam Puslojić și-a lansat
Asimetria durerii (3 volume), o carte unică, un eveniment cultural major. Despre această carte, fundamentală pentru lirica sa, au vorbit Nicolae Manolescu
și Eugen Simion.
Poezia lui Adam Puslojić a fost tradusă în limbile română, macedoneană, italiană, suedeză, germană, rusă,
engleză, belorusă, slovenă… în peste 20 de limbi străine.
Adam Puslojić s-a manifestat şi ca traducător literar,
cu deosebire din creaţia scriitorilor români, clasici şi
contemporani.
Despre traducătorul Adam Puslojić, criticul literar
Zenovie Cârlugea subliniază:
„A traduce capodopere eminesciene ori din lirica lui
Arghezi, Bacovia, Nichita, nu e lucru ușor, aflare în
treabă de diletant, ci meditație îndelungată și migală
în plan lexical-expresiv, și, desigur, dincolo de acestea, o mare iubire față de aceste imagini-eponime și de
interfață ale literaturii române. De aceea opera de traducător a poetului academician Adam Puslojič este o
MAGISTRALĂ TRANSDANUBIANĂ pentru mai buna
cunoaștere a literaturii române în spațiul Serbiei contemporane”. [...]
Adam Puslojić este membru de onoare al Academiei Române (din 7 februarie 1995) şi membru activ al
Uniunii Scriitorilor din Serbia (din 1969) şi al Uniunii
Scriitorilor din România, precum şi al PEN-centrului
din Serbia, al Academiei de Ştiinţă, Literatură şi Artă
din Oradea.
Titlul Doctor honoris causa i-a fost decernat la Universitatea din Oradea (în anul 2001), precum şi la Universitatea „Vasile Goldiş” Arad-Satu Mare (2004). În
România, a primit multe și importante premii literare.
De asemenea, Adam Puslojić este cetăţean de onoare
al oraşelor Ploieşti (în 2001) şi Skopjie (2002).
În prezent, el este preşedinte de onoare al Asociaţiei de creaţie şi prietenie „Frăţia sîrbo-română” din
Belgrad, iar la Uniunea Scriitorilor din Serbia conduce
domeniul de relaţii internaţionale.
Trăieşte şi scrie la Belgrad şi în Valea Timocului, la
ţară. Prin tot ce a scris, Adam Puslojić și-a dobândit
acea dimensiune românească a existenței (Mircea
Vulcănescu): de a fi un mare poet de limbă română.
După citirea acestor date biobibliografice, se impune a fi rostită întrebarea: fiind un scriitor important în
limba română, de ce Adam Puslojić nu a primit Premiul
Național de Poezie „Mihai Eminescu”? Lângă numele
lui, punând aceeași întrebare, îi alăturăm (în ordine
alfabetică) și pe valoroșii poeți: Liviu Antonesei, Horia
Bădescu, Virgil Diaconu, Gellu Dorian și Nicolae Silade. Acești poeți nici nu au fost nominalizați.
Iași, 21 martie 2022
_____________
1 Miloš Crnjanski (1893-1977), poet, dramaturg, prozator,
traducător, redactor şi director de reviste. Actor principal al
avangardei sârbe. Manifestele sale şi „Explicație la Sumatra”
(1920) şi „Pentru versul liber” (1922) au făcut epocă în perioada avangardei sârbe.
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„…Am avut o credinţă…”

Rodica
LĂZĂRESCU

Violetta de Sadova (Editura Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 2021),
volumul de 160 de pagini al lui Costel
Nedelcu, reuneşte trei poveşti (Drumul
iasomiei, Lăstarii, Violetta de Sadova),
cu siguranţă, prima şi ultima dintre ele
putând fi catalogate drept nuvele (dacă
ţinem musai să le plasăm într-o specie
literară), toate trei intersectându-se sau
măcar atingându-se tangenţial în câteva
puncte, ceea ce le adună într-un tot bine
închegat, omogen şi logic.
Fiecare naraţiune stă sub semnul câte
unui simbol vegetal (căci „cu cât privim
mai mult florile unui pom cu atât mai
mult ne încărcăm de dragoste pentru
oameni”), prezent încă din titlul povestirii – iasomia (cu florile „permanent
aţintite ca nişte ochi frumoşi, limpezi,
luminoşi spre tine”, plantă care, în final,
va oferi soluţia, „calea” salvării naratorului din „mlaştina” socială şi politică
în care risca să se afunde); lăstarii de
hibiscus (ca plantă, „floarea lui este
eternă, e un dar al pământului”, sunt
transplantaţi şi ei în refugiul/oaza de
la Alunişu, iar, la modul general, interpretaţi ca „vlăstari”, adică urmaşii celor
de demult care, „cu dragostea de ţară
în piept”, doar alegând „calea credinţei
în neam” şi refuzând „privilegiul banului oferit de mercenari” vor întreţine
vie flacăra generaţiilor de „înţelepţi şi
cărturari ale căror nume le cunoaştem,
dar astăzi diriguitorilor culturii le este
greu să-i stimeze sau măcar să le pomenească”; (v)lăstarii sunt purtătorii unui
grav avertisment: „Dacă pierzi credinţa
în trecutul tău, ai pierdut totul!”) şi violeta de Parma („…ai văzut vreodată
o violetă de Parma? Ai văzut cât de delicată este?”), simbolizând fidelitatea,
afecţiunea, devoţiunea, grija, iubirea,
dar şi moartea; protagonista ce-i poartă
numele „înfloreşte din toamnă până-n
vară când se închide stagiunea”.
Cele trei povestiri panoramează/radiografiază o anume perioadă temporală:
primele două – epoca postdecembristă, cea de-a treia, perioada interbelică
şi anii imediat următori încheierii celei
de-a doua conflagraţii mondiale – cu
alte cuvinte, perioade de frământări, de
profunde transformări în toate domeniile, şi nu dintre cele benefice, glorioase,
de real progres şi prosperitate etc.
În cazul primelor două texte, discursul narativ se transformă într-un crud,
dar lucid rechizitoriu, fie că e vorba de
marile greşeli din domeniul economic,
nu întotdeauna nevinovate, ale politicienilor români, fie de „atitudinea noastră
pasivă” cu privire la istoria multimilenară a poporului român (tăbliţele de la
Tărtăria, contribuţia dacilor, a românilor la „marea cultură” din bazinul mediteraneano-pontic, vechimea şi statutul
limbii române ş.a.), de lipsa „orgoliului naţional”, fie de „bagatelizarea şcolii elementare, [de] invazia de diplome
fără valoare”, de „îndepărtarea de fondul identitar, chiar de cel uman”, de întreţinerea „unui spirit mediocru”, ori de
„mulţimea ce stă cu gura căscată” la televizor, neavând habar sau nepăsându-i
că este „doar o masă de manevră pentru
mimat democraţia”.
În schimb, în ultima povestire, deşi
fundalul istoric este un „cartof fierbinte”, iar implicarea politică a celor doi artişti (Marietta Sadova şi Haig Acterian)
a fost lipsită de echivoc, naratorul nu
emite judecăţi, nu împarte vini, nu pune
etichete, nu acuză, nu apără. Dar nici
nu lasă impresia că ar face echilibristică
pe sârmă. Pur şi simplu, relatează. „De
la o confruntare de idei, a unor capete,
totuşi, luminate, interbelice se ajunsese
la exacerbarea lor, apoi la un joc intolerabil al unor corifei politici ce împin-

se o naţiune aflată în pace spre certuri,
replici revanşarde interconfesionale şi
condiţii de rebeliuni belicoase din toate
părţile.” Din acest punct de vedere, fraza ce dă cheia descifrării mesajului ultimei povestiri pare a fi replica rostită de
Radu Gyr, în 1945, în faţa Tribunalului
Poporului, după pronunţarea sentinţei de condamnare la moarte, citată de
„madame Violetta” la începutul nuvelei:
„…am avut o credinţă şi am iubit-o”. Cuvinte ce amintesc finalul celebrei strofe
eminesciene din Epigonii, conţinând
reproşul „aruncat” contemporanilor,
lipsa credinţei într-o idee: „Voi credeaţi
în scrisul vostru, noi nu credem în
nimic!” [s.m.]

În fine, pe fundalul puzderiei de personaje cu existenţă verificabilă, numite ca atare sau uşor decriptabile (M.G.
ajuns în conducerea NATO, ministra
Nuţy, „argeşeanul nostru Radu”, „profesorul Nae”, un „mare scriitor chiar pentru teatru”, condamnat politic şapte ani,
a lucrat apoi în mină ş.a.m.d.), fiecare
povestire împleteşte destinele unor fiinţe de hârtie ce poartă amprente biografice reale: Eugen Pesedeanu (Drumul
iasomiei) are în comun cu autorul unele
preocupări şi competenţe profesionale,
opţiunea pentru o anume doctrină politică, precum şi cabana din Alunişu;
pe „tânărul romancier” Costin din Lăstarii, interesat de modele şi de istorie,
admirator al personalităţilor „titanice”
care au făurit România Mare, îl găsim
în aceeaşi gospodărie prahoveană, scriind o „povestire despre flori”; chiar şi în
somn visează o carte ce are pe copertă
poza unei flori frumoase; geologul Costin Vlahu (Violetta de Sadova) scormoneşte nu doar straturile pământului, ci
şi pe cele ale istoriei, dar şi ale sufletului
omenesc; Violetta Sadova, protagonista
nuvelei ce dă titlul volumului, e avatar
romanesc al actriţei Marietta Sadova.
Pe numele „de acasă” Maria Bârsan
(1897-1981), actriţă „de mâna a şaptea”,
după cum o caracteriza Marioara Voiculescu în Memoriile sale, dar care „reuşea
să facă un «typ» dintr-o foaie sau două
de rol fiindcă era inteligentă”, căsătorită mai întâi cu scriitorul Ion Marin Sadoveanu, de la care păstrează numele
(prescurtat în 1929), mai apoi cu omul
de teatru Haig Acterian, împreună cu
care se înscrie pe un traseu politic cel
puţin ciudat, oscilând între extreme
(comunism – legionarism), ajungând
să fie arestată în 1959, inclusă în lotul
Noica-Pillat şi condamnată la închisoare. Graţie lui Acterian, pătrunsese în
grupul tinerilor intelectuali din care făceau parte Mircea Eliade, Emil Cioran,
Petru Comarnescu, Sorana Ţopa, Mihail
Sebastian, Mihail Polihroniade, Traian
Herşeni, Floria Capsali, Mac Constantinescu, Mircea Vulcănescu, „floarea”
intelectualilor ce se va constitui în gruparea „Criterion”.
Ca urmare a aderării la mişcarea legionară, ajunsă la putere, Haig Acterian este numit directorul Teatrului
Naţional din Bucureşti, unde a creat o

anume stare de tensiune în rândul actorilor. Participanţi activi la rebeliunea
legionară din ianuarie 1941, cei doi soţi
vor suporta consecinţele: Haig e trimis
în penitenciarul de la Lugoj cu o sentinţă de 12 ani de închisoare, dar la intervenţia soţiei sale pe lângă regele Mihai
este pus în libertate, cu condiţia să plece
pe frontul de est, în prima linie. Unde a
murit în 8 august 1943, la Kuban. Marietta este şi ea arestată la 24 martie 1941
şi internată în lagărul de la Târgu-Jiu,
dar va fi eliberată la 15 iulie a aceluiaşi
an, se pare la intervenţia lui Mihai Antonescu. Plasată pentru tot restul vieţii
sub supravegherea Securităţii, arestată
din nou prin 1944, audiată în procesul
fugii soţiei lui Corneliu Zelea Codreanu, Marietta adoptă un comportament
duplicitar, manifestându-se în public ca
adeptă a noului regim şi, în particular,
contra lui. Îşi continuă cu unele sincope
activitatea profesională, joacă, montează spectacole pe diverse scene, e înlăturată de la Catedra de actorie a Conservatorului Dramatic, e dată afară din trupa
Teatrului Naţional, în 1948 e angajată
ca figurantă la Studioul Cinematografic
„Constantin Nottara”, unde va fi chiar
avansată în funcţia de director. Moare
la 17 iulie 1981. Aceasta e istoria.
Povestea lui Francopol, personajul in
absentia în jurul căruia se răsuceşte firul epic al nuvelei Violetta de Sadova,
proiecţia ficţională a regizorului Haig
Acterian, începe (procedeu amintind
de Baltagul sadovenian) acolo unde se
termină istoria. În noaptea de Paști a
anului 1944, Francopol, chiriaş în casa
„bâtului” lui Costin (naratorul), pune în
scenă evadarea sa şi a unui mic grup de
români, captivi în Sărata (Basarabia),
înscenare reuşită, în urma căreia însă i
se pierde definitiv urma, odată ce ajunge în ţară.
Să fie totuşi reconstituirea Violettei
o încercare de reabilitare a soţului ei,
implicit a ei înseşi, prin această alegorie a fugii din captivitatea sovietică, visând „cu ochii deschişi la o nouă viaţă”
şi „punându-şi speranţa în tineret că va
continua apărarea valorilor umane”? Să
fi fost această fugă din Egipt „o punere în scenă care să-l ducă spre scăpare,
spre libertate”, o lepădare, o dezicere
de ataşamentul manifestat pentru noul
regim adus în ţară de comunişti, a unui
om ce cunoştea „arta aplicării înţelepciunii care te scapă atunci când te afli
în plină primejdie”?… Se pare că da, de
vreme ce, zice protagonista, „îmi scria
de o mască a lui surâzătoare” [s.m.]
Împletind registrul mnezic cu cel
ficţional, jonglând cu tehnici narative
adecvate profesiunii protagonistei (monologul interior, dialogul şi declamarea
scenică: „…îşi aţinti privirea spre sala
goală. Pentru ea, probabil, era la fel ca şi
când ar fi plină. Interpreta un rol.”), dar
şi cu descrieri ale unor scene apocaliptice de pe front ori din universul carceral,
autorul edifică un univers secund, generator al unei intense iluzii a realului, ţesând în limitele verosimilului o delicată
poveste de iubire în cumplite vremi (în
vremea holerei, ar zice Márquez), ilustrând adevărul columbianului conform
căruia „trăiseră destul împreună ca săşi dea seama că dragostea era dragoste
oricând şi oriunde, dar cu atât mai intensă cu cât se apropia de moarte”.

Ana
DOBRE

Cu umor
despre situații
fără umor...

Umorul nu a părăsit-o pe poeta Passionaria Stoicescu nici în pandemie. O
dovedește din plin în volumul Declarații
pe propria răspundere1, cuprinzând 20
de poeme din anul pandemiei (aluzia
ludică la Dragostea în vremea holerei
e discretă, dar vizibilă...), însoțite de un
avertisment, cu alte aluzii, repede intuite de contemporani, în același registru
al hazului: „Această carte conține 20 de
poeme din anul de grație și co-vidație
20...20”. Alegem, într-adevăr, felul în
care trăim, modul în care ne amprentăm sufletul pregătindu-l pentru dramă
sau sfidarea vremurilor. Iar Passionaria Stoicescu a ales să cânte partitura
pe gama umorului: ironie, autorionie,
asezonate cu sarea și piperul maliției,
persiflării, parodiei, ludicului. Nimeni
nu se poate supăra, întrucât poeta începe totul cu sine, descriind, desenând,
apoi, cercurile concentrice ale realului,
pe care le străbate făcând haz de necaz.
Jocul de cuvinte, calamburul intră în
plămada acestei poezii gândite ca parodiere, literară, a parodiei, sociale.
Circul, dar fără să circul, spune poeta
în prima poezie, în care jocul de cuvinte
se bazează pe omonimia dintre substantivul circul și verbul a circula (cu forma
de conjunctiv prezent, să circul), la care
se adaugă omonimul plasă: Ai luat plasă cu plasa...
Martor al prezentului, niciodată indiferent, Passionaria Stoicescu înregistrează hohotul zilelor pandemice, țipătul
ultragiat al ființei, decupează mici tablouri: „Cerul e în pământ,/ pământul
în moarte,/ nimic nu mai e cum era.../
În casa-nchisoare/ te speli pe mâini mai
departe,/ în timp ce clovnii/ creierul ți-l
spală...”, încorsetate de timp și de vreme: „Strigi, dar n-ai cum să fii auzit...”, se
străduiește să înțeleagă, căci, în absența
unui sens, realitatea se suprapune absurdului, ilogicului, respinse de rațiunea
ordonatoare ca neconforme creației divine. Pe acest fundal de coșmar, poeta
își scrie autobiografia în pandemie: „În
propria închisoare,/ în propria casă,/
cânt doar în somn/ când coșmarul mă
lasă...” Însingurarea este totală, nici
ecoul nu mai răspunde, iar omul experimentează, e obligat să o facă, nu numai
solitudinea, ci alienarea. Semnele vieții,
cu firescul lor, s-au degradat, lumea nu
mai evoluează în scenariul lui Dumnezeu, ci într-unul aleatoriu, scris de minți
ticăloase, „cârpacii de azi, ciolacii de
ieri”. Pentru a supraviețui, oamenii își
mută viața în vis, într-un spațiu securizant al iluziei, dar și al speranței că răul
poate fi răpus.
În Declarația de bază, Distanța,
Copacul fricii, „cancerul cuvântului”,
Ochelarii și masca, Iubitul pandemic,
O lecție degeaba, Declarația lui Toma
în vremea coronavirusului, Passionaria
Stoicescu înregistrează semnele timpului în tabloul grotesc, absurd care face
ca desenele lui Goya să pară exerciții
infantile și, ca voce a umanității, avertizează: „În imponderabilul tău/ plutește
sămânța lui Dumnezeu/ udată de sângele fricii,/ proslăvind lumea furnicii/
și lumina gratis din soare....// Când
spaimele dau în floare,/ când umilința
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Scrisoare despre mama mea frumoasă
IUBITO, aş fi vrut să-mi cunoşti mama
ca să ştii că aluatul e bun şi viaţa prea scurtă
aş fi vrut să vezi bruneta cu ochi albastri încărunţind
cum am văzut eu şi cum am simţit scurgerea lumii
şi cum m-am mâniat pe Dumnezeu şi cum m-am certat cu El
pentru mama
şi cum am pierdut aş fi vrut să vezi, Iubito,
şi cum mi-am plâns singur de milă
pentru că-ntr-o lume creştină, Iubito,
pe nimeni nu interesează de nimeni
preoţii au vile maşini şi burţi nejustificat de mari
într-o lume săracă
iar Isus de-ar veni ar face infarct la intrarea-n catedrala-n
care EL e doar pretext de-mbogăţire şi spălat bani.
(să ştii că atunci când mă podidesc greutăţile mi-e dor de umărul firav al mamei pe care-mi odihneam neliniştea vieţuirii!)

sporește vraja,/ se-nmoaie coaja/ și din
egoismul sărac,/ din nevăzuta sămânță/
crește un fel de copac...” Conștientizând
asupra părții divine din om, în ADN-ul
căruia se oglindește Dumnezeu, „tânjind de tărâmul lui Dumnezeu”, poeta
își materializează credința că Dumnezeu nu și-a părăsit creația, iar omul,
având un destin creator, nu poate decât
să continue a crea. Scrisul, în solda lui
Guttenberg, este pentru Passionaria
Stoicescu, o vocație, darul și harul său,
șansa de a corporaliza cuvintele în metaforă și simbol, de a învârti cheia sensului. Pe pânza poetei, umbrele vremii
o includ ca pe un scrib aplecat asupra
cuvântului, în timpul scriiturii: „Scriu,/
și ce dacă scriu,/ și cine citește?/ Doar
unul jelește/ hârtia ajunsă sicriu,/ cuvântul – un giulgiu strident,/ mormântul – o carte-n pustiu,/ cortegiul inexistent... (...)// Ah, de-aia scriu,/ doar așa
pot să fiu,/ cu gestul meu încăpățânat/
ca Bolero-ul lui Ravel,/ când se-ntoarce în el/ poruncindu-mi să-nviu/ cu sufletul jupuit,/ la s t a r t și-n s t r a t,/
iar despre circ, halei-hap,/ s-o iau de la
cap/ în poeticul cap,/ unde cheia sensului m-a prevenit:/ «S t a r t u l a fost
furat,/ s t r a t u l s-a nesfârșit!»”
În solitudine, omul, întors spre sine,
descoperă noi teritorii ale gândului și
gândirii și se descoperă în dialogul cu
Dumnezeu, cu Pământul. Dialogul cu
Pământul este un dialog al reproșului,
avertizând asupra vinei de a nesocoti
balanța, echilibrul dintre a fi și a avea,
sacrificând existența, ca ființare și ascensiune spirituală, pentru posesia/posedarea bunurilor lumești: „...«La rând,
în rând, pe rând,/ casc plictisit îngropând/ vii și morți, ferestre și porți.../ A
te naște/ a dispărea –/ e pentru groapa
hămesită/ a lui a avea,/ a intra/ a ieși –/
e pentru groapa comună/ a lui a fi,/ verbe deloc auxiliare sub legământ/ pentru
cel care sunt/ răbdătorul Pământ.../
Până cât?/ Până când?»”
Rana lumii și a umanității se adâncește: „Această rană cântătoare/ nu
poate prinde coajă.../ Toate cangrenele
verbului/ stau de strajă.”, iar invocația
Divinității, superfluă într-o lume desacralizată. De aceea, persiflând, în stilu-i
caracteristic, Passionaria Stoicescu invocă praful, „rege al lumii fără hotare”:
Iertare, Domnule Praf!, aducând umanitatea la momentul zero, de dinaintea
facerii, pentru a relua, într-un scenariu
ucronic, al răului, second hand sau sfidând coronavirusul, potrivit Ecclesiastului, ceea ce a fost și ar putea să mai fie:
„Și aceste cuvinte/ au mai fost probabil
scrise,/ renăscute și iarăși ucise,/ doar
că gândul și sufletul meu le-au reînviat,/
inima mea sânge proaspăt le-a dat...”
Scriind (despre) și descriind tablourile pandemiei în decupaj propriu, poeta
Passionaria Stoicescu se scrie și se descrie, cu ADN-ul înscris în carte, având
acuitatea scalpelului autoinvestigației,
transformând mărturisirea în document al eului, în fotografia de Sisif al
vremurilor, suindu-și zilnic, pe muntele
propriu, povara de cuvinte a vremurilor.
Cuvintele ei vor să salveze o lume chiar
și în proiecțiile virtuale ale iluziei.

_____________
1 Passionaria Stoicescu, Declarații pe
propria răspundere. 20 de poeme din anul
2020, Editura eLiteratura, București, 2020.

Din tinda bisericuţei Dumnezeu îmi făcea cu mâna
şi tu nu vedeai
prieteni buni şi amici laolaltă
adunau lumea-ntr-un pumnal de cuvinte nu vreau să ştii, nu vreau să ştii
convenienţele sociale, iubito! –
cândva la aceeaşi bisericuţă bătrâni şi gârbovi
la clubul din parc o să-ţi spun că-n duminica aia
riscam să te pun înaintea lui Dumnezeu
vom juca table şi şah vom retrăi amintiri separate
pentru că cele comune sunt puţine din cauza ta.
(La bisericuţa din colț când s-a citit Evanghelia
a trecut o pasăre nouă prin inima mea!)
Cred că niciodată nu vei afla că fericirea vine din lucrurile
mărunte şi că Dumnezeu se ascunde-n cei flămânzi şi goi!
Cred că niciodată n-o să ştii că sufletul nu e de dat la mezat
şi nici viaţa la schimb!
Cred că niciodată n-o să ştii că, dacă noaptea lasă locul zilei
ea stă mereu la pândă să-şi reia locul!
şi mai cred că tu nu crezi că ai văzut OMUL!
şi mai ştiu că, dacă ţi-ai fi oglindit măcar odată sufletul
în ochii mamei ai fi fost mai frumoasă decât eşti!

Scrisoare despre Dumnezeu
şi mama mea frumoasă
Iubito, astăzi am stat la rând să mă închin la icoană
în biserica joasă
era Sfântă Mărie Mare şi toţi păcătoşii se îngrămădeau
să-şi coafeze memoria
erau atâtea flori încât nu mai simţeam smirna
şi nici tămâia Iubito n-o mai simţeam
era arâta minciună în jur încât nici adevărul
din predica preotului chel nu s-a mai văzut
atâta minciună era, Iubito, atâta necredinţă era
femeile lumii aveau decolteul prea larg şi fusta prea scurtă
voiam să mă rog să mă însingurez în liniştea mea
şi-n cuvânt să-mi petrec regăsirea de-a fi
nu puteam, Iubito, atâta dezmăţ agresau privirile mele
cernite atâta silă se făcea
ieşeam şoptit pe poante ca balerinele în opera pierdută a lui
Ceaicovski din casa tatălui meu
sfinţii de pe pereţi şi bolta joasă îmi făceau şoptit cu mâna
să nu-i vadă orbii din biserică
a vedea vedere ziceau şi nimeni nu ştia că e una să vezi
cu ochii trupului alta cu ochii minţii
şi cu totul alta cu ochii sufletului vezi lumea când eşti egal
cu tine însuţi la ceas de seară cu popă de negru.
(Mai ştii când ţi-am spus că m-am rugat să mă-nţelepţească
Dumnezeu exact atunci când El nu mai ştia unde stau?)
Aşa a fost, Iubito, atunci când pe valuri mari de tristeţe
şi umbră sufletul meu făcea surf de unul singur
era ilegală fericirea mai ceva ca-n perioada Inchiziţiei
lumea vorbea în şoaptă
mă voi dormi, Iubito, mă voi dormi îţi ziceam
şi nu aveai martori la declaraţia de dragoste făcută
te certam că-mi umbli prin gânduri
păşindu-mi apăsat prin sufletul stingher
nu vedeai, Iubito, cum în ochii tăi limpezi
sufletul meu rănit de atâtea anotimpuri
eram deja bătrân la trup tânăr la suflet eram
şi abia copil în priviri.
(Mai ştii că atunci când te-ai trezit ţi-am spus că ochii tăi
ascund în priviri un alt minunat rai în flăcări?)
Aşa a fost, Iubito, atunci când era ziua mamei
şi îmi era atâta dor de sufletul ei
mi-ar fi prins bine zâmbetul ei mâna ei caldă
de-mi mângâia sufletul mi-ar fi crescut aripi
până la cer aş fi zburat, Iubito, până dincolo de el
m-aş fi dus de unul singur
printre norii răzleţi sufletul meu şi-ar fi irosit cuvintele
şoaptele ar fi crescut mai mari ca lumina
în ceasul pătat de amintiri
secundarul făcea revoluţie degeaba
minutarul ştia mersul istoriei clipei pe de rost
numai noi, Iubito, stăteam la rând de unii singuri
fumam chiştoace şi retrăiam amintiri uitate
în parcul gol se dădea deşteptarea la linişti
şi nimnei nu era martor la renaşterea speranţei
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Dumnezeu zâmbea şoptit şi nimeni nu ştia câte kilograme
are umbra soarelui iarna.
(Mai ştii când ţi-am spus că Morţii nu îi trebuie copii pentru
că noi ne sacrificăm degeaba?)
Aşa a fost, Iubito, şi peste toată inima mea rănită lacrimile
mamei şi ale lui Dumnezeu m-au făcut să mai zic o dată
sărut mâna luminii şi lumii
era atâta întuneric de nu se vedea speranţa, Iubito,
şi mă dureau imaginile desprinse din stampe
era greu întunericul şi abia crescută speranţa şi nimeni
nu ştia că în crucea nopţii rugăciunea venea de la sine.

Scrisoare despre dorul adânc
și mama mea Maria
Iubito, de-a lungul vieții mele am nemurit
zâmbete în mulți ochi triști am lăsat multe cuvinte în inima
celor din jur dar au fost și cuvinte care-au nemurit în sufletul
meu amintiri
cu toate astea cea mai frumoasă privire blândă era tot a
mamei ochii ei erau albaștri ca cerul la care n-am să ajung
niciodată cu mâna trupului
părul negru cândva s-a făcut cărunt dintr-o dată
dar zâmbetul mamei înflorea la fel
un întreg spațiu dintre noi e plin acum cu amintiri
nemuritoare atunci tu m-ai rugat să-ți fac un parfum care
miroase-a iubire, Iubita mea
fiind un băiat mai sărac decât vântul pribeag printre frunze
ți-am dăruit doar ultima mea poezie de ziua ta și-ai rupt-o.
(Mai știi când te-am rugat să nu accepți viața pe care ți-o
propun oamenii din jur?)
Așa a fost, Iubito și în crucea zilei timpul meu nu are maluri
viața mea nu are niciun port în care să ancoreze
măcar o noapte fericirea de-a fi nimeni nu mă așteaptă pe
țărmul depărtării mele de lumea cu franjuri de moarte la
colțuri tot ce fac astăzi abia mâine va crește-n lutul simțirii
vremelnice nu mai pot face nimic ca să schimb ziua de ieri
și faptele mele zicerile mele mâine aș vrea să fie altfel dar nu
mai depinde de mine să mă trezesc dimineața.
(Mai știi că ți-am luat trupul în brațe pentru ca sufletul tău
să simtă că a ajuns acasă?)
Am trăit vremuri sălbatice ți-am spus, Iubito
și numai ochii mamei ascundeau liniștea
femei băutură și vise deșarte chiștoace de viață și resturi
de vânt am risipit în trecerea mea inutilă clipei învelișuri
de umbră și iluzii de gând am dat la mezat pentru respirații
mărunte numai mâinile mamei îmi ștergeau de praf durerile
multe și jalea de atunci nu mă mai deschid în fața oricui
pentru că nu toți au inima mea nu toți știu cât de grea e
umbra iarna când nu se mai poate întinde pe asfaltul crăpat.
(Mai știi că te-am așteptat mereu deși știam că n-o să te mai
întorci niciodată?)
Timpul e mai important ca banii pentru că dacă îl dai și-l
risipești nu îl mai poți nici cere și nici lua înapoi în crucea
vieții-n amiază spre noapte
albul e tăcerea tuturor culorilor ți-am spus și la nunta
care n-a mai avut loc m-ai îmbrăcat numai în negru
negrul e vorbirea întregii tăceri mi-ai spus atunci
pe marginea gropii se termină viața și începe cu adevărat
tristețea singurătății noastre.
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Bolintineanu, contemporanul nostru

După cum se ştie,
la 20 august a.c. se
vor împlini 150 de ani
de la trecerea în eternitate a uneia din cele
mai mari figuri ale
literaturii noastre din
secolul al XIX-lea:
Dimitrie Bolintineanu. Comemorarea scriitorului şi
cărturarului născut la Bolintin Vale va constitui, desigur,
încă un bun prilej de a-i reciti scrierile şi de a reevalua
opera lui în contextul istoriei şi al climatului literar în
care a fost scrisă. E adevărat, despre Bolintineanu s-au
pronunţat mulţi. În decursul unui secol şi jumătate de la
moartea lui au apărut numeroase studii, s-au editat monografii şi opera i-a fost tipărită şi retipărită, fragmentar,
în mii de exemplare (în treacăt fie spus ediţia critică de
Opere, vol. I-XII, alcătuită de Teodor Vârgolici şi tipărită
între 1981-1992 a reprezentat cel mai important moment
din posteritatea scriitorului), aşa încât s-ar părea că astăzi despre el n-ar mai putea fi spuse multe lucruri noi.
Spunem „s-ar părea“ întrucât o moştenire culturală
atât de vastă, de variată (nu numai tematic), nu-şi poate
epuiza (fie şi într-un veac şi jumătate) toate valenţele,
subtilităţile şi sugestiile puse la îndemâna comentatorilor şi istoricilor literari. Dacă despre poezia, proza şi
însemnările de călătorie ale lui Bolintineanu nu a curs,
cum se spune îndeobşte, multă cerneală, nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu publicistica scriitorului venit pe
lume la Bolintin Vale.
Meritul scoaterii la lumină a două scrieri bolintinene
ce ţin de aria eseisticii şi a publicisticii revine aceluiaşi
împătimit cercetător Teodor Vârgolici, care în volumul al
XII-lea al amintitei serii de Opere a inclus textul Cartea
poporului român. Cugetări filosofice şi politice în raport cu starea actuală a României, apărut pentru întâia
oară în 1869. Ceva mai târziu, în 2007, într-un volum de
la Editura Gramar din Bucureşti a fost editat şi eseul Nepăsarea de religie, de patrie şi de dreptate la români,
apărut pentru prima oară în 1869 şi rămas de atunci în
sipetele marilor biblioteci, un secol şi câteva decenii.
Nepăsarea de religie, de patrie şi de dreptate la români
(un titlu pe cât de incitant tot pe atât de interesant, între
altele şi pentru că sugerează anume trimiteri la actualitatea zilelor noastre, de parcă ar fi fost scris ieri) este ceea
ce am putea numi, fără teama de a greşi, un eseu cu multiple conotaţii. Un eseu ce se cere a fi comentat şi evaluat
în contextul epocii în care a fost scris, deoarece pe de o
parte vizează societatea românească într-un anume timp,
iar pe de alta aruncă o lumină lămuritoare atât asupra
întregii opere bolintinene, cât şi a biografiei autorului.
Aşa cum se ştie, Bolintineanu a fost alături de Alexandru Ioan Cuza şi i-a rămas fidel chiar şi după ce domnitorul a fost detronat la 11 februarie 1866 de către „Coaliţiunea monstruoasă“, cum scria la acea vreme Cezar Bolliac.
Fidelitatea scriitorului faţă de Cuza n-a cunoscut nicio
sincopă, chiar dacă uneori poetul n-a fost de acord cu
unele idei ale domnitorului. Cu un an înainte de a fi detronat Cuza, în 1865, Bolintineanu îi făcea domnitorului
o vizită „de condoleanţe“, scria G. Călinescu.
Înlăturarea de pe tron a domnitorului Principatelor
Unite l-a marcat adânc pe poetul Bolintineanu şi i-a
prilejuit scrierea unui virulent pamflet. „Conspiratorii –
scria el – se aliară cu noaptea, serbară nunta în palatul
domnului unde născu până în ziuă acest Făt-Frumos ce
îl numi 11 februarie; o Cameră şi un Senat nuntaşi, în
minoritate, nuntaşi de a doua zi ai acestei însoţiri între
noapte şi conspiratori, adoptară noul regim în aclamaţiunile foilor vândute şi paraziţii alergară din toate părţile
cu laude, ca să capete un loc la banchetul noului regim.
Comedienii, banchetiştii, prestidigitatorii, arlechinii, jucătorii pe funie, bufonii, divertiră sărbătoarea; se mâncă
foc, se scot panglice pe nas. Se sărutară, aruncară cu tină
în regimul trecut, stropiră cu isop regimul nou; înmormântară domnia care dase românilor viaţa naţională,
libertatea muncei, drepturile cetăţeneşti, şi scriseră pe
pecetea mormântului: infamia, trădarea, corupţiunea, tirania. Traseră hora împrejurul mormântului, apoi, când
voiră a împărţi vestmintele mortului, se prefăcură că se
ceartă, ca să înşele, încă o dată, buna credinţă a naţiunii“.
În genere biografii lui Bolintineanu au remarcat, pe
bună dreptate, că după înlăturarea lui Al.I. Cuza de la
Domnie scriitorul a devenit din ce în ce mai pesimist în
ce priveşte starea şi viitorul naţiunii. Dintr-o asemenea
stare s-au iscat şi astfel de constatări: „Tot se vinde, se
compară. Nu te-ntreabă nimeni de unde ai milioane, totul este să ai... Funcţiuni, concesiuni, favoruri, recompense naţionale, dreptul de contracte, servă a înavuţi pe
cei ce au de vânzare conştiinţa“, iar în alt loc, privind
spre felul în care era cârmuită ţara în vremea lui, scriitorul nota: „Legile nu se execută, nu sunt iubite, căci nu
sunt făcute de toţi, căci nu fac fericirea tuturor, nu sunt
izvorul nici egida proprietăţii publice; căci recompensele nu se dau pentru valoarea dată faptelor citite publicului, ci pentru considerarea persoanelor; căci cel inocent
este lovit, şi cel blestemat achitat şi onorat“.
Aruncând un arc peste timp (un arc larg dacă ne reamintim că astfel de consideraţii erau făcute în urmă cu
mai mult de un secol) e lesne să constatăm că, în mare,
acele rele sociale s-au perpetuat prin ani şi prin istorie
până azi. Să fi fost Dimitrie Bolintineanu un vizionar,
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un cărturar care a ştiut să vadă cu
mult mai departe, prin vreme, de
epoca lui? E greu de afirmat, în aceeaşi măsură în care e greu şi de contestat acest adevăr. Dincolo, însă,
de orice alte considerente, trebuie
spus din capul locului că Nepăsarea
de religie, de patrie şi de dreptate
la români cuprinde în mare măsură
idei, concepte şi adevăruri pe deplin
valabile şi acum, în ciuda multelor
schimbări sociale care au avut loc de
atunci şi până azi, în ciuda diferenţelor dintre structurile statului de
secol XIX şi cele de acum.
Prin urmare, cel dintâi şi cel mai
apăsat accent e pus de scriitoruleseist pe religie, de starea şi rolul ei
depinzând în cele din urmă patria şi
dreptatea, fiindcă, în preambulul lucrării (o întâmpinare către Generalul
Const. Herescu Năsturel) se poate
citi: „Chestiunea religiei este aceea
care decide de patrie, de dreptate, de
morală. Nepăsarea este adâncă între
noi pentru religie; prin urmare pentru patrie, pentru dreptate. Biserica,
fără libertate completă, fără ajutorul
filosofiei nu a putut îndestul spiritualiza nici a lumina de
când guvernele acestei ţări nu mai erau expresiunea naţiunei. Chiar ideea este întunecată în această situaţie“.
Este important şi interesant de remarcat că autorul
procedează ca un matematician sau alt reprezentant al
ştiinţelor exacte din chiar primele rânduri ale eseului
său; emite ideea, de fapt axioma întregii demonstraţii
care va urma. El scrie: „Umanitatea are un scop: dreptatea. Religia şi naţionalitatea sunt două mari principii
şi mijloace spre a ajunge la dreptate. În dreptate este tot;
în dreptate este Dumnezeu, este viaţa, este ordinea, este
naţiunea, este puterea, este gloria, este libertatea, este
egalitatea, este umanitatea“.
Dimitrie Bolintineanu nu lasă nicio afirmaţie fără argumente. În cazul religiei demonstraţia se fundamentează
pe de o parte pe însăşi istoria omenirii, ori mai exact spus
istoria sentimentului religios pe de o parte, iar pe de alta
pe scrierile marilor filosofi ai Antichităţii. Din Plutarh,
bunăoară, desprinde un citat imbatabil: „Aruncaţi ochii
pe faţa pământului, veţi vedea cetăţi fără ziduri, fără magistraturi, popoare fără lăcaşe fixe, fără datina monedei,
dar nu veţi găsi niciun popor fără conştiinţa zeilor”.
Dacă Mircea Eliade sau Victor Kernbach ar fi fost contemporani cu Bolintineanu şi ar fi tipărit lucrările lor,
atât de cunoscute astăzi, este sigur că poetul şi-ar fi luat
argumentele necesare demonstraţiei şi de la ei. Dar şi
aşa, fără a se adânci în multe bibliografii şi fără a detalia
propriile idei, autorul Nepăsării... reuşeşte să-şi pună
în lumină propriile idei. Sigur, din punctul de vedere
al cititorului de azi rămâne discutabilă coruptibilitatea
clerului de atunci, văzută ca una din cauzele pierderii
autorităţii bisericii în stat.
Procedând cât se poate de sistematic, ca un istoric
adevărat, Bolintineanu propune lectorului etape şi zări
al credinţei, îndeosebi etape şi zări ale creştinismului.
Între ele apariţia şi sacrificiul lui Isus Hristos ocupă locul cel mai important. Întâmplările de atunci reprezintă,
de fapt, baza întregului edificiu al demonstraţiei autorului. „Pe când infamul Tiberiu speria lumea cu crimele
şi desfrânările sale în insula în care se retrăsese – scrie
poetul aflat în ipostaza de eseist –, Fiul Omului întărea
lumea prin viaţa lui şi-o scăpa prin moartea lui. El aducea poporului religia, morala şi libertatea în momentul
în care ele mureau pe pământ“.
Alegând să evoce unele momente istorice, scriitorul
apelează şi la învăţăturile şi pildele unor clasici ai filosofiei universale, Bolintineanu scrie: „Ideile divine ale lui
Platon, trecute în Evanghelii, apoi în legile sinoadelor,
aduseră în lume cultul unităţii lui Dumnezeu şi în realitatea umană, suveranitatea societăţilor omeneşti. Era
uciderea despotismului, era frăţietatea între oameni,
între naţiuni, între tot ce avea raţiunea, ce forma specia
cea mai superioară a facerii. Cristianismului suntem datori libertatea şi egalitatea“.
Comentatorul-eseist nu se mulţumeşte doar cu argumentele oferite de istoria creştinismului în lume. El trece numaidecât la analiza stărilor de fapt din Principate,
subliniind ideea că la noi „legile bisericii treceau în datini, datinile erau simple şi morale“, iar în vremuri de
prigoană a credincioşilor (ex. domniile fanariote) oamenii fie se retrag în munţi, fie „preferă să moară decât să
trădeze biserica care era patria“.
Urmează, zice autorul, „a doua fază a religiei, cea rea,
căreia suntem datori nepăsarea“.
Este neîndoielnic faptul că aci este vorba de contemporaneitatea imediată, cea în care se putea vedea cu
ochiul liber în ce consta corupţia preoţilor – de unde
şi pierderea încrederii în predicile capilor bisericii. Ei
„se fac tari prin averile lăsate cu condiţii de binefaceri
la biserici. Ei înturnă acele binefaceri de la destinaţia
lor la persoana lor. De aici naşte căderea religiei. Cea
dintâi condiţie a religiei este modestia... O biserică se
face ipocrită şi materialistă prin preoţii ei. Aceşti preoţi

dispreţuiţi de partea societăţii încă
morală, încă spirituală, se restrâng
pe lângă tiranii societăţii“.
În acest context devine, fără îndoială, legitimă o întrebare: „Capii
clerului nostru ştiu că bazele religiunii noastre sunt doctrinele lui
Christ de unitate, de libertate, de
frăţietate şi de dreptate?“.
Alte două cauze care au contribuit la zdruncinarea religiei, ori mai
exact spus a încrederii în biserică şi
în slujitorii ei, ar fi neîncrederea în
doctrine şi – mai ales! – aservirea
politicului. Concluzia întregului
excurs analitic şi critic al eseului
bolintinean este una categorică:
„Cine are nepăsarea de religie, are
de libertate, de dreptate, de egalitate, de morală, de bine, de fericire,
de Christ, de Dumnezeu şi prin urmare de el însuşi, de familia sa, de
naţia sa, de umanitate“.
Amendabile sau nu, vulnerabile
sau nu, ideile puse în circulaţie de
D. Bolintineanu trebuie judecate,
cum scriam mai la început, în contextul social-politic al vremii.
Oricum am judeca lucrurile, fie că avem în vedere reverberaţiile acestora în epoca actuală, fie că nu, totuşi
trebuie să recunoaştem nobleţea şi frumuseţea ideilor
de acolo. În ce priveşte cea de a doua parte a studiului
bolintinean, Nepăsarea de patrie, am remarcat, înainte de toate această frumoasă definiţie a conceptului de
patriotism: „Cine iubeşte mai mult patria decât exilaţii care lasă în urma lor tirania, uciderea, despoierea.
Este (patriotismul, n.n. F.P.) mai mult decât tărâmul
unde ne hrănim. Este locul unde am văzut lumina,
unde sunt afecţiile, tradiţiile, speranţele, proprietăţile familiei, unde sunt familii amice, aliate prin comunitate de origine, de datini, de religie. Astfel amorul
patriei, dragostea de localitate, spiritul de familie vin
din acelaşi sentiment, larg şi nobil pentru inimile generoase, meschin şi personal pentru inimile strânse şi
căzute. Egoiştii îneacă în ei aceste sentimente. S-a zis
că cristianismul punea patria afară din pământul celor
ce trăiesc. El are două patrii în adevăr: patria sufletelor în regiunile cerului şi patria corpului în frăţietate,
caritate, libertate evanghelică“.
Pentru Bolintineanu a fi patriot înseamnă să pui înaintea intereselor personale interesele patriei. Patriotismul „are la bază naţionalitatea“ şi este în contrast
direct cu cosmopolitismul – „sistemul de a iubi pe toţi
şi nu a iubi pe nimeni“, unde „nu se fac sacrificii pentru familie, pentru patrie şi pentru umanitate numai în
teorie“. Ceva mai la vale citim: „Cei mai mulţi se sfiesc
a-şi mărturisi lor înşile că sunt români, că au o datorie,
o misie ca români, că patria lor are un viitor. Cel mai
mare inamic al patriei, al puterii ei, libertăţii şi demnităţii ei, este chiar cugetarea noastră! Dar sunt fapte
mult mai triste acelea ce fac unele guverne, unele naţii:
când se fac complici cu streinii inamici ai patriei, ca să
înjosească, ca să slăbească, ca să umilească patria, şi
când între ei ai să găseşti mai întărâtaţi şi mai aprinşi
adversari contra ţării decât între streini. Ceea ce văzurăm la noi în anul acesta“.
Dar parcă numai atunci? ne vine să adăugăm, gândindu-ne la derapajele unor persoane publice de după
1989. Sau chiar ale unor partide de azi. Însuşi conceptul de patriotism a fost/este pus la colţ de către unii
dintre compatrioţii noştri. Din acest punct de vedere
Bolintineanu nu numai că avea dreptate, dar se dovedea a fi şi un vizionar. În fine ar fi, poate, mult de discutat pe această temă şi nu ne-am propus s-o facem aci
şi acum din motive lesne de înţeles.
Cât priveşte Nepăsarea de dreptate e limpede că
scriitorul ne oferă o exactă şi la obiect radiografie social-politică a vremii lui, cu trimiteri la politicieni şi
la Parlament, cu săgeţi îndreptate spre „răul zilei“ –
îmbogăţirea unora şi sărăcirea altora, cu lipsa unor
măsuri pe care ar fi trebuit să le ia Guvernul în legătură cu îndreptarea unor stări de lucruri în vădită
contradicţie cu principiile de dreptate ce ar trebui să
domnească în societate. Corupţia era şi atunci, ca în
toate timpurile şi ca pretutindeni, cauza stării de degradare a instituţiilor. Înseşi Constituţia „are lacune
de principii liberale“, ceea ce „este încă un rău pe lângă neexecutarea şi violenţa constituţiei cum este şi a
legilor“, scrie Bolintineanu.
În fine „Presa este liberă pentru că tribunalele nu
sunt libere. Libertatea presei este un princip ca acela
al Senatului şi-al Camerei de a controla faptele guvernului ilegale. Nimeni nu poate să oprească aceste
atacuri. La noi opinia publică este pentru abuz, şi urmările presei nu mai fac niciun efect. Din nepăsare
de dreptate, naşte la o naţiune orice stare tristă, naşte nepăsarea în faţă cu abuzurile“.
Oare unde am mai auzit şi citit toate acestea?
Sau poate că le-au clamat/le clamează pe micile
ecrane destui politicieni de azi?
Nimic nou sub soare...
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Poeme de Caroline Carver
Teofil Răchițeanu: două culegeri de catrene dinte
și gheară

Poetul din Munții Apusului ne-a surprins devreme
în primăvara aceasta, cu
două culegeri de catrene.
Prima ar fi în În zigzagul
gîndului (Noi-vechi-noi
efulgurații), cu subti-tlul
Addenda II, apărut în 2022
la Napoca Star și continuă
seria de catrene publicate de
Teofil Răchițeanu începând
cu 700 de bucăți în 2008,
urmat de a doua în 2012, a
treia în 2019 și a patra tot în
2019. Scotocind „în cotloanele unui vechi scrin” le-a găsit pe acestea, dar după
altele, intitulate tot Efulgurații și subintitulate Addenda, scrie autorul în Nota asupra prezentei ediții.
Prefața: Jertfe votive ridicate la nivel de rugăciune
este semnată de Radu Vida.
A doua culegere, apărută tot în anul 2022, la ClujNapoca: editura Scriptor, se cheamă Efulgurații
(Sentimente cu poeți). Prefața Rodicăi Lăzărescu
se intitulează Răchiți-m-aș răchiți....

nimicnicie, în care toate măririle cad: „Imperii mari,
mari imperatori –/ Cărți vechi ne spun de ei cuvînt –/
Machedoni, Xerxesi, Cyruși, Cezari,/ O, cît de mari!
Și-acum ce sînt?” (p. 18); la fel în: Azi, toți, la porți de
fum, fantome. Ori să exprime îndoieli privind sensul
existenței: Viața și cu moartea n-au hotare.
O sintaxă specială, asemeni textelor medievale, cronicărești, întâlnim adeseori, practicată cu sistem, cum
și accentul modificat al unor cuvinte în vers, mizând
pe nota de arhaicitate imprimată astfel. Din tristețe,
singurătate, viață, moarte, renaștere, mister, dragoste,
bucurie și zădărnicii se compun „efulgurațiile” În zigzagul gîndului. O interogație coborând de-a dreptul
din Radu Gyr: Oare sufletele celor ce nu mai sînt,
sînt?. Ancorarea în folclor, în baladescul cântecului
bătrânesc al Mioriței: Este moartea mea mireasami. Nietzscheean: „Cădeau, ca frunze, stelele în hău./
Amară era vremea și tîrzie./ Și Dumnezeu murise, și,
vai, vai!/ Nimic și nimeni nu se-ndeamnă să mai fie”
(p. 153); prins în contradicții: „Numa Moartea, numa
Moartea, niciodată moarte n-are” (p. 85), respectiv:
„Murise însăși Moartea” (p. 156) – pare un mistic refuzând transcendența, dar e doar o părere: „Umblă
prin munții-aceștia Dumnezeu./ Îl întîlnesc adesea

Ambii prefațatori sesizează apropierea de Omar
Khayyam, în repetate rânduri mărturisită de poetul
însuși. În ambele, autorul aduce mulțumiri unui sponsor care vrea să rămână anonim, un „distins domn
academician român” care a ajutat cu tipărirea celor
două culegeri, întrerupând dependența publicării operei poetului Răchițeanu de condiția găsirii de acesta,
hălăduind prin Munții Apusului, a coarnelor de cerbi,
ca până acum. Ambele culegeri au un format special,
asemănător aceluia în care au apărut în ultimul timp,
în limba engleză, Cuvinte de înțelepciune de
Mawlana Jalahuddin Rumi: 14,9 x 9,8 cm.
Cea dintâi este alcătuită din trei secvențe: I. În zigzagul gîndului; II. Cu doru’ și dragostea și III. În zigzagul gîndului, din nou.
Cea de-a doua, tot trei: I. Sentimente cu poeți; II.
Efigii; III. Mereu în tot și-n toate Poesia și o Anexă; un
poem de 15 catrene, intitulat Remember, „La aniversarea primului sfert de veac de la întemeierea «Echinoxului»”.
În zigzagul gîndului (Noi-vechi-noi efulgurații) Addenda II conține catrene ale unui imn
adresat Apusenilor, munții cu păduri seculare, în sânul
cărora trăind, autorul se simte înrădăcinat în legendă:
„E-un brad în munții mei, bătrîn-bătrîn./ Cu Brațele-l
cuprind. Înrourată/ E fruntea mea de-un gînd, ce-n
sineși doar,/ De nimeni auzit, șoptește: Tată!” (p. 17) ,
urmat de varianta fuzionării în mitologia precreștină a
locului: „E-un brad în munții mei, bătrîn-batrîn./ Lui
mă închin de cînd mă știu, mereu./ E-un mag, albit
de ani, rămas din vremea/ Lui Moș-strămoșul meu
Zamolxe-zeu...” (p. 18), asemănarea cu poema Brad
bătrân a lui Nicolae Iorga e zguduitoare. Septuagenar avansat, poetul își permite să scrie versuri despre

șezînd aici pe-o piatră./ Mă pironește ochiu-i ca pe-un
străin. Îngheț./ Pare-mi atunci că Morții El e cealaltă
față” (p. 140) – sunt versuri de mare putere expresivă.
Acest Khayyam autohton stă de vorbă cu Dumnezeu,
cum ar duce Greul lumii cel mai greu: „Greul lumii
cel mai greu/ Îl ține-n El Dumnezeu,/ Și pe El plînge-l
și-l ține/ În el biet sufletul meu...”.; sau: „O mie de catrene-am scris. Nu am/ Putere pentru altele, că nu-s
Khayyam./ Și har nu am ca el. Poate-s, mă tem,/ Doamne, al Tău, aici, final, catren...” (Epilog).
Efulgurațiile (Sentimente cu poeți) adună catrene dedicate Poesiei și, rând pe rând, multora dintre
poeții lumii, de la Orpheu la Ana Blandiana, de la Sapho la Tudor Gheorghe, de la Ovidiu la Maria Tănase,
rostuindu-se ca un tezaur-ofrandă și rostindu-se ca
închinări lui Eminescu și întregului popor de poeți cu
care autorul empatizează profund: „Pe-aici poeții încă
mai trebuiesc, căci nouă/ Ne tulbură ființa cu ființa
lor de rouă./ Cînt, plîng cu ei, mă-ntunec de-un gînd,
mă iar însénin –/ C. Ivănescu, Rilke, Villon, Khayyam,
Esenin...” (Răvaș din Eutophia). Aceeași sintaxă întoarsă în sine: „Zeu al Clujului, odată./ Muritor, sub
Steaua Lui,/ Îi adulmec pe străzi urme/ Și-i, în gînd,
înalț statui...” (Sentiment, la Cluj, cu Lucian Blaga).
Pe cât de micuțe ca format tipografic, pe-atât de bogate în trăire și gând poetic, cele două recente culegeri
de catrene ale lui Teofil Răchițeanu – poetul rezident
în Munții Apusului ca în pridvorul Raiului – umplu
sufletul cititorului cu aerul poetic tare, curat și versul
bine ticluit în forme rare azi, pline de prospețimi oglindite în străvechimi și „efulgurații” dure, diamantine.

Mihai POSADA

Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 de ucenici ai lui,
Mărțișor 2022, Sibiu-pe-Cibin

e un șoarece afară, zise el,
și imediat am început să-mi fac griji:
bietul de el, tremurând în întuneric
cu mustățile-nmuiate-n rouă...
			
îmi amintea de mine
temându-mă pentru ziua de mâine
și, cu toate că motanul
îmi dormea încă-n poală,
știam că se va scula-naintea mea
și atunci gândul mi-a zburat la domnițe și cavaleri,
călugări și lorzi,
trăgând de frâie și descălecând
să-și admire robele învolburate în oglinda lacului
înainte de-a sări înapoi în șa
		și a galopa spre inima pădurii
unde codru-i amuțit și cea mai mică mișcare
		
nu trece neobservată,
unde nici măcar un șoarece cu cele mai pricepute
mustăți ale Creștinătății
nu se poate ascunde
și m-am gândit la copaci,
cum stau mereu în așteptare...
oftatul vântului,
liniști bizare...
și mi-am adus aminte cum iarna
în pădure omătul e gros,
afară de peticele topite
la baza fiecărui arbore
parcă s-arate că conștiința le e încă vie
chiar dacă seva le-a-nghețat în vine
și m-am gândit la urmele mici din zăpadă
și la urletul lupilor
Rex, am spus,
trebuie să mă opresc înainte să trimiți și bufnițe, altfel
curând zăpada va fi pătată de sânge.
Dar el plecase
și-nchisese oblonul în urma lui.

„Știe cineva
când a fost echinocțiul?”
albinele dorm în vulcani înghețați
visând la flori
murmură doar pentru ele
în somn culori
primule iriși narcise toporași
șoriceii și aricii se trezesc alene
răsucindu-se printre frunzele jilave
luna e prinsă-n cercuri de chihlimbar,
pâlcuri moi de ciuperci
măghiran muștar roua cerului cimbrișor
apele curg libere în codri umezi
păsările colibri strălucesc în palate de cleștar
	și lumea e-n echilibru
zile și nopți de aur și argint
întâlniri tainice între-ndrăgostiți
…timpuri de basm

După bairam
M-am retras sub masă
în codri deși ai anonimatului.
Îmi aduc aminte de o pădure plină de viață,
unde vocile erau purtate de vânt în slăvi,
iar emoțiile se învolburau și curgeau
precum râuri de gheață spartă.
Ni se părea că trăim în altă lume,
clădind cuiburi de imaginație pură
printre ferigile poleite cu argint
între care să fim la adăpost,
adunînd cămări întregi de fructe și nuci,
amulete împotriva ploilor de iarnă.
Până-ntr-o zi când am auzit lupii
urlând din inima pădurii.
La-nceput erau departe,
dar ne-am dat seama
că nu mai era mult până vom fi târâți
departe de căldura protectoare din sânul copilăriei.

Poeme traduse de

Ana Neagu

Masterandă MTTLC
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Tată și fiu

de
Avdulla
Kënaçi
traducere de Oana Glasu
Avdulla Kënaçi
Se sărbătorea Ziua Oamenilor Muncii și nu făceam
ore. Se știa, în sat existau doar ceapiști și cu toate astea, sărbătoream ovaționând clasa noastră muncitoare
care ne conducea pe căi neexplorate. Doar o oră, atât a
durat festivitatea școlii, apoi ne-am întors acasă, unde
mama mă aștepta cu o traistă în mână pentru a-i duce
prânzul tatei, care păzea o turmă de oi în pășunile din
Tavan. Am plecat singur și după ce am traversat râul,
de la distanță, mergând în direcția din care se auzea
corul de tălăngi, am descoperit turma de oi. Iată-l și
pe tata, mi-am zis. Lângă el stătea un bărbat înalt, îmbrăcat în haine de lână, cu ilic cu lanț de argint și cu o
pălărie neagră pe cap, confecționată din meșină. Era
un vlah. Le-am vorbit încet, spunându-le bună ziua,
dar erau atât de implicați în conversație încât niciunul
dintre ei nu mi-a răspuns la salut. M-am așezat acolo
în apropiere, încercând să fiu cât se poate de invizibil.
- Adică, tu, Visho, spui că nu există pământ mai bun
decât cel din jurul izvorului – zise cu o oarecare indignare vlahul cu lanț de argint?
- Du-te mai bine și aruncă-i o privire chiar tu, eu așa
cred, soarele îl scaldă de cu zori, e în partea de răsărit
- spuse tata. Vlahul își aminti de mine și mă privi din
cap până în picioare, apoi întrebă:
- Dar băiatul acesta, al cui e?
- Al meu - răspunse tata, zâmbind pe sub mustață.
- Câți ani ai? - m-a întrebat.
- Unsprezece - i-am răspuns.
- Atât are și unul dintre fiii mei, se numește Leonidha - zise el.
Satul Qelefun era fericit că-i va crește capitalul și va
deveni mai puternic prin avuția vlahilor care veneau în
grupuri. Nu vor mai fi migrat „cu casa în samarul catârului”. Cel mai bucuros era președintele cooperativei, care de la brâu în jos era îmbrăcat militar, iar în
partea de sus civil. Când s-a prezentat în fața vlahilor
nou-sosiți, purta uniformă militară. Tot ce îi mai trebuia erau o pălărie și o pereche de cizme. Au fost opt
familii de vlahi care au venit la noi, cu o turmă mare
de oi, cu unul sau doi catâri la fiecare casă și cu nu mai
puțin de cincizeci de suflete. După câteva zile, și-au descărcat calabalâcul în apropierea izvorului și s-au apucat
să lucreze la construirea colibelor caracteristice. Lucrau
foarte repede și în liniște. Erau destul de organizați, semănând cu un stup de albine. La început, au ridicat colibe dintre acelea în forma de ciupercă cu ciucuri în vârf,
dar toamna i-a prins cu altele și mai mari, care aveau
acoperiș drept, iar în interior erau pardosite cu pământ
roșu tasat. Erau mult mai spațioase și aveau odaie unde
era așezat războiul de țesut, piesă nelipsită din nicio familie de vlahi. De fiecare dată, când îl întâlneam pe unul
dintre ei îl întrebam despre Leonidha, al cărui nume îl
aflasem de la tatăl lui. Îmi spuneau că a rămas în Mursi
la o rudă, dar imediat ce avea să se încheie anul școlar,
ar fi venit la Qelefun. Zilele treceau și el tot nu apărea.
Uitasem complet, dar pe la începutul lunii septembrie,
un tip de-o vârstă cu mine și necunoscut mi-a tăiat calea. Avea pielea albă, părul ondulat, era înalt, ochii parcă îi erau pictați, iar sprâncenele le avea subțiri. Vorbea
cu o siguranță de parcă ne-am fi întâlnit și mai înainte:
- Eu sunt Leonidha, fiul lui Kristo, m-ai căutat?
- Nenea Kristo e prieten cu tatăl meu și ne-a vorbit
despre tine - i-am răspuns voios.
- De-acum, noi nu vom mai migra, ne-a interzis guvernul - a spus el cu o tristețe profundă în ochi de parcă ar fi fost adult – vom prinde rădăcini în Qelefun.
- Nu-ți faceți griji, mă ai pe mine prieten, nici familia
noastră nu este din acest sat. Suntem din Labëria. Am
coborât aici acum câțiva ani. Vezi vârful acela înalt din
spatele defileului? În Pasul acela este satul meu.
- Phii, parcă ar fi munții Gramoz - spuse el. Apoi a schimbat imediat subiectul și a întrebat în mod neașteptat:
- Știi să mulgi oi?
- Nu, dar voi învăța!
- Eu știu, spuse lăudându-se și ridică o mână. Uite ce
puternică e, degetele mele s-au făcut lemn. Dar să tai
și să jupoi știi?
- Nu! - i-am răspuns roșu ca jarul de rușine. Voi continua școala, nu voi deveni păstor.
Nu contam deloc în fața lui atâta timp cât nu cunoșteam nimic din măiestria fermierilor. Mi-am amintit și am scos din buzunar o praștie, improvizată din
cameră de bicicletă. I-am întins-o, dar el n-a luat-o. A
privit-o cu suspiciune, fără a avea idee ce este, și atunci
m-am aventurat să-l întreb:

- Poți trage cu asta, poți ucide păsări ca mine?
- De ce să ucid păsările, ele nu-mi fac niciun rău, poți să
ucizi lupul care mănâncă oile, dar nu și păsările pădurii,
că e păcat de la Dumnezeu – zise el cu obrajii aprinși.
- Nu omor toate păsările, ci numai grauri.
- Grauri?! Sunt cele mai frumoase păsări de pe pământ, au coada lungă și pene de culoarea curcubeului.
- Și fac ouă albastre, spre deosebire de alte păsări. Au
un cioc puternic, precum patentul - am continuat eu noi avem treisprezece stupi, ne epuizează muncitorii
albinele. Dacă le lași libere și nu te temi de grauri, ei
vin și înghit imediat albinele.
- Nu știam asta, dar nu-i înțeapă?
- Nu reușesc pentru că le înghit în zbor. Dar, eu știu
pe unde se ascund acești nenorociți. Își fac cuiburi în
pământ, aproape de râu, cu găuri adânci. Găsesc terenuri distruse de inundațiile râurilor din timpul iernii și
sapă acolo, sunt ciudați. Acolo le ies în cale, cu praștia
asta, și baaam.
Iar pentru a-i demonstra, am scos o pietricică de râu
din celălalt buzunar. Am pus-o în suportul de meșină,
am tras elasticele și am îndreptat-o către un salcâm.
Am ochit o ramură subțire și am lansat glonțul zburător, și anume pietricica. Din fericire ramura s-a rupt,
iar Leonidha m-a privit cu admirație. Se pare că nu știa
să tragă cu praștia. În altă zi i-am arătat unde își au
vulpile vizuinile, dar el m-a întrebat unde putem găsi o
pajiște cu iarbă fragedă pentru miei. Într-o altă zi l-am
dus la terenul cu peri sălbatici de la biserică, unde sătenilor băștinași le era teamă să-și lase vitele în jurul
lăcașului sfânt. De cum i se înfățișă în față acea pajiște
unduioasă, ochii pictați îi surâseră. Îi plăcu mult acea
minunată pășune naturală, cu iarbă fragedă ca mătasea. Odată, pe locul acela fusese satul vechi.
- Aici da! E și râul aproape ca să bea apă mieii, fiindcă sunt ca omul: „când li se umple burta, vor și apă”zise el ca un păstor cu experiență.
Aveam în minte și un al doilea plan. Voiam să-i arăt
Castelul Roman, acolo unde se întâlnesc cele două râuri.
Cu siguranță acea clădire mare l-ar fi uimit, dar așteptam
să vină momentul, întrucât noi abia ne cunoscuserăm.

***

Era sărbătoarea Sfântului Spiridhon, iar vlahii îl sărbătoreau la fel ca pe Paște. Eu și tatăl meu am îmbrăcat
cele mai bune haine și am plecat pentru urări în noul Cartier Vlah. Am observat că ulițele erau măturate și ușile
colibelor erau deschise. Ne-am îndreptat spre coliba lui
nenea Kristo, care se făcea remarcată de departe, deoarece avea ferestre mari și era situată chiar la intrarea în
cartier. Mare forfotă era în curtea plină ochi cu oameni.
În timp ce-l căutam cu privirea pe Leonidha, l-am zărit
în partea dreaptă, de unde îmi făcea semn să mă apropii
de el. „Ficior bun, cum ești, ghine?”, zise o femeie în vârstă de lângă el. Era dada, bunica lui. „Nu știe albaneză,
te întreabă ce faci”, îmi spuse Leonidha în șoaptă. Am
studiat-o cu atenție pe bătrână. Era bine făcută la trup,
avea pielea albă și gâtul ca aluatul crescut. Peste frunte
își legase o basma decolorată. „Mi dori capu”, spuse ea
parcă plângându-se pereților colibei. „Nu vede bine cu
un ochi”, a continuat Leonidha, „i-a orbit de la lucratul îndelung la războiul de țesut. Vezi aceste tapiserii pe
pereți? De mâna ei sunt făcute. Îți plac?” Da, i-am spus.
Erau diferite de tapiseriile noastre, erau mai mult de culoare albastră, în timp ce noi, în Labëria, preferam două
culori îndrăznețe, roșu și negru. „Vlahilor le place mai
mult culoarea albastră, culoarea cerului”, m-am gândit.
O fetiță dolofană, cu obrajii ca niște căpșuni coapte,
s-a apropiat cu un coș în mână; înțesat cu chifle mici și
rotunde, și cu brânză. „Ia, sunt turte cu caș!” îmi zise
Leonidha și luai o chiflă, pe care o dădui pe din două.
Am simțit mirosul pâinii coapte, făcute din grâu cernut. Era în continuare caldă, iar servită cu brânză avea
un gust deosebit. Erau destul de diferite de ceea ce făceam noi, aveau o aromă specială, dar nu era momentul să întrebăm ce altceva mai adăugaseră înăuntru.
- Vrei să afli un secret? – îmi șopti Leonidha la ureche. Era atât de aproape încât i-am putut simți respirația după ceafă. Bunicii nu-i place această apă din
satul tău, zice că miroase a răchită, a papură.
- În mod surprinzător, și mama mea spune același
lucru și zice că nici nu poate suporta noroiul străzilor iarna - i-am spus pentru a-l convinge că bunica lui
avea dreptate.
Vecinii începuseră să se rărească, plecaseră unul câte
unul și rămăseseră doar ai casei. Tata și nenea Kristo stăteau turcește de o parte și de alta a mangalului,
având fiecare în față câte un pahar de rachiu, brânză
și măsline. Am observat că piciorul drept al lui nenea
Kristo era oarecum diferit, rotula lui era plată.
- Leonidha! - i-am spus în șoaptă - tatăl tău și-a pus
piciorul drept, adică e fals, e din lemn?
Leonidha râse în hohote, încât cei doi bărbați își în-
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toarseră plini de nedumerire capetele spre noi.
- Ce aveți proștilor, maimuțelor care priviți ca niște
cățeluși - zise Kristo, rânjind ușor la noi.
- Tată, el te întreabă dacă ai piciorul drept din lemn răspunse Leonidha luându-i vorba din gură tatălui său.
Râse și Kristo arătându-ne chiar și un dinte din oțel
inoxidabil, pe care nu i-l mai observasem până atunci.
Și-a scos repede șoseta de lână și am văzut că îi lipsea degetul mare. Se pare că și tatăl meu afla acest fapt pentru
prima dată, întrucât făcuse ochii mari și-l urmărea curios. Nenea Kristo nu ne-a lăsat prea mult în suspans sau
să ne imaginăm fel și fel de lucruri, că ne-a și explicat:
- Aveam 19 ani când am pierdut acest deget. Am luptat împotriva fasciștilor italieni. Era gata să-mi pierd
viața acolo sus, în munții Picar. Eram soldat în trupele
grecești. Când italienii au invadat Grecia, m-a prins recrutarea în Migidei, dincolo de graniță. Pe atunci, unii
dintre noi, vlahii, văram la Nemërçka în Grecia, după
Bureto și iernam în Mursi la Saranda.
- Ce înseamnă recrutare, nene Kristo? - am întrebat
eu despre acel cuvânt necunoscut care mi s-a înfipt ca
un cui în creier.
- Încorporare obligatorie sub arme, a continuat el.
Eram fel și fel, o armată improvizată și nu foarte dotată
cu armament sau alimente, dar Grecia era ajutată încă
de pe atunci de marile puteri europene și în special de
Anglia. Am decimat armata fascistă italiană. Italia avea
ofițeri instruiți, dar soldații erau niște plouați și așa cum
v-am spus, am ajuns în munții Kurvelesh. Acolo ne-am
blocat. Nu mai puteam nici înainta, nici da înapoi. Era
decembrie 1940. Nu mai experimentasem niciodată
iarna ca în acel an. După-amiaza vremea s-a înrăutățit,
a început un fel de lapoviță. Temperaturile scădeau din
ce în ce mai mult. Un vânt înghețat începuse să sufle
din munții Gramoz și ajunsese peste două armate care
se luptau pe viață și pe moarte, față în față. Muream
mai mult de frig decât de glonț. Ne-am luptat corp la
corp cu baionetele. Nu știu ce a fost acel blestem ca frigul să-i înghețe în picioare pe soldații ambelor părți, în
timp ce luptau. Dacă nu aș fi fost vlah, păstor înainte,
cu siguranță aș fi pățit și eu ca ceilalți. Dar unde să mă
fi dus în acea noapte neagră când nici măcar la doi metri înainte nu exista câmp vizual?! Ia, spuneți-mi voi...
Eu și Leonidha sorbeam fiecare cuvânt al său, aproape că nici măcar nu respiram, în timp ce tata scotea
întruna fum negru din pipa făcută din rădăcini de erică. Nu-mi venea să cred ce-mi auzeau urechile. În fața
ochilor noștri aveam un erou care abandonase turma
de oi și se luptase în munții Kurvelesh. Nenea Kristo
se opri o clipă, inspiră adânc, scoțând un ahhh lung.
Aprinse o țigară, trase din ea puternic fără să-și ia ochii
de la jarul din mangal, apoi ridică capul și continuă:
- Paradhosu Tepeleni! - striga un ofițer grec paralizat, cu vocea stinsă, precum un vaiet, adică „Predă-te
Tepelena!”, dar se mai ridică morții să lupte?! Îmi trebuie o colibă pentru a-mi salva viața, mă gândeam, dar
unde, cum? Doar soldați înghețați în toate părțile. Am
ridicat o grămadă de morți. Nu știam dacă erau greci
sau italieni. Din corpurile umane am inventat ceva
asemănător unei cuști de câine, care m-a protejat de
vânt și de îngheț. Cu greu îmi mai simțeam picioarele.
Am petrecut noaptea acolo. A doua zi furtuna încetase.
Sub zăpada albă odihneau pe veci soldații. Toți morți.
Nu vorbeau nici greaca, nici italiana. Am auzit voci
în spatele dealului. Vorbeau greaca. Trupe proaspete
veniseră din garnizoana Gjirokastra pentru a aduna
morții. Au fost surprinși să mă găsească în viață. Miau pus picioarele în apă caldă, dar nu mi-am simțit deloc degetul mare. Trebuie să ți-l tăiem ca să-ți salvăm
piciorul, mi-a spus doctorul, este cangrenos.
- Războiul doar dezastru și rele produce - zise tata
oarecum gânditor - ce vină au acele mame să plângă
toată viața pentru fiii lor?! Mai bine așa, fiecare pe pământul său, fiecare cu familia lui, e loc pentru toți în
lumea aceasta. Ochiul lacom este cel care caută războiul, nu burta. Oamenii sunt turmă, la fel ca acele vite
care merg încotro le mână ciobanul.
N-am putut să dorm deloc toată noaptea aceea. Stăteam în întuneric cu ochii deschiși. Îmi imaginam o
vale de munte plină de soldați luptându-se între ei.
Dumnezeu le spunea să renunțe, să oprească războiul, dar se dezlănțuiau și mai rău. Se amestecau două
limbi, greacă și italiană. Croncăiau și țipau ca în iad.
Soldații își scoteau ochii unul altuia. Când Dumnezeu
a văzut că nu se opresc din acea goană sălbatică, le-a
trimis un fel de furtună. „Tu treci aici, i-a spus el vlahului, nu ai venit de bunăvoie să lupți pentru grec, vei
fi mântuit, vei trăi mult… Te așteaptă copiii și mieii
pentru a-i obloji și pune pe picioare”.

***

Satul Qelefun nu avea o școală de 8 clase și tata m-a dus
în locul natal, în Labëria, la bunica mea, unde părinții
mei veneau din când în când să mă vadă. Îl întrebam
mereu pe tata despre prietenul meu vlah, Leonidha.
- Va deveni un păstor bun – spunea tata. Împreună
cu un văr mai mare păzește oile și caprele separate de
turmă și ținute acasă pentru lapte, în cartierul vlahilor.
El iubește foarte mult lucrurile vii, în schimb Kristo a
devenit responsabilul turmei.
- Leonidha nu va merge la școală?
- Nu cred. Se pare că nu vor să-l îndepărteze pe băiat
din casă.
În vacanțele de vară, când reveneam la Qelefun, stăteam întotdeauna cu Leonidha. El a fost cel care m-a
invitat să merg să paștem oile noaptea în Vasiliko. De
îndată ce se întuneca, mâncam de seară și apoi porneam
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călare pe samarele cailor. Noi aveam un catâr negru, neastâmpărat, în timp ce nenea Kristo avea un cal roșcat
cu o pată albă în frunte. Imediat ce ajungeam în poiană,
Leonidha, cu o dexteritate nemaiîntâlnită, le desfăcea
ciochinările de peste burtă și arunca la pământ samarele
pe care le foloseam drept perne. Lega frânghia la ambele
picioare ale fiecărui animal și le lăsa apoi să pască libere
pe pajiștile de pe malul râului. Mie mi-era teamă că vom
dormi pe melci, arici, șerpi și șopârle, dar el mă asigura
că locul ales de el e la fel de curat ca un rai și n-ar trebui
să mă tem. Nu am înțeles niciodată de ce era atât de sigur. Cu ochii întorși spre cupele cerului am vorbit o bună
bucată de timp despre locurile cele mai dragi inimilor
noastre. Eu descriam frumos pășunile din Gjeshnikosh,
Buçet și pădurea Zarel, în timp ce el vorbea cu pasiune
despre pajiștile munților Gramoz și izvoarele cu apă rece
care curgeau pe sub aluni. Îl cuprindea în permanență
dorul de stânele din Gramoz, care erau slăbiciunea lui.
După ce terminam cu globul pământesc, ne întorceam
la cer. Eu îi arătam Căpița Cumătrului, Ursa Mare și
Ursa Mică, iar el alte stele și în special Calea Lactee.
- Aha, aceleia noi îi spunem Căpița Cumătrului – îi
explicam eu – cumătru i se spune nașului sau nunului. Noi avem obiceiul de a scoate în mijlocul drumului nou-născutul legat în copaie, mai ales pe acela care
vine pe lume după câteva morți ale copiilor în acea familie. Cel ce găsește copilul pe drum devine nașul sau
cumătrul lui. Între cele două familii se leagă o puternică prietenie, dar într-unul din cazuri, unul dintre nași
s-a arătat de neîncredere; i-a furat căpița prietenului.
De-a lungul drumului i-au căzut pe pământ fire de fân,
precum acele stele mici, pe care tu le numești Calea
Lactee. Hoțul a fost prins în cele din urmă datorită urmelor lăsate de fân, care s-a ridicat la cer pentru a ne
reaminti mereu, de câte ori vom privi în sus, păcatul
de neiertat al nașului. Aceea este Căpița Cumătrului.
Lui Leonidha îi plăcea mai degrabă o stea mare, strălucitoare și anume Luceafărul Dimineții. Pe urmă, treceam la numărat comete. Unele păreau să cadă pe vârful
Qelefunului și din moment în moment te puteai aștepta
să ia foc colibele vlahilor, dar nu se întâmpla nimic. Cu
cât se apropia miezul nopții, cu atât mai bine se auzea
cântecul insectelor, susurul râului și foșnetul fălcilor
animalelor, rumegând cu nesaț iarba fragedă din Vasiliko. Nici peștii nu dormeau, atâta timp cât săreau peste
oglinda apei râului. Zgomotul lor, precum al valurilor
care se izbesc, se auzea când se aruncau în aer și intrau
înapoi în apă. Poate că erau jocurile lor preferate sub lumina stelelor, dar pe noi ne prinsese somnul cu capetele
sprijinite pe samarele animalelor noastre. Nu mă mai
temeam de noaptea plină de mistere, petrecută departe
de casă, sub cerul liber, chiar și atunci când n-avea lună.

***

Trecuseră deja cinci ani de când ne cunoscuserăm.
Leonidha nu mai venea la Vasiliko să pască vitele. Era
foarte obosit lucrând toată ziua. Dar, eu îmi continuam
vechiul ritual. Alți băieți mai tineri din sat, în timpul verii, imediat ce simțeau că plec la pășunile din Vasiliko,
mă urmau cu caii lor. Mă numeau „nomad”, mai ales
vlahii. Locul lui Leonidha fusese luat de un frate de-al
lui mai mic. Calul lui nenea Kristo îi fusese încredințat
lui ca să-l hrănească. Nu mă lăsa deloc în pace și se
străduia să mă imite în toate, chiar și în felul în care
obișnuiam să sperii șacalii. Dar asta, desigur, se întâmpla în contul prieteniei pe care o avusesem cu fratele lui
mai mare. Într-o seară mi-a spus oarecum îngrijorat:
- Mâine Leonidha nu va merge cu vitele și vrea să te
întâlnească.
- Are vreo problemă, îl hărțuiește cineva? E nevoie
să-mi iau la mine ciomagul și briceagul cu plăsele?
- Nu, vrea să te întrebe ceva.
- Bine. Spune-i că ne vedem mâine la Izvorul lui
Shtuf, la două ore după ce răsare soarele.
Mă întâlneam din ce în ce mai rar cu el, pentru că
începusem în urmă cu doi ani liceul în Gjirokastra. Nu
mai purta haine de lână, ci se îmbrăca la fel ca mine
cu haine de doc, produse la Fabrica de Textile „Stalin”
din Tirana. Doar cămașa de corp, care era lucrată din
fir subțire de lână nu și-o îndepărta fie iarnă, fie vară.
Treaba asta intra în sarcina dadei (bunicii), care-l verifica de fiecare dată când ieșea din casă; n-avea încredere dacă nu-l atingea ea însăși cu mâna să vadă dacă o
poartă sau nu. Și îi spunea mereu: „Asta te protejează
de frig și transpirație. Lâna, așa cum protejează oaia,
protejează și omul lui Dumnezeu.”
Era clar că vlahii nu vor mai părăsi satul. Începuseră să
construiască case cu blocuri de beton pe care le pregăteau
pe marginea râului. Le lăsau să se usuce câteva zile și apoi
le transportau pe catâri. Astfel, sătenii vechi din Qelefun
s-au convins că vlahii n-aveau să mai migreze niciodată.
Nenea Kristo a fost primul care și-a terminat casa, dar
fără ajutorul fiului său care învățase și meșteșugul zidăriei nu ar fi reușit într-un timp atât de scurt.
A doua zi, Leonidha venise la Izvorul lui Shtuf mai
devreme decât mine. L-am observat de departe. Stătea
pe o piatră și se gândea. Pentru moment, mi-a trecut
prin cap ideea că nenea Kristo ar fi vrut să-l însoare
împotriva voinței sale, dar nu, alta era problema. Mi-o
spuse direct:
- Îl cunoști bine pe Qorri (Orbul)? Cel care a fost profesor și acum un an a fost dat afară pentru că n-avea
pregătirea necesară?
- Da, ăla care și-a pierdut un ochi la construcția căii
ferate Durrës-Peqin. Numele lui este Taqi de fapt, dar
întregul sat îl strigă după poreclă. Timp de câțiva ani a
fost, de asemenea, membru al consiliului Cooperativei
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și la vremea aceea îi scoseseră și-un cântec: „S-a ales
noul consiliu/ Trei oameni cu cinci ochi...” Se spune
că a luat-o razna de când a fost dat afară și vorbește
numai prostii pe toate drumurile.
- Tata bănuiește că este chiar nebun. Să vezi belea; se
duce la fiecare curte a caselor noastre și numără pantofii. Face asta în fiecare zi. La început am crezut că vrea să
ne fure, dar nu. Ba chiar ne simțeam și noi obligați să-i
numărăm, astfel încât să nu ne lipsească nicio pereche,
dar nu. Într-o zi, când câinele nostru, Liku, l-a observat
venind spre casele noastre, l-a atacat și l-a mușcat de
picior rupându-i pantalonii. Apoi, el s-a plâns la conducerea Cooperativei și ni s-a ordonat să-l ținem pe Liku
în lanț. Dar, ăsta e câine de pus în lanț?! Când se uită la
Qorri, se agită și scrâșnește din dinți. Îl urăște de moarte.
- Bine i-a făcut lui Taqi-Qorri, omul ăsta are inima plină
de venin. De câte ori mă întâlnește, îmi spune: „Tu n-ai nimic de-a face cu llacifaci (apelativ dat de albanezi aromânilor din Albania), de ce nu te împrietenești cu fiul meu?!”
Am continuat să vorbim despre vreme, mergând
de-a lungul drumului paralel cu râul Drin, în direcția
vechiului Castel:
- Se spune că noi, vlahii, avem origine romană. Vorbim
latina populară și am venit în Balcani pentru a asigura
rutele militare și comerciale ale Imperiului Roman. Primul nostru meșteșug a fost sabia, și apoi vitele - zise Leonidha cu un fel de mândrie de parcă ar fi recitat o poezie.
- Eu l-am întrebat pe profesorul de istorie și mi-a
spus că vlahii din Albania sunt originari din Dacia României - am adăugat.
- Nu știu, e încurcată treaba, unul spune ceva, altul
altceva - zise el.
Castelul roman se află acolo unde râul Kardhiq se
unește cu râului Drin. În antichitate, de acolo era protejat drumul Skërfica care se termina în vechiul oraș Fenicia, în timp ce drumul din direcția Tepelena continua
spre Bylis și se termina în Apollonia. Alt drum, la est,
mergea spre orașul antic Antigona. Unul dintre râuri e
rapid și arogant în curgerea sa, la fel ca labii din provincia Kardhiq, iar celălalt e lin și calm ca minoritarii
greci din Dropull. Castelele așezate în mijlocul câmpiei
și pe marginea râurilor sunt rare de obicei, dar al nostru
era special, deoarece se afla exact în mijlocul văii, acolo
unde aceasta începea să se îngusteze. Deasupra, în apropierea lui, peste râul Drin se află un deal înalt numit
Tabor. Desigur, numele „tabor” nu este de origine latină, ci otomană și înseamnă o formațiune militară cu o
mie de soldați. În mod interesant, chiar și arheologii au
descoperit că acest castel, potrivit garnizoanei, deținuse
o legiune militară romană cu o mie de soldați. În vârful Taborului a fost construit un mini castel ca un turn
de turele pe toate cele patru laturi ale orizontului, care
controlează întreaga vale, în special partea care se întinde dinspre Hormova. Aflasem la școală că în 1835 acest
castel a fost vizitat de maiorul englez Lik și el a stabilit că
sub aceste ruine se ascundea orașul ilir Panote, iar după
construirea castelului de către romani în secolul al Vlea, acest loc a fost numit Phanotcastron (Panotkastër).
- Adică, aici s-a vorbit latina, precum limba noastră vlahă - zise Leonidha. Am rămas uimit de raționamentul lui,
iar el dându-și seama de surprinderea mea a continuat:
- Atâta timp cât vorbim cu toții o latină populară,
iar Italia nu mai folosește această limbă, arată că noi
nu ne transformăm atât de ușor, dar am împrumutat
și unele cuvinte albaneze, spune tatăl meu. Capitala
noastră, acum mai bine de două sute de ani, era Moscopolea de lângă Korça.
Mă aflam din nou într-o situație dificilă. Pe atunci
știam foarte puține despre istoria vlahilor. Știam doar
că, în ajunul independenței Albaniei, vizionarul Abdyl
Frashëri propusese crearea unui stat aromân în Munții
Pind, iar regele României spusese că vlahii ar trebui să
treacă de Albania, întrucât Grecia îi poate asimila.
- Acest castel - i-am spus - are patru intrări și 14 turnuri
de veghe, uită-te la garnizoana de o mie de soldați, iată diviziile, iată două biserici care au fost construite mai târziu.
- Este demolat, l-au distrus otomanii? Unde sunt
pietrele? Pereții sunt prăbușiți.
- Nu, n-a fost distrus de războaie, pietrele sunt toate
în sat. Casele din Qelefun au fost construite cu ele.
- Ce bine ar fi fost dacă și acest castel ar fi fost salvat
și întreținut ca și cel din Gjirokastra, - zise Leonidha,
vorbindu-i parcă mai mult susurului râului Kardhiq
decât mie.

***

Tata a venit tare amărât de la pășunile din munții Trebeshina. Nu ne-a întrebat pe rând de sănătate, ca de obicei, și nici nu ne-a dat urdă ca să ne săturăm. Părea să
aibă o supărare mare, dar nu îndrăzneam să-l întrebăm.
- Du-te și găsește-mi-l pe Kristo, caută-l pe unde o fi
și spune-i să lase orice treabă, că am nevoie de el - mi-a
poruncit tata.
Primul lucru pe care l-am făcut a fost să merg în
liniște în Cartierul Vlah. Dada mi-a spus că el și Leonidha sunt la tăiat de arbuști în Tavan; curățau pășunile,
pregătindu-le de iarnă. La momentul acela înțelegeam
puțin din limba vlahă. Leonidha încercase de mai multe
ori să mă învețe. Am trecut râul și i-am găsit pe amândoi, tată și fiu, lucrând. Tufele li se încurcaseră printre
picioare, dar amândoi purtau pantaloni de lână pentru
a se proteja de neplăcerea spinilor chinuiți. I-am spus
ce-mi poruncise tatăl meu. Nenea Kristo n-a pus nicio
întrebare, dar l-am observat că se posomorâse, ridurile de pe frunte i se înmulțiseră și o umbră întunecată
îi stăruia pe sub sprâncene. Îi lăsă coasa lui Leonidha
și îi spuse să continue până când soarele va fi traversat
vârful Cepo. Mergea atât de repede și făcea pași atât de
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lungi, încât uneori trebuia să fug după el. Dhimo, fratele mai mic al lui Kristo, era păstor la aceeași turmă
de oi cu tatăl meu. Rămăsese la stânele din Trebeshina, dar ceva părea să aibă legătură cu el, din moment
ce tata se grăbea să-l găsească pe nenea Kristo. Doamne ferește, nu s-o fi certat tata cu Dhimo, mi-am zis!?
Am ajuns acasă. Cei doi vechi prieteni s-au salutat
cu căldură, iar tata mi-a făcut semn să plec. De fapt
am ieșit lângă perete și m-am așezat sub o fereastră
care avea un geam spart. Nu era doar curiozitate, ci mă
simțeam capabil să-i vin în ajutor tatei în tot felul de necazuri și probleme. Și, în plus, voiam să știu, așa că am
ciulit urechea să aud. Tata a începu conversația astfel:
- La Apa Rece din Tepelena m-am oprit să beau o cafea la club și am legat catârul în stradă, după un carpen.
Acolo se oprise și un autobuz cu turiști străini. Doi dintre ei se duc cu franzele albe în mâini și le întind catârului pentru a le mânca. Tu știi că franzelele și cornurile sunt pentru turiști, dar nu și pentru copiii noștri.
Toată Albania lucrează vară-iarnă pentru a produce
pâine în țară, iar turiștii hrănesc animalele cu franzelă.
- Ce e rău în asta, ei provin din țări capitaliste și așa
sunt obișnuiți să hrănească animalele, cu pâine - zise
Kristo. Nu văd nicio greșeală aici.
- Stai, că n-am terminat! Mi-a părut foarte rău că-și
băteau joc de pâine, am lăsat cafeaua fără s-o beau și
m-am dus să scot franzela dintre dinții catârului. Ei au
crezut că o iau de la gura animalului pentru a o mânca eu și au început să mă fotografieze când unul, când
altul. Am lăsat franzelele pe jumătate mâncate pe margine, am apucat catârul de căpăstru și am fugit fără să
întorc capul înapoi.
- Ai procedat foarte bine, pentru noi pâinea e sfântă, jurăm „Pentru această pâine!”, dar străinii nu ne
înțeleg. Probabil că au avut însoțitori albanezi și ei le
vor explica de ce ai făcut treaba aia. Dacă le-ai fi luat,
ai fi făcut o mare greșeală politică.
- Bine spui tu, frate Kristo, dar când poza mea o să
apară în ziarele lor și acele ziare cu păstorul din Trebeshina vor ajunge la Tirana, conducerea noastră va spune
că acest cioban este un dușman care a vrut să ne discrediteze în ochii occidentului. Nu mă tem pentru mine,
ci pentru băiat să nu mi-l exmatriculeze din școală.
- E posibil să nu se întâmple nimic, dar nu mai ieși nicăieri, pentru că diavolul doarme, iar tu s-ar putea să-l
trezești. Să mai așteptăm câteva zile. Vom vedea ce-o fi.
După cum a spus Kristo, nu ni s-a întâmplat nimic și
nu am fost exmatriculat de la școală. Cu toate acestea,
am petrecut zile grele, pline de tensiune, așteptând să
ne bată poliția la ușă. Dar ceva și mai grav li s-a întâmplat vlahilor. Polițistul local, Shemi, le executa câinii
unul câte unul sub pretextul că locuințele vlahilor se
aflau pe stradă și că forțele cooperatiste nu puteau
merge într-acolo de teama câinilor.
Nu știu de ce, dar aveam suspiciunea că altceva se ascundea în spatele acelei campanii sălbatice de eliminare a câinilor, mai ales că se întâmpla numai în cartierul
Vlahilor. După mult timp, într-o seară, l-am întrebat
pe tata. El, oarecum trist și îngrijorat, mi-a răspuns:
- Eh, măi fiule, lucrurile nu sunt chiar așa cum par de
departe. Kristo are un frate în Migidei, în Grecia. Când
lumea s-a împărțit în două, frații au fost și ei separați.
Arzând de dorul mamei lui, fratele lui Kristo s-a exprimat că va încerca să se strecoare prin granița Nemërçka
pentru a-și revedea mama cât timp aceasta mai este încă
în viață. Pe cea căruia Leonidha îi spune Dada. Despre
intenția lui s-a aflat și vorba a ajuns până aici. Guvernul
i-a pus pe vlahi sub supraveghere. Le-a numărat pantofii. Voiau să știe cine intră și iese, dar erau împiedicați de
câini, iar între timp, prin ordin venit de sus, i-au eliminat
pe toți împușcându-i unul câte unul, fără niciun proces.
- Dar cine a adus vestea aici din Grecia?
- Ofițerul-spion de securitate, Barba Kostaqi, care
intra și ieșea în secret prin frontiera Kakavija. Kristo,
care este un om înțelept, de îndată ce a auzit acest lucru
i-a trimis vorbă fratelui său să roage ambasada noastră din Atena să-i permită să vină ca vizitator, astfel încât să se poată întâlni deschis cu bătrâna sa mamă, cât
timp aceasta era în viață. Vllah deștept Kristo Xhima.
Astfel erau cei din neamul Xhima, vlahii din Qelefun.
Iubitori, prietenoși și inteligenți. Așa mi-i amintesc eu
și nu-i voi uita niciodată.
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Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)
98 de ani de la naștere
Inedit: memorial de călătorie

Andrée Miné
21 august 1971. Plec la București cu
vagonul de dormit. De fapt, ținta mea e
să întâlnesc pe Litoral pe Andrée Miné,
o franțuzoaică din Villemomble cu care
corespondez de mai mulți ani și care
mi-a expediat în trecutul apropiat numeroase cărți și reviste. În schimb, eu
i-am trimis obiecte de artizanat, cărți
și reviste din România, țară pentru
care nutrește multă dragoste și interes.
Grație acestui schimb, am obținut studii foarte interesante asupra literaturii
franceze. În cele câteva zile pe care le
vom petrece împreună, intenționez să-i
înfățișez Patria mea din unghiuri cât
mai... fotogenice.
22 august. Mă reped din Mangalia în
stațiunea Jupiter. Aci la Hotelul Capitol
are loc întâlnirea. Nu ne văzusem pânatunci niciodată. Stăm pe terasă, ne privim lung și stabilim împreună un mic
traseu pe Litoral, la Iași și în Capitală.
23 august. La Constanța am plimbat-o de la clădirea care adăpostește
splendidul mozaic, recent descoperit, la
Muzeul de Antichități, la Expoziția de
Artă Populară și cea de Artă Chineză, la
Muzeul sculptorului Jalea, la Acvariu, la
dig, la bustul lui Eminescu de pe faleză,
la Catedrala Ortodoxă și la Moschee.
Sosită în Țară cu câteva zile în urmă,
vizitase, împreună cu grupul de turiști
francezi din care făcea parte, Valea Prahovei cu „paysages paradisiaques” –
astfel le caracterizase – și Mânăstirile
din Moldova, pe care le-a găsit deosebit
de originale și valoroase.
Pe Litoral însă i-au displăcut lipsa spațiilor verzi și serviciul nesatisfăcător din
restaurante. Totuși departe de a-și da
aere arogante de occidentală fandosită,
e înțelegătoare și concesivă. De altfel și
eu m-am străduit să-i prezint orașele
cât mai amplu și metodic, istoric și
cultural, fiindu-i tot timpul o călăuză
prevenitoare și bine documentată. Am
reușit astfel să-i modific complet optica
interioară. Exclamațiile ei:

„C’est reussi!” „C’est épatant!” „C’est
merveilleux!” mi-au răsplătit strădaniile
din plin. În special Iașul, unde am vizitat
Palatul Culturii și Biserica Trei Ierarhi
cu sala ei gotică, oraș de care i-am vorbit cu multă căldură, i-a mers la suflet,
a cucerit-o. Am simțit că declarația ei:
„România mi-a plăcut mai mult decât
Canada, SUA și Grecia” nu e o simplă
formulă de politețe, menită să-mi flateze
orgoliul de român, ci exprimă, cu sinceritate, o trăire intensă, un adevăr, ceea
ce, de ce n-aș mărturisi-o, m-a încântat.
Că prietenia, chiar și prin corespondență, cu un român i-a stârnit interesul
cel mai activ pentru țara lui, am avut
două dovezi grăitoare:
– în tren, la întoarcerea de la Iași, mi-a
recitat mai multe poezii de Eminescu,
traduse în franțuzește;
– într-o seară, pe Bulevardul Bălcescu, zăresc un bărbat înalt, bărbos, cu
gulerul impermeabilului ridicat. Recunoscându-l, o întreb:
– Știi cine e domnul acesta? La caremi răspunde cu simplitate, spre mareami uimire:
– Da. E actorul Ion Marinescu.
În clipa despărțirii a acceptat să revină
în România în ’72, după ce în prealabil
am convenit să-i vizitez și eu Țara.

Ciucea
15 septembrie 1971. Din Cluj, pe unde
trecusem în interes de serviciu, mă
reped la Ciucea, să vizitez castelul lui
Octavian Goga.
În bogata bibliotecă (nouă mii de volume, în șase limbi) rețin, în fugă, opera
lui Maeterlinck (poet belgian simbolist,
de care s-a făcut, la vremea sa, prea mult
caz), André Maurois (exagerat de bine
reprezentat) și Constantin Stere, al cărui
roman – În preajma revoluției – oficialitatea comunistă îl trece sub tăcere,
cu siguranță ca să menajeze anume susceptibilități rusești, dar privând cultura
română de o operă remarcabilă.
Ciudat: la Ciucea n-a vibrat în mine
nicio coardă, în timp ce la Rășinari (în
2 august 1960) m-au încercat felurite
emoții (literare, istorice, politice, rememorative...)
Mausoleul din parc al poetului e monumental, mozaicul însă (cu tot respectul pentru truda Veturiei Goga, pe care
am văzut-o pe alee și salutat-o) e pur și
simplu oribil, o regretabilă capodoperă
de prost gust, ce mai, un kitsch. Contrastul dintre munca depusă și rezultatul derizoriu obținut, îmi aduce aminte de adagiul latin: Parturient montes, nascetur
ridiculus mus. [Se vor screme munții și
se va naște un șoarece ridicol; Horatius,
Ars poet. 139; n. S.D.] Bunele intenții,
onorabile pe plan etic, nu justifică inesteticul, nici nu produc cu necesitate

frumosul. Hâdul mozaic de la Ciucea
e o dovadă în plus că sfera eticului și a
esteticului nu trebuie necesarmente să
coincidă. Așa încât n-ar fi nicio pagubă
dacă cineva ar distruge penibila juxtapunere de pietricele – adevărat atentat împotriva artei – intitulată pompos
mozaic. Nu știu cât de fermecător va
fi cântat Veturia Goga în tinerețe, nu
știu cât zel a depus în timpul războiului
antibolșevic, alături de doamna Maria
Mareșal Antonescu, la Consiliul de Patronaj; dar – hotărât – nervul ei estetic
era, fără tăgadă, mort.

Ciucaș-Iezer

15 septembrie 1972. Plec într-o nouă
excursie, de astă dată prin județele
Argeș și Pitești, în intenția de a lua cu
asalt Munții Ciucaș și Iezer.
16 septembrie. Din București o apuc
spre Ploiești și Slănic, unde vizitez Salina Veche și Grota Miresei. Fără să fie
spectaculoasă și împodobită cu candelabre cu ciucuri de sare, altare și figuri
de regi sau mineri, ca mina Wieliczka
din apropierea Cracoviei, salina scânteietoare în care am coborât cu ascensorul
e totuși demnă de cercetat. La fel Grota
și Lacul Miresei, care nu sunt protejate
cum s-ar cuveni, ci lăsate la discreția capriciilor naturii. E un adevăr dur acesta:
nu suntem vrednici de comorile cu care
ne-a dăruit soarta; alții le-ar ști prețui și
valorifica înmiit.
În aceeași zi am poposit la Vălenii de
Munte, ca să vizitez Muzeul Etnografic,
Mânăstirea și, iarăși, Casa Memorială
„Nicolae Iorga”. La Muzeul Etnografic
am văzut copia coifului de aur de la Coțofenești și mi-am notat câțiva termeni
din terminologia ciobănească: hondroc
(poale), dârmon (pentru vânturat fasole), masă de bejenie, tiugă (tragă,
trăgulă), crintă de brânză, șuștar, glugă
de cioban. Am văzut, expuși în vitrină,
groși, firfirici și taleri spanioli.
17 septembrie. De la Văleni m-am îndreptat spre Drajna de Jos, unde am
cercetat biserica gotică și castelul familiei Filipescu, azi sanatoriu TBC.
Mi-am urmat drumul spre Cheia și
am urcat la cabana Piatra Roșie, unde,
după cina de la bufet, am înnoptat într-o căsuță din camping.
18 septembrie. Deși plouă mărunt,
neavând timp de pierdut, urc la refugiul Ciucaș; ploaia se întețește și mă
sechestrează aci, aproape opt ore. Fiind
singur cuc, ca să omor vremea, m-am
apucat să deretic, să mătur, să aranjez
paturile, masa și scaunele, deoarece
turiștii din zilele precedente lăsaseră în
urma lor o dezordine neînchipuită. (Degeaba, turistul român n-are educație, e
primitiv, ca și acei ce un an mai târziu,
aprinzând foc înăuntrul adăpostului,
îl incendiaseră – neghiobii. Puținele
excepții nu-i scuză pe cei neciopliți și
majoritari.)
Abia când încetează ploaia și se
înseninează, urc voinicește la Vârful
Ciucaș (1859 m), trecând pe lângă curioase formații de calcar, unele izbitor antropomorfe. Dar ziua s-a scurtat
simțitor și în curând începe a se întuneca. O vreme urmez bucuros o potecă
de piatră. Dar, deodată, mă trezesc
înaintea unei năprasnice îngrămădiri
de stânci, bolovani și copaci smulși cu
tot cu rădăcini de puhoaie. Deliberez
câteva clipe. Să escaladez acest morman
neprevăzut ar fi cu neputință. Încerc
așadar să-i dau ocol și – cu câtâ bucurie! – regăsesc firul potecii întrerupte.
Dar peste un sfert de ceas se întunecă
de-a binelea. Acum înaintez bâjbâind pe
valea Teslei, prin ploaia care s-a pornit
din nou, ferindu-mă să nu calc greșit și
să mă prăvălesc în râul ce vâjâie furios în
stânga mea. După un marș de două-trei

ore, simt deodată sub talpa bocancilor
drum neted, asfaltat: Slavă Domnului,
am răzbit la șosea. Apare din noapte o
mogâldeață, însoțită de-un câine. Îi dau
„bună seara” fără s-o văd la față și-o întreb unde mă găsesc.
– La cătunul Baba Rânca. (E grozav,
căci tocmai acolo vroiam să ajung!)
– Dar ia spune-mi dumneata, m-am
orientat bine prin întuneric? – Și-i descriu întregul traseu parcurs pân-aci.
– E singurul drum pe care trebuie să
vii.
Asta m-a uns la suflet. Înseamnă nu
numai că am avut intuiția drumului
just, dar și că m-am orientat de minune
prin beznă.
La cabană e cald și sunt servit cu carne
de cerb. Trofeul (capul cu coarne bogat
al bietului animal răpus de un vânător
neamț) zace pe-o masă.
Mă retrag în camera mea, îmi întind
veșmintele la uscat și mă ghemuiesc
sub pătură în patul alb și moale. După
marșul forțat și după peripețiile din acea
zi, odihna e din plin meritată.
19 septembrie. Cu un autocamion
militar plec la Baba Rânca, prin Săcele,
la Brașov, apoi cu autobuzul prin Bran,
Rucăr, Câmpulung, Lerești, la cabana
Voina. Am impresia că e cel mai pitoresc
drum pe care l-am străbătut vreodată
prin Țară. Aș fotografia mai toate casele, în stil muscelean, din Câmpulung
– și sunt sute.
20 septembrie. Pândesc cerul, să se
însenineze cât de cât și urc, de la cabana Voina la refugiul Iezer (2165 m).
Acum e în ruină. La Iezerul Mare, Crucea Ateneului din Voina e doborâtă de
cine știe ce vandali comuniști (capabili
și de canibalism!) și sfărâmată în bucăți.
O fotografiez și-mi notez inscripția
săpată într-nsa: „Mare ești Doamne și
minunată e facerea mâinilor Tale.”
Anticriștii bolșevici nu se sinchisesc
însă de nicio frumusețe. Ei știu una și
bună: să distrugă, să tot distrugă. Pierile-ar sămâța!
21 septembrie. Vizitez Biserica Domnească și Mânăstirea Curtea de Argeș,
Fântâna lui Manole și Muzeul cu interesante sculpturi în lemn de un anume
Mihăilescu. Orașul e însă mizerabil.
Doar gara are o arhitectură cam bizară,
de un gust îndoielnic.
O mașină militară mă duce la barajul
și lacul de acumulare de la Vidraru.
În depărtare scânteiază, argintie, statuia modernizată a lui Constantin Popovici, cu două fulgere în mână, intitulată
„Electricitate”.
La numai doi kilometri de Pitești poposesc în Valea Mare, la Casa Memorială
Liviu Rebreanu. Indiscutabil, scriitorul năsăudean avea simț gospodăresc,
asemănâdu-se cu Mihail Sadoveanu,
dar numai printr-asta, deoarece în rest,
proza lor, mai cu seamă stilistic, diferă
fundamental. Sadoveanu era un artist
al cuvântului și stilul lui mă vrăjește, pe
când Rebreanu, slab stilist, mânuiește
cu stângăcie o limbă bolovănoasă, din
pricina căreia romanele lui, oricâtă substanță epică și psihologică ar conține,
nu m-au atras niciodată.
Le-am citit pe toate, dar numai dintr-o obligație strict livrescă. Celebra
caracterizare a lui G. Călinescu, care îi
compară stilul cu apa mării:
„Frazele, considerate izolat, sunt incolore ca apa de mare ținută în palmă,
câteva sute de pagini au tonalitate
neagră-verde și urletul mării”, interesante în sine, nu m-a convertit la
scrisul de „vagmistru” (vorba lui Arghezi) al romancierului ardelean.
Admirându-i frumoasa colecție de
cărți – cele mai multe legate –, mi-am
amintit cuvintele lui Lucian Blaga („Rebreanu poseda o bibliotecă foarte bine
garnisită, dar n-avea talent la idei.”)
și nu mi-am putut învinge un zâmbet,
a cărui semnificație o știam numai eu.
Totuși insuficiența sa stilistică nu l-a
împiedicat să devină un clasic al literaturii noastre, gustat de numeroși admiratori. Încât, de gustibus...
Text stabilit de

Simion Dănilă
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teatru

Din culisele formulei „Lumea ca teatru”

Ospăţ în fieful lor profan

Dimineaţa era cu soare,
SANIO: Şi tu pe-aici? Nu intra că te legi la cap fără
cu prea mult soare dogo- să te doară!
ritor pentru luna februarie
TONIO: Nu intru, nu intru! Sunt în trecere! Abia am
ştiută că aparţine anotim- scos-o la capăt săptămâna trecută. Altă încurcătură nu
pului hibernal. Probabil din cauza unor calcule greşite vreau!
ale vremii, februarie îşi pierduse direcţia şi lâncezea
SANIO: Nici eu nu vreau. Nici să-i ascult pe alţii.
într-o totală pasivitate. Nu tu zăpadă, nu tu viscol, nu
TONIO: Da’ ce-ai păţit?
tu gheţuş, nu tu nimic din zestrea albă şi cristalină care
SANIO: Poate ar fi trebuit să te iau eu la întrebări şi
să dea încredere localnicilor că se află în anotimpul fri- să nu te las ca să-mi spui atâtea, făcând din tine omul
guros. Sobele nu mai pocneau de jăratecul îmbujorat, care ştie.
iar cojoacele şi blănurile zăceau vraişte şi fără folos.
TONIO: Dar nu m-ai făcut tu, pentru că eu eram deja
Trezit ca de obicei la ora şapte, Sanio puse mâna pe omul care ştie, iar tu ţi-ai arătat curiozitatea ca să afli
înştiinţarea de plată ce-i dăduse atâta bătaie de cap în cât mai multe de la mine.
ziua precedentă, nu înţelegea după ce criterii i-a fost
SANIO: Păi ştii de ce am procedat aşa? Începeai să
prescrisă pentru achitare suma avansată, şi se gândi vorbeşti fără să mă-ntrebi. Şi plus de asta nu mă costa
să treacă pe la Circa Financiară spre a regla situaţia. nimic.
După zgomotul pe care-l făcea Sanio în camera sa,
TONIO: Mă gândeam să nu te pun la cheltuieli. Are
consoarta înţelese că se pregăteşte, pe stomacul gol, să cine să te pună. Mă bucuram că-mi eşti partener de
plece după o altă treabă ce necesita imediat rezolvată. conversaţie. Atât şi nimic mai mult?
- Bărbate, bărbăţelul meu! strigă consoarta. Mai lasă
SANIO: Mă rog! Te acceptam partener de converproblemele în legea lor că de ele nu scapi şi vino să pui saţii când tu trebuia să faci ceea ce spun eu. Dar niceva la ghiozdan. Te aşteaptă cana cu lapte şi felia de ciodată nu vei fi partenerul meu de conversaţii când
pâine prăjită unsă cu miere şi unt.
eu voi face ceea ce vreau să fac. Asta s-o ştii! Te evit,
- Găsesc în calea mea vreun covrig cu susan sau mac nu că n-ai fi interesant, ci pentru că nu mă interesează
şi chiar fără nimic la ghiozdan nu stau. Hai c-am ple- punctele tale de vedere. Nu coincid cu ale mele. Asta
cat! răspunse Sanio şi ieşi din casă.
s-a văzut în timp.
Pe drum, către „divina” instituţie, în timp ce rupea
TONIO: Nu vreau să te jignesc, dar mă faci să spun
din covrigul rumenit, el, spre a-şi potoli agitaţia în care ceea ce gândesc. Cum să te iau alături de mine când
se afla, îşi spuse: „Dacă e vreo percepţie greşită, vina tu n-ai din ce să-ţi plăteşti consumaţia? Trăieşti din
îmi aparţine, iar dacă socotelile au fost greşite, vina împrumut şi amânări.
aparţine instituţiei.” Astfel, mestecând fără oprire coSANIO: Aolică, nene! Da’ cum îţi place ţie să-ţi stuvrigul cu miros de coptură proaspătă şi grăbind paşii, diezi partenerii de conversaţii şi să le măsori venituSanio se apropia de instituţia cu pricina. La ghişeu, rile! Eu nu-s la fel. Merg înainte aşa din împrumut şi
spre bucuria sa, era prima persoană. Funcţionarul, ză- amânări. Şi uite că o duc!
rindu-l, se adresă pe un ton ce ţinea de maniera proTONIO: Îţi place să profiţi, ciupind de la unul şi de
tocolară.
la altul.
- Aţi venit pentru lămuriri? Ştiu!
SANIO: Profităm amândoi. Că şi
- Am venit pentru lămuriri! Şi vreau
cel ce mă vrea partener de conversaţii
să ştiu! răspunse prompt Sanio, lezat
profită de mine. Află ceea ce el nu ştie.
într-un fel că funcţionarul îi ghicise
Îi vin de-a gata ştirile, fără ca el să facă
gândul.
vreun efort. Şi apoi, sunt mai practic.
- Mă bucur! Iată lămuririle mele!
TONIO: Eh, cu ce se alege?
îşi începu funcţionarul discursul.
SANIO: Cu încrederea în el şi cu
Am în faţă două foi. Deci am de făsiguranţa de a trece strada. N-are
cut două Procese-Verbale. Unul va fi
nevoie de calcule în plus. Le are de-a
pentru ordinea în care se află cazul
gata şi maşina peste el nu dă.
în discuţie, iar celălalt va fi pentru
TONIO: Începi să mă uimeşti penimportanţa cazului în discuţie. Vezi,
tru câte le mai ştii. Ce să-mi bat capul
dumneata! Eu nu pot suci foile. Încep
degeaba! S-ar încurca lucrurile şi mai
cu ordinea. Deci scriu în foaia pentru
mult.
ordine. Şi apoi scriu despre imporSANIO: Dar nici n-ai încercat s-o
tanţă. Eu ţin la ordine. Şi, deci, cu
dregi într-un fel. Să fim apropiaţi,
ordinea încep.
unul de altul, într-o berărie sau un
- Oricare ar fi distribuţia? întrebă
birt, când vom ciocni un pahar sau
„Jucărie de un penny”,
Sanio şovăitor.
cupă, cum îţi place s-o zici.
desen de Edward Gordon Craig
- Cum adică? Nu mi s-a întâmplat,
TONIO: La ce mi-ar folosi? Că tu
se auzi vocea baritonală a funcţionarului şi-şi privi cli- făceai tot ce-ţi trecea prin cap. Şi n-avea niciun rost să
entul drept în ochi.
mă irosesc pe mine.
Îndemnat să intre în intimitatea operaţiunilor, SaSANIO: Mă, dar plin de tine mai eşti! N-am ştiut că
nio avansă alte două întrebări.
ţin pe lângă mine vreun ocrotitor. Sau poate vreun du- Oricare ar fi sosirea lor? Nu s-a întâmplat să fiţi hovnic!
obligat, mai întâi, să scrieţi despre importanţă?
TONIO: Spune, spune! Că bine o spui! Îţi sunt şi du- Eu obligat, niciodată! Nimeni nu mă poate obliga. hovnic şi ocrotitor. Iar tu, chiar dacă mă eviţi, rămâi
Eu consimt la ceea ce este firesc. Să încep cu ordinea şi cu ceva şi te ajută să nu-ţi pierzi capul. Vrei să auzi şi
să continui cu importanţa, încheiase funcţionarul or- altceva? Aştept să mă întrebi şi-ţi stau la dispoziţie.
golios spunerea.
SANIO: Ce întrebări să-ţi pun că mi-e capul o nebu- Dar dacă? vorbi tremurat Sanio.
loasă după dialogul cu funcţionarul de la Circa Finan- Vreţi să ziceţi de o inversare? Asta înseamnă su- ciară. Dar o vorbă îţi mai spun... Vecinii mei, ca şi noi,
ceală. Şi n-am cod pentru suceală. Procesele-Verbale sunt într-o continuă neînţelegere, din motiv că nu se
se introduc în calculator. Şi pentru această operaţiune pot aprecia; fie că unii dintre ei sunt la un nivel prea
este nevoie de cod. Cu el lucrez şi nu-l pot schimba, înalt, fie că alţii, evident, sunt la un nivel inferior.
continuă funcţionarul în felul său.
Tonio zâmbind, semn că-i înţelese vorba, îl trase pe
- Codul sau Contul? întrebase Sanio dorind să afle Sanio mai aproape, îl îmbrăţişă, şi împreună se-ndrepceea ce nu ştia.
tară spre berăria de peste drum ca să ciocnească o hal- Uite că acum o dăm pe încurcătură! Şi calculato- bă cu bere şi să facă haz de necaz. Sanio se mişcase greu
rul nu aşteaptă. Dacă nu primeşte codul la timp, el se- din locul său, dar înţelegând că este o invitaţie, oricanchide. Şi apoi vei lua totul de la capăt. Ordinea şi Im- re ar fi fost reproşurile de apoi, se bucură în sinea sa.
portanţa! Ordinea şi Importanţa! Adică fără suceală. Relaţia cu amicul său decurgea aşa cum şi-o dorea el.
E clar? E clar! spuse tăios funcţionarul, intenţionând
Iar când urcară scările ce duceau spre terasa berărisă-nchidă ghişeul.
ei, le apărură în faţă micuţele gemene ale patronului
- E clar! Dar pentru mine ceva nu-i în regulă. Codul de local, Roxi şi Oxi, jucându-se cu o păpuşă.
sau Contul? întrebase Sanio, dorind să prelungească
- Ea spune că va fi război în lume, zise Roxi şi se strâmbă.
discuţia.
Afurisita! Şi, apucând păpuşa de o mână, o trase lângă ea.
- Codul este un indicativ pentru lucrare. Contul este
- Ea spune că va fi pace în lume, zise Oxi şi râse. Ce
o operaţie contabilă incluzând creditul şi debitul. Co- ştie ea! Şi, apucând păpuşa de cealaltă mână, o trase
dul şi contul nu se pot confunda. Sunt total diferite. Şi lângă ea.
nu suportă nimic în plus, vorbi flegmatic funcţionarul,
Surâzând cu afecţiune celor două copiliţe şi mângâînţelegând că are în faţă un ageamiu. Nu te supăra, indu-le pe creştet, Sanio şi Tonio căutară din priviri o
matale! Eu trebuie să plec. Sunt chemat de Şef. Când masă liberă pe terasa care, la ora aceea, era plină ochi.
mai ai vreme, vino şi mai discutăm!
Şi cum nu găsiră niciuna, ei se rezemară de o balustraFără să mai aştepte intervenţia cetăţeanului nelă- dă, aşteptând minunea. Abia într-un târziu, Sanio şi
murit, funcţionarul închise ghişeul.
Tonio se văzură atenţionaţi de un grup vesel şi chemaţi
- Picote in cotloni, solcingi pure! rosti la întâmpla- la masă ca să petreacă împreună în fieful lor profan,
re Sanio când se văzu singur. N-aţi-o frânt-o că ţi-am potolindu-şi fiecare necazul într-un ospăţ de pomină
dres-o! Ce l-am întrebat eu şi ce mi-a răspuns el!
şi cu haz tămăduitor.
Cineva deschise un laptop şi citi o ştire de pe Google
***
News:
Ieşind în stradă, nu mare i-a fost mirarea lui Sanio
„După neobişnuitele temperaturi de primăvară, vrecând se-ntâlni cu Tonio, nas în nas.
mea se înăspreşte. Iarna îşi reintră în drepturile sale”.
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Portrete
friabile

Trilogia Minelor (Beznă)
de Csaba Székely; Regia: Horia Suru
Teatrul Dramaturgilor Români, Bucureşti
Manager: Marius Bodochi

În contextul de transfigurări al Trilogiei Minelor de
Csaba Székely, episodul Beznă, de la Teatrul Dramaturgilor Români din Bucureşti, dezvăluie atmosfera
tensionată din satul transilvan minier, aflat în afara
mijloacelor de subzistenţă după închiderea minei.
Dezolarea şi înstrăinarea predominante sunt redate
de autor cu înţelegere pentru condiţia umană în suferinţă, nelipsind notele de umor spre a face suportabile clipele de tristeţe. „Trăim! Muncim! Nu ducem
lipsă de nimic! Pentru că ne mulţumim cu puţinul pe
care-l avem!”, mărturiseşte la începutul spectacolului unul dintre personaje, ca o promisiune pentru a
conserva identitatea locului rănit.

Antoaneta Zaharia (Iringó), Bogdan Nechifor
(Florin) şi Ioan Coman (Ince) în Trilogia Minelor
(Beznă) de Csaba Székely, Regia: Horia Suru, de
la Teatrul Dramaturgilor Români, Bucureşti
Regia lui Horia Suru plasează personajele într-un
spaţiu închis (scenografia Ralucăi Alexandrescu reprezintă o încăpere mohorâtă, cu ferestre spălăcite
şi duşumea desfundată de unde se zăreşte o bucată
de pământ umed amestecat cu resturi de cărbune),
cu posibile „flori” şi „beznă” din plin, dar interpreţii realizează jocul într-o mare familie. Spectacolul
se desfăşoară simetric şi alert. Simetria, însemnând
imaginea de început a primarului adâncit în somn şi
imaginea de final a primarului pregătindu-se pentru
somn, este o găselniţă a regiei spre a rotunji portretul
primarului în relaţie cu sine şi cu ceilalţi. Între aceste
limite sunt presărate puncte şi linii interpreţilor, în
vederea unor portrete friabile, redate percutant şi-n
continuă foială. Retorica personajelor se deapănă
dintr-un mod de viaţă stăpânit de vrajbă şi de cel ce
loveşte primul. Suspiciunea şi neîncrederea precipită vorbele şi le fac fără sens. Dar sărăcia şi alcoolul
accentuează „bezna” din fiinţa localnicilor, predispunându-i la fapte reprobabile.
Gestica şi vocea primarului cu probleme sociale, implicat în furtul de lemne din pădure, aparţin lui Ioan
Coman, excelent în jocul său fărâmiţat, cu răsturnări
şi alunecări de temperament ce încondeiază vicii şi
prevestesc decăderea personajului, cu vorbirea naivă
şi vicleană, nelipsită de accentele unui comic savuros. Înfruntarea etnică dintre Ince, primarul ungur,
şi Florin, poliţistul român, în prezenţa interlopului
Izsák, gata să intre şi el în confruntare, prin înşiruirea
de reproşuri pe secvenţe istorice, face „nodul” spectacolului ce adună verva şi naturaleţea interpretării
într-un clişeu al comicului de limbaj şi de moravuri.
Izsák, oricare i-ar fi etnia, este jucat de Cezar Antal cu
o înfăţişare aparent fioroasă de „Lică Sămădău”, dar
prevestind semnele omului descumpănit. Bogdan
Nechifor construieşte, în Florin, un poliţist cu sentimentul datoriei adumbrite de gestica exagerată a
omului legii, care vine să facă ordine în satul minier,
dar cade la datorie. Iar satul minier, căruia îi lipsesc
atâtea, rămâne şi fără ordine. Personajele feminine,
în chimia spectacolului (marcat de jocul de umbre şi
lumini aranjat de lighting designerul Andrei Marin,
ritmat sonor de muzica lui Petre Ancuţa), aduc tonuri
şi tuşe de culoare, sporind vivacitatea clipelor în suferinţă. Antoaneta Zaharia, în Iringó, sora primarului,
prin spontaneitate şi energicul „argint viu” ce-l distribuie diferit, face agreabilă relaţia cu celelalte personaje, iar Irina Antonie, în Izabella, fiica primarului,
fixează o tânără ce se descoperă pe sine, în deosebire
a binelui de rău.
După explicaţia DEX-ului, „beznă” înseamnă „întunecime de nepătruns”, dar, în spectacolul de la TDR,
„beznă” este năucire şi crimă şi te-ndeamnă să priveşti lucid o realitate dureroasă care poate veni când
legăturile umane intră în derivă.

Nicolae HAVRILIU

Daniel MARIAN
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Îndreptarea orizonturilor: „cine
eşti tu, liră-ncropită din muguri
de umbre?” (Ion Oprişor:
„Firul cu plumb”, Ed. Eubeea, 2021)
Nu s-ar putea crede dacă nu ar fi de experimentat, matrici de înţeles ce exced
opisurilor cu declinări şi permisiuni. În
doze ce sfidează snopi de logaritmi, ideea îşi ia libertatea de a hălădui mări de
necunoscute, chiar şi dintre cele târzii,
temerar potrivite la un deznodământ al
substanţei care nu îmbracă încă forme.
Orizonturile ajung să se teamă de stările lor de agregare incertă, atât de uşor
pot ieşi strâmbe în furişul privirii. Dacă
vine controlul calităţii şi le întreabă despre conform şi etalon, poetul le scoate
din necaz prin subterfugiul „Firului
cu plumb”, ezoteric, numai de el ştiut.
Acesta fiind un compendiu al fenomenelor din linia rezervată puţin-probabilului
dincolo de protocoalele simţirii, rezultat
din înşeuarea imaginarului şi avântarea

sa la frontierele cuprinsului minţii. Aşa
cum era de presupus, Ion Oprişor păstoreşte năluci pe hârtie, arborând „umbrele (care) îşi făceau aripi una alteia”.
În acest sens sunt gata pregătite „ceasuri
şi busole alegându-mi un timp/ pentru a
mă naşte”. Universuri intercalate răbufnesc într-o cavalcadă ce înstăpâneşte un
nesăţios continuum, din care nu scapă
niciun fir din câte ar putea avea toate
presupunerile fiinţei. Peisagistică idiomatică de anvergură: „să nu te plângi
vorbeşte umbra/ o umbră albă lipită de
tocul ferestrei// în cuibul păsării o coajă
de ou// dintr-un amestec ciudat ca un
fel de lumânare/ oglinda desenează formele altei oglinzi/ aud ca un clopot cum
sună ziua între viaţă şi moarte/ în mâini
strâng cioburi şi/ umbra albă mă atinge
din celălalt capăt al odăii/ ca un nor trist
trecuse prin fereastră/ redescoperind
anotimpul de mâine/ doar o mulţime
de lucruri străine pe care/ Dumnezeu
nu a apucat să le termine la timp// să
nu te plângi, să nu te plângi/ îmi strigă
umbra din nou/ pasărea albă, cândva,/
se va întoarce în coajă de ou” (II). Construcţiile lirice din meniul special locomotor funcţionează în perspectiva unor
rezonanţe nemăsurabile, conferind
mesajului caracteristici imprevizibile,
enigmatice: „o poveste foarte ciudată
cu o toamnă/ aşezându-mi în palme o
floare de câmp”; „de parcă nu m-aş fi
născut/ îngerul începe să moară”; „ziua
aceea/ alerga fără nicio chemare”; „să-ţi
desenez în palmă o ureche/ doar aşa/ ca
să auzi cum te strig” – cu un ascendent
performant: „mâinile tale/ asemeni
chemării umbrelor/ deschid toate fântânile lumii”. În astfel de cazuri, oricare realitate ar putea fi facultativă, uşor
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Lăsaţi cărţile să vină la mine!

nerecomandabilă şi cert neconvenabilă. Deoarece prea frumoasă e fantasma
încât ar fi păcat să corespundă vreunei
(singure) realităţi... „e frig/ cu cât eşti
mai departe/ deasupra mea cad bucăţi
de pământ/ Dumnezeule, timpul umblă desculţ/ face un pas şi încă un pas/
timpul trece dintr-o lume în alta neatins
de prăpăstii/ în cea de aici/ paşii lui nu
seamănă cu ai mei/ strâmbi,/ nesiguri
ca o fereastră cu ochii scoşi/ doar singurătatea ţine lumina aprinsă/ metereze
de lut şi umbre încrustate în marmură// străbat drumul/ până la descifrarea
tainelor cu celule de moarte/ pe trupul
de bronz al zeului/ alunecă domol şi solemn o fereastră/ rostogolind timpul în
păsări fulgerate/ de marginea firavă a
abisului” (III). Vom încheia cu orizontul de acum viu şi drept: „iată Doamne
un stol de păsări cum dă năvală/ bătând
din aripi peste ochii zăpezii/ dacă asta-i
ziua aceea îngroapă-l la marginea cerului/ acolo unde nebunii îşi aruncă mâinile/ sperând să îl atingă”.

Deliberări şi concluzii fără sentinţă:
(Constantin Stancu: „Judecătorul şi
jurnalul ars”, Ed. Universitară, 2021)

Dizertaţiile pe marginea conceptului
de dreptate au fost multe şi niciodată folositoare la ceva. Uneori dreptatea poate oferi satisfacţii, dar alteori se poate
(ne)liniştit muri cu ea în mână. Această
fata morgana afişată pe frontispiciul
realităţii seamănă până la urmă cu un
paleativ pentru îndulcirea vieţii tot mai
abstractizate şi contorsionate. Judecători au fost de când lumea, suplinind
divinitatea care nu le poate dirigui chiar
în amănunt pe toate. Unii s-au dedicat
izvorului de dreptate făcând din asta o
meserie, alţii în nebunia lor s-au erijat
fantasmagoric în judecători supremi.
Pentru cei dintâi, dreptatea se reduce la
o noţiune elementară (şi cam demodată)
de simplă practică, câtă vreme ceilalţi
servesc o chestiune volatilă. Cunoscător
în de-ale justiţiei, Constantin Stancu
abordează mai degrabă cu luciu filosofic
decât tematic, natura şi implicaţiile ce
foiesc în jurul dreptăţii. Perspectiva sa
este una interesantă, dintr-un unghi al
latenţei, în care personajul pivot percepe şi inventariază cotidianul, altfel decât
în dosarele sucite şi învârtite, plimbate
şi întoarse pe dos; agasante, îmbâcsite,
prăfuite. Un anume respectabil judecător ieşit la pensie, rămas fără porţia sa
zilnică de dreptate împărţită în stânga
şi în dreapta, care pentru mulţi riscă să
degenereze de-a dreptul în meteahnă,
se asigură că viaţa are un sens demn de
băgat în seamă şi dincolo de acest prag
al vieţii sale. În timp ce mprejurul lui se
ţes poveştile reale ale oamenilor, el devine din principal cadru de nădejde pe
altarul dreptăţii un atent observator şi,
pe cât îl duce inspiraţia, ticluieşte un fel
de sinopsis al vremurilor şi celor care
le populează. Astfel se petrece „Judecătorul şi jurnalul ars”, fenomen
ştanţă de epocă modernă, în care se insinuează fiinţe vii în locul numelor din
insectarul arhivei instanţelor de judecată. Avem aspecte economice şi sociale
prezentate pe larg, trăiri efective ca la
cinematograf, în locul speţelor întortocheate, agasante. Individul se arată fascinat de lumea care îl înconjoară, odată ce se vede coborât de pe piedestalul
unde l-a pricopsit profesia sa. Din acest
festival pestriţ al vieţii depănate zi de zi,
desigur că se trag felurite învăţăminte,
care devin apoi obiectul adnotărilor şi
trecerii în jurnal. Dar, în cele din urmă,
un gând straniu îl răzbate: a fost el cel
îndreptăţit să cântărească atâta vreme
dreptatea? Sau trebuia să lase mai degrabă timpul – judecătorul permanent
de serviciu, să pună diagnosticele corecte? Pe de altă parte, este acum, după ce
şi-a agăţat în cui rangul şi roba, suficient
de potrivit pentru a se lansa în dizertaţii mai ceva decât în alte dăţi pledoariile
avocăţeşti? Procese de conştiinţă deci,
în ce-l priveşte pe el, onorabilul, aproape sfântul fost slujitor al dreptăţii. Aşa
cum se cuvine unei istorisiri, destul de

ample şi interesante, nu trebuie să ştim
deznodământul, care oricum nu ar crea
un plus valoric suplimentar. Suficient că
file importante din acest jurnal se află
la fiece final de capitol, prezentând o
semnificativă consistenţă ideatică. Un
nou roman de Constantin Stancu, pe
marginea unui proces-experiment de
factură existenţială, în care nimeni nu e
condamnat dar nici achitat, toată lumea
e la locul unde a fost pusă de vremurile
în care complicat i-a fost dat prin ordonanţă a destinului, să trăiască simplu
sau complicat.

graţie ce s-a revărsat/ asupra mea contemplându-vă/ sau bună sunt M din TM
îmi dai accept pe/ poate şi-ar fi dorit ca
Daniela/ să dormim îmbrăţişaţi/ poate
am fi mers mai departe/ pe pliantu primit (degetele ei l-au atins) scria/ lumea
sinele nostru exterior” (***). O privelişte epocală cu exces de suprarealism
personalizat, găsim la un moment dat,
alegoria pe măsura aberaţiilor ce ne
sunt servite drept necesitate pentru o
supravieţuire pe care nu ţi-o garantează nimeni doar ţi-o recomandă pe reţetă
cu titlu de avertisment... „salcia pescuia
sunete/ goarna era camuflată/ şurubu
era primul client/ camerele închiriau
camere/ încolăcită ca o schiţă/ tulpina
vrejului vorbea singură/ vocea are importanţa unei relaţii/ scaunu de răchită
era mason/ picioru unei ciuperci/ alerga
spre pălăriuţa unei amante/ de când cu
intrarea în u.e./ gaiţele s-au epilat/ uşa
unui deal/ era deschisă spre/ toate religiile” (***). Nonconformist până-n vârful firului de păr, Marian Oprea nu conteneşte să zăpăcească în mod hipnotic
cititorul, dându-i teme de vorbit singur
pe drum; mai în glumă, mai în serios, cu
poezia sa nu te vei plictisi niciodată.

Între conştientizare şi delir
sălbatec (Marian Oprea: „Şi Aeru-i
Erotic”, Ed. Waldpress, 2015)

Omul nu ajunge lumii ori lumea nu-i
destulă omului, oricum e îndoielnic
echilibrul suficienţei firii, iar la o introextrospecţie amănunţită, răsar diferenţele, miligramele de neîmpăcare şi nesăbuinţă respectiv ale formei şi substanţei, ce bat a gol în cutia de rezonanţă a
sensului. Marian Oprea se dovedeşte
a fi un as al descoperirii injusteţei în expresia esenţelor cu amănuntul. La el, în
spiritul echilibristicii sale, „Şi Aeru-i
Erotic”, fără însă a fi punctat vreun
eveniment concret care ca atare să consfinţească asta. Mai mult o zbatere de
nesomn, o nehotărâre a stângii/drepte
şi pe alocuri chiar a viului/neviului, a fi
sau a nu fi de-a pururea. Acea Ea la care
ne-am fi aşteptat e de fapt o indefinire
plimbată într-un vârtej existenţialist,
într-o croială de metaforizare a stărilor contradictorii de tot felul... „ghinda
m-aştepta goală/ să-i masez anii în care
am vrut altceva/ acceptarea e prima ramură a fântânii/ a treia ieşire din plasă/
am dat o mulţime de bani pe o mină/ ca
să scriu de la stânga spre mit/ poate-aş
prinde cheag/ dacă aş avea acces la real/
dacă mi-aş pune mintea pe bigudiuri/
dac-aş fi ca legumele/ poate că aş ghici linia vieţii/ din palma domnişoarei/
numită dorinţă/ singur printre femei/
dacă nu eram măgar/ n-aveam resentimente/ de ce n-am văzut cum se modifica/ după fiecare clipire a unghiei/ de ce
nu-s matur ca un pod/ mi-a blocat avântu e ca o tichie/ legată de greşelile mele
(***). Întreagă această pulsaţie semnificativă tinde spre a fi predominantă,
ea regăsindu-se pretutindeni în lirica
autorului, atât la nivel conceptual cât şi
descriptiv. Imagistica astfel creată, pur
electromagnetic ori mai degrabă prin
cine ştie ce nevăzută chimie, este de o
rară complexitate... „îţi surâdea norocu/
îţi surâdea cu ochii LUI când o vedeai/
întreaga lume-i un serai/ se completa
bine cu meditaţia/ dacă n-aş fi fost papă-lapte/ poate m-aş fi jucat cu nasturii ei/ dac-am uitat sau n-am făcut-o/
înseamnă că n-am meritat să fiu/ cu
Alice în ţara minunilor ei/ când apărea
te simţeai ca după duş/ mirosea a verdeaţă ca salcia după ploaie/ poate nici
acum nu-i târziu dacă-i scriu/ pe www.
bluestar-romania.ro / stimată rază neam întâlnit la ezoteric fest/ în anul de

Lumile: cei captivi şi cei rămaşi
pe dinafară (Victor Nafiru:
„Sfârşitul unei lumi, începutul
alteia”, Ed. Brumar, 2019)

Disculpările şi condamnările foiesc
peste tot în fibra epocii şi a neamului.
Soluţii şi disoluţii se prind într-o horă
alienată, sau un vârtej de mari aşteptări
încurcate cu lucruri mărunte. Peisajul
este cataclismic, mai mult se demolează decât se schimbă, iar cârpelile care se
încearcă ajung să înnobileze în loc de a
demoniza făptura kitsch-ului. Oamenii
pe care-i ştiam de lângă noi se întrec într-un expozeu de fierbinţeală euforică,
în vals de Pepsi şi Coca-Cola, îmbrăcată
depravant peste dizgraţia mizeră a Epocii de aur dovedite de pleu coclit. Toţi se
dau peste cap ca la circ, capul lor devine o minge gonflabilă ce şi-a pierdut în
rostogolire minţile. Foştii securişti şi activişti se ţin o vreme la păstrare furişaţi
de ochii indiscreţi, în cotloane neo-conspirative, unii făcându-se borhot, alţii
dând în nouă floare. Între două lumi, ca
între două beţii neterminate, cu migrene maxime şi cu ameţeli, se croieşte un
capitalism inoperant la propriu, mojic
cârdaş al consumatelor fantasme. Ideea de metehne de serviciu, acceptate ca
bunuri laice, şi de hibrid cu orice preţ al
ridicolului, prinde tot mai mult contur.
Democraţia originală acompaniată de
Comunism-Capitalismul cu faţă umană tresaltă ca o muscă ieşită la vânătoare... Victor Nafiru se dovedeşte un
dibaci cititor în stelele minţii şi sufletului unei generaţii prinsă crăcănată între
două luntri, fără nicio punte. El ţese un
puzzle trăit, fixându-se pe marote şi tabuu-uri, expunând atât genul expectativ
cât şi cel bătăios chiar conflictual care
împreună populează noua menajerie
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de accepţiuni şi apucături. „Sfârşitul
unei lumi, începutul alteia” dezvoltă într-un metraj de impact psiho-sociologic, strada înviorată şi pestriţă, casa
odorizată de proastă calitate, slujba hâită chiar dacă devenită pe alocuri mai
puţin hâdă. E clar, lumea s-a deşurubat
într-un experiment entropic şi încearcă să se prindă cu chingile de ce-a mai
rămas dintr-o schelă încă nearuncată
la fier vechi. Aerul e de second-hand,
amestec între leşie, rugină, formol, cu
ceva esenţe sofisticate dar contrafăcute.
Personajele lui Victor Nafiru se trezesc
superdotate şi supradocte, amestecând
mesianic virtuţile, iscusinţele, pildele
şi filosofiile neaoşe, cu un festivism la
modă. Devine interesant cum în acest
malaxor se regăsesc răsturnări bruşte
de opinie, situaţii complexe tratate băbeşte cu pretenţia redescoperirii busuiocului, sau traducerii instrucţiunilor
acestuia din limbi de largă circulaţie.
În loc să fie rost de sărbătoare, vedem
semnele degringoladei pe post de scânteie şi apoi de balsam de sorginte revoluţionară. De la banderolele şi bandajele purtate cu dedicaţie, se trece uşor
la etichete de marcă, titluri pompoase,
împăunând statuturi şi funcţii care mai
de care. Vrând-nevrând, societatea se
reconstruieşte pe noii entuziaşti şi subtil îi împarte în profitori şi măscărici, pe
lângă aceia cu cinste şi discernământ se
strecoară cu greu. Conversaţii, păţanii,
concluzii potrivind discrepanţe cu distorsionări de tot felul se înşiră în mediul
domestic, căpătând acum nuanţe mult
mai pregnante, de parcă cineva ar fi deschis albume, clasoare ori cutiuţe de valori la expoziţia universală în pavilionul
dedicat marilor minuni. Victor Nafiru
este unul dintre privilegiaţii trăitori de
timp şi spaţiu dilematice, ai unor caracteristici opozabile de nişă, pe care le exploatează bine, în stilul lui scriitoricesc
deja devenit cunoscut celor care s-au
întâlnit în mod fericit cu romanele sale.

Lecţia de conştiinţă şi acţiune
(Marian Apostol: „Decembrie de foc”,
Ed. Hoffman, 2021)

„Istoria este făcută din atitudini interioare, din stări de spirit, întâi individuale, apoi colective. Dacă ne ţinem
deoparte, dacă suntem laşi sau ipocriţi,
istoria ce va veni va fi hrănită din duplicitatea noastră, din remuşcările noastre”, le spunea, la un post de radio, Marian Apostol locuitorilor Reşiţei, la
începutul unui decembrie ce se dovedea
a fi fierbinte. Se întâmpla în 1994, când
industria oraşului gâfâia pe pragul de
a-şi da duhul. Obştesc, ajunsă la capătul
puterilor din pricina indiferenţei celor
ce şi-au însuşit cuţitul şi pâinea ca întrun rocambol grotesc în care doar praful
şi pulberea mai prezintă interes. A pune
la pământ, aşadar, o forţă economică ce
asigură traiul unei întregi populaţii, cât
poate părea de deşănţat, dar aşa stăteau
lucrurile atunci. Într-o radiografie explicitată şi transpusă în lung-parcurs de
roman, „Decembrie de foc” se prezintă ca un episod de înaltă rezonanţă
socială, în care oameni hotărâţi îşi impun cu aplomb punctul de vedere, încă
mai păstrând din dârzenia zilelor altui
decembrie – 1989. Cartea lui Marian
Apostol apare la destul de mare dis-

cărți / autori

tanţă în timp, iar în notă personală pot
aprecia că aceasta se întâmplă tocmai
pe fondul incertitudinilor pe care şi azi
societatea românească le resimte în ansamblul ei, nefiind pe deplin însănătoşită în contextul în care nu reuşeşte să-şi
găsească rolul şi vocaţia în mecanismul
unei Uniuni Europene ce-i drept în ultima vreme cam dată peste cap. Autorul
vine argumentat, cu documentele şi cu
fototeca epocii, prezentând faptele aşa
cum au fost, un important capitol de
solidaritate în largul ei înţeles în planul
societăţii, şi despre care putem spune
că a contribuit substanţial la edificarea
conceptului actual de atitudine sindicală. „Astfel, începea una dintre cele mai
reprezentative mişcări sindicale din istoria postdecembristă a României, mişcare intrată în memoria timpului sub
denumirea de Fenomenul Reşiţa... sau
Sindromul Reşiţa.” Se fac auzite în stradă glasurile miilor de oameni care cer
salvarea industriei reşiţene de la colaps
şi implicit speranţa zilei lor de mâine.
Sunt încinse telefoanele roşii, cele care

ţin legătura cu autorităţile de la Bucureşti. După un prim refuz al acestora de
a se mişca până la sursa problemelor,
şi după ce o delegaţie sindicală ia drumul jalbelor, urmează un du-te-vino de
negocieri pe ambele fronturi. Aşa cum
se întâmplă de obicei, minciunile şi înceluirile din partea decidenţilor depăşesc puterea de admisibilitate şi nu fac
decât să escaladeze tensiunea din acest
oraş cu preponderenţă muncitoresc.
Cavalcada acestor fapte se derulează pe
parcursul a nouă zile, finalizându-se cu
încheierea unei păci rezonabile la Reşiţa, efect parafat de către reprezentanţii
la cel mai înalt nivel ai părţilor beligerante. Cuvântul oamenilor a fost făcut
cunoscut şi respectat, aşa cum se cuvine, iar viaţa şi-a reintrat în cursul firesc,
cu o centură de siguranţă pe drept câştigată. Realmente, cartea de faţă poate
fi considerată un manual demonstrativ
de implicare sindicală în societate. Mai
este şi rolul evocator al cărţii, prin reproducerea tehnică a unor evenimente ce au marcat istoria post-’89 a unui
important oraş din ţară. Dar dincolo de
aceste aspecte, Marian Apostol a avut
grijă să îşi folosească dibăcia scriitoricească în conturarea unei atmosfere cu
mare încărcătură emoţională, şi în acest
fel asistăm pas cu pas la lecţia unei datorii umane duse la îndeplinire.

Nuanţe-anotimpuri în rapsodia
inimii (Petronela Apopei: „Fiorii iubitei în albastru”, Ed. eCreator, 2021)

Paris-Londra-New York, îmbracă-te-n
albastru, dă-i motiv cerului să-ţi tresalte
ochii şi umerii într-o rapsodie a încercărilor inimii. Chiar dacă trece o boare
neidentificată, deznodământul ce se prefigurează nărilor e tot albastru. Colecţia
de toate anotimpurile în galeria Petronelei Apopei ia startul probei speciale
care-o recunoaşte dintr-o mie de invitate
la promenadă. Albastră-ca-zăpada-pecare-o-scrie se încumetă până ce ajunge la sublimarea destinului, căpătând
„Fiorii iubitei în albastru”. Aflată în
plină desfăşurare sentimentală, pe fondul unei pasiuni obsesive, autoarea se
trezeşte vulnerabilă în faţa unui torent
emoţional greu de stăpânit. Patimi, impresii, fantasme şi regrete năvălesc toate
parcă înţelese într-o conjuraţie a iubirii
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care, indiferent cum s-ar suci ea cardinal, tot o pun la zid. Asistăm într-un fel
compasiv şi contrariat, la acest deliciusupliciu cerut şi asumat cu dedicaţie. Şi
atunci, să nu se mire de această stare de
aşchiere şi perforare a simţurilor... „Mai
scrie-mi o toamnă cu pasul târziu,/ Căci
iernile toate în gânduri au nins/ Un scurt
epilog al iubirii, pustiu/ În ochii curaţi,
de adânc necuprins// Mai scrie-mi că
flăcări mai ard pe comori,/ Doar clopoteaplaudă-n van, tânguios,/ Cândva, vesel
glasul trezirii din zori,/ Azi, rece linţoliu
se cerne umbros// Mai spune-mi că luna
a plâns într-un lac.../ Cenuşa iubirii nu
naşte iubire.../ Închid călimara de doruri
şi tac,/ De azi mă semnez: „AMINTIRE”
(Semnătură). Şi probabil că acesta nici
nu este încă un apogeu, deoarece capcana are mai multe guri cu care muşcă, iată
de pildă: „Prima lacrimă a căpătat un
nume/ În durerea amintirii din vreme/
Oare câte lacrimi, târziu îmi vor spune/
Că iubirea din noi încă geme?// Într-o
lume nefastă, am iubit ca un drac,/ Într-a ei nebunie m-am scăldat vinovată,/
Dacă timpul nu iartă, dacă micul tictac/ Mă ascultă-n tăcere, scăldându-mă
toată/ Îmi împart veşnicia cu o lacrimă
tristă/ Şi în lumea în care iubirea nu
există.” (Lacrimă). Prinsă între ploi şi
vârtejuri, într-o dezorientare definitorie,
axiomatică parcă, Petronela Apopei se
hotărăşte în cele din urmă metamorfic,
alegând cea mai expresivă fragilitate cu
putinţă, culminând în garderoba efemerului... „Sunt eu, picătura de rouă.../
Am deschis ochii în zori,/ Pe-un fir de
iarbă brodată-n argint.../ Stau singură
şi cuminte aşteptându-l pe el,/ Minunea
mea, soarele/ Ce-mi aşează-n suflet un
curcubeu/ Când îmi mângâi rotunjimile/ Dorite-n alinturi.../ Aştept să răsară/
Să-mi tremure pleoapele,/ Să-mi soarbă

fiinţa/ În karmica sferă de apă şi foc,/ De
cer şi noroc,/ Să mă-nalţe-n nori albi şi
frumoşi,/ Redând clipei fiorul de viaţă în
doi./ Sunt eu, dar voi fi cântec/ Pe buzele ei.../ În inima ei,/ A iubitei în albastru
divin...” (Confesiunea unei picături
de rouă). De unde, care va să zică, starea cataclismică – din neşansă sau din
nepricepere?... Cum ar veni, iată însă şi
trezirea la „Realitate”: „Din sforile nopţii cad picături/ de vise albastre/ se adună-n pocalul zorilor/ brodaţi cu aripi de
lună nouă/ tu nu eşti vis/ eşti ziua mea/
ţesător din săruturi şi linişti/ dezvelindu-mi sufletul în palme/ învelindu-mi
trupul în tine/ sub ochiul bufniţei/ ce-aşteaptă/ şoaptele nopţii se sting/ în clocot
de inimi/ pulsând la unison” – oare să fie
aşa, sau iluzia chiar a luat eminamente
locul realităţii?... M-aş bucura ca Petronela Apopei să aibă parte, ca din partea unei divinităţi, de clemenţa iubirii!

Teme de înviorare a substanţei
(Daniela Văleanu: „Toamna-Iarnă
din noi”, Ed. Eurostampa, 2020)

Odată declanşată, starea de vigilenţă
continuă are ochii şi antenele îndreptate
spre flagranturi blânde sau înnorate, cu
precizie vânătorească. Pe unde ultrascurte, sunt săvârşite semnele suprasaturării emoţionale, într-un turn de veghe
atent la miracolele trăirii. Daniela Văleanu îşi strânge orizonturile cu sfiala
răsăritului şi apusului, mai mereu pregătind faptul unei prevestite ca neaşteptate amieze. Sunt fragilităţi ale obiectualizării, mere şi frunze care pot fi la fel
de bine licurici şi fluturi intersectând
şi provoacând simţurile. Să purcedem,

în tonul toamnei: „Frunze/ ruginind
colorat/ pictează tablouri/ de neuitat/
frunze-ntoamnă”; „Mere și frunze/ stau
grămadă/ căzute-n iarbă/ gust și dezgust/ vânt și ploaie/ jucându-se cu ele/
răzbate/ miros de putregai”. Pentru ca,
trecând frontiera iernii, „Printre copacii/ de pe alee/ o arătare/ ciudată/ s-a
proptit/ chiar în mijlocul/ drumului/
ce-i drept cam neumblat/ de-o vreme/
nu e Moș Nicolae/ a răsărit un om de
zăpadă/ făcut de-un copil/ fericit/ în
grabă”; „Moș Crăciun/ abia așteaptă/
să-mpartă daruri copiilor/ ca-n fiecare
an/ au fost cuminți/ și-au învățat online/ și-au ascultat părinții/ dar/ drumurile-s tot închise/ deocamdată/ le-a
albit zăpada”. Magia timidă, nevinovată
este cea care face jocul acestor răsfirări
şi răsfăţări de scenariu festiv, consfinţit
preludiu abia perceptibil pentru tihnă
absolută... „Un fulg de nea/ s-a lipit drăgăstos/ de geamul meu/ desenează cristale/ pe sticlă/ flori de gheață/ luminate/ de sclipirile/ bradului de Crăciun”.
Iar în circumstanţele acestea (care pe
alocuri pot părea făcute să te apuce disperarea), deliciile: „O cană de ciocolată
caldă/ o cafea aburindă/ stau cuminți
așteptând/ să fie băgate în seamă/ au
concurență serioasă/ în postările duium/ de pe facebook/ aroma ne cheamă/ și scorțișoara/ ne scoate capul/ din
laptop/ colinde-n sărbătoare”. Ritualic,
se dapănă clipele... „Un clinchet cristalin/ anunță sosirea/ lui Moș Crăciun/ ce
bucurie/ tristețe mare/ e doar o bicicletă/ și-afară-i iarnă/ din nou așteptare”;
„Un iepuraș imaculat/ plin de zăpadă/ a
tresărit/ dintre tufe/ s-a scuturat/ abia
deslușit/ dispărând/ în noaptea luminată/ de stele și lună”. Atmosferă directoare: „Rădăcinile/ Copacului/ stau la
taifas/ cu trecutul/ atâtor ierni/ crengile
uscate/ dorm”; „O pasăre/ stă ascunsă/
în același loc/ pe aceeași creangă/ pare
pictată/ sau desenează o frunză”. Deznodământ: „Și a fost/ un bal mascat/ așa
cum/ ne așteptam să fie/ cu râsete și veselie/ ca-n atâția ani/ Acum/ așteptăm
să plece/ dușmanul sosit/ peste noapte/
vulpește/ nepoftit/ să ne reluăm/ zâmbetele/ și măștile vesele/ de copii”. Şi
corolar: „O veveriță/ aterizează grăbit/
în iarbă/ privind în jur/ mirată/ plin de
ghinde/ e-n juru-i dintr-odată/ toamnă bogată”. „Picuri din zare/ stropi de
lumină/ scaldă ace de brad/ aromă de
rășină/ proaspătă/ dimineață/ miros
de portocale/ o nouă viață”, astfel arată hipersensibilitatea... Pare că Daniela Văleanu şi-ar fi croit drum personal
printre basme, pentru că aşa ceva ar fi
aproape de neimaginat să existe!

Am mai primit la redacție:

n Menuț Maximinian: „Copilul de apă”,
Editura Junimea, 2022;
n Constantin Mărăscu: „Nopți de nuntă de
demult”, Editura Eubeea, 2021;
n Constantin Mărăscu: „Sfinți fără aureolă”,
Editura Eubeea, 2021;
n Mihaela Albu: „Jurnalism cultural în exilul
românesc”, Editura Academiei Române, 2021;
n Florentina Loredana Dallian: „Hanul
dintre vii”, Editura Universitară, 2021;
n Teofil Răchițeanu: „Efulgurații”, Editura
Scriptor, 2022;
n Miron Țic: „Cu mâinile sub cap privesc
cerul senin și fără nori”, Editura Emia, 2022;
n Vlad Mușat: „O lume-ntreagă în picioarele
goale”, Editura Junimea, 2022.
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Din nou despre Tarkovski

Igor ISAC

Pe 4 aprilie, anul
curent, marele regizor
rus Andrei Tarkovski ar fi
împlinit venerabila
vârstă de 90 de ani.
Creaţia sa genială
continuă să rămână
vie şi actuală

Fiind şi eu un împătimit al creaţiei lui Tarkovski, nu
pot să rămân indiferent atunci când, din nou, se pune
în discuţie valoarea creaţiei lui. Spre asta m-au provocat reflecţiile lui Sorin Lavric, pe marginea cărţii lui
Mihai Vacariu, Îndrăgostit de Tarkovski, (România
literară nr. 34, 2015).
La un moment dat, Sorin afirmă că filosofările celor
trei personaje din filmul Călăuza într-un peisaj dezolant sunt cam sterile. Nu pot să nu fiu de acord cu Sorin, mai ales că domnia sa de formație e filosof, numai
că, uneori, în timpul filosofărilor eroilor din filmul în
cauză am râs copios. Iar când nu puteam râde îmi venea să plâng, de milă, a personajelor, dar, în același
timp și a noastră, a celor care, uneori, ne identificăm
cu personajele în cauză. Mai ales că cele două persoane, care domină discuția, reprezintă pătura superioară
a lumii moderne, e vorba de un Savant și un Scriitor.
Cu acele filosofări Tarkovski nu-și propune să afirme
esența unui adevăr inedit, dimpotrivă, cu-n umor fin
și un cinism suav el întruchipează limita cunoașterii
umane. Adică prostia oglindită în nesfârșite și inutile trăncăneli „filosofice”. Iar atunci când, totuși, pune
degetul pe rană și punctează întrebări dureroase asupra destinului uman (dezastrul din jur, fiind un decor adecvat) cei doi, Savantul și Scriitorul, devin de-a
dreptul gravi și disperați.
În ce privește peisajul derizoriu, am putea adăuga
că, încă, este destul de actual (dacă nu cumva veșnic!).
Dacă ne uităm în jurul nostru, descoperim, după 30
de ani de democrație, încă suficient de multe peisaje
sumbre, nenumărate spații lăsate în paragină; gări,
mine și hale industriale etc. ca în celebrul film tarkovskian. Și asta nu doar la noi, ci și în țările din lumea
a treia. Dar există suficientă atmosferă derizorie și-n
Europa, spre exemplu în sudul Italiei. Dar și-n centrul
Bruxelles-ului. Acum vreo cinci ani, aflându-mă pentru o perioadă mai lungă în capitala Europei, într-o zi
m-am rătăcit printr-un labirint de străzi, în centrul
orașului, populat de arabi, care se simt la ei acasă. Atmosfera obscură și mizerabilă descoperită în jur, care
m-a speriat, descindea direct din Călăuza lui Tarkovski. De altfel, în penultimul său film, Nostalgia, Tarkovski și-a găsit preferatele ruine într-un orășel din
Toscana. Se pare că sufletul slav se simte bine și, deci,
se manifestă plenar doar printre ruine. Dacă nu cumva
aceasta e o „boală” mai veche a umanității.
Dar, după cum precizează pe bune Sorin Lavric, nu
filosofia deșartă sau peisajul dezolant sunt punctele
tari ale lui Tarkovski, ci emoția. Sau, mai bine zis, imaginele deosebite ce produc emoții. Lucru valabil pentru
orice operă autentică de artă. Și cu mâna la inimă vă
mărturisesc că pentru mine filmele genialului regizor
rus nu și-au pierdut din prospețimea emotivă. De fiecare dată le vizionez cu aceeași fervoare spirituală, de
parcă le-aș vedea pentru prima dată. Și mereu descopăr ceva inedit. De aceea nu pot fi de acord cu ideea de
bază a cărții (scoasă în evidență de S. Lavric), cum că
filmele lui Tarkovski nu mai sunt actuale, adică sunt
depășite de timp. Și că opera marelui cineast rus poate
fi just receptată numai situându-ne într-o atmosferă
de represiune, asemenea celei produse de regimul comunist, adică în atmosfera ostilă în care au fost create.
Chiar nu înțeleg ce motive concrete (adică pornind de
la opera lui Tarkovski) l-au făcut pe Vacariu să ajungă
la această concluzie neacoperită?
Trebuie să recunoaștem că au existat numeroase interpretări eronate, care minimalizau valoarea creației
distinsului regizor rus. La unele dintre ele a ripostat
ferm însuși regizorul, cât era încă în viață. Spre exemplu, la o întâlnire cu el, undeva în Occident, nişte
ziariști
l-au întrebat dacă nu cumva Călăuza (personajul titular) a fost inspirat din viaţa lui Soljenițîn,
la care Tarkovski a negat categoric. În general, Zona
din filmul Călăuza mereu a fost asociată cu spaţiul
sovietic, datorită faptului că era pustie, izolată şi bine
păzită. E o gândire provocată de o inerţie simplistă. Nu
doar spaţiile concentraţionare sunt păzite, uneori sunt
supuse aceluiași tratament şi spaţiile sacre, pentru a
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nu fi profanate. Căci, după cum ni se sugerează în film,
Zona e într-un fel și un spaţiu sacru. Iar atmosfera
post-apocaliptică din spaţiul dat sunt urmările evidente de a cuceri Zona, în pofida avertismentelor date de
Călăuză. Pentru că Zona e vie, poate chiar e mai fragilă şi mai sensibilă decât fiinţa umană, de îndată ce
reacționează prompt la stările si gândurile omenești.
Zona, după cum afirmă Călăuza, poate e un dar oferit de univers umanității. Numai într-un spaţiu sacru,
atât cât a mai rămas din el (unde, cică, exista o cameră
în care se împlinesc dorinţele), omul se poate regăsi
pe sine. În două cuvinte, despre asta e filmul: miracolul regăsirii spiritului uman. Iar odată ce persoana
umană capătă cu adevărat identitate, orice dorință i se
poate împlini. Desigur, se poate spune că a te regăsi
pe sine înseamnă a-l regăsi pe Dumnezeu şi astfel s-au
făcut numeroase asocieri ale Călăuzei cu Mântuitorul.
Călăuza, asemenea personajului biblic, se străduiește

matograf să văd filmele marelui regizor rus. De la început sala de cinematograf era plină (lumea auzise de
miracol), ca până la sfârșit în sală să rămână o mână
de oameni: cei liberi. Cu trecerea timpului spectatorii
s-au înmulțit.
Tensiunea și blazarea interioară a omului recent e
produsă de trecerea bezmetică a timpului. Suntem
acaparați de un număr infinit de imagini (internet, tv,
cinema 3D), pe care le consumăm în neștire fără să
rămână ceva în noi. Personal, am vizionat în ultimul
timp o seamă de filme premiate și, din fluxul de imagini, care de care mai sofisticate, aproape nimic nu a
rămas în memoria mea afectivă. Dar într-un mod de
neînțeles cadrele lungi și trenante din filmele lui Tarkovski nu le pot uita. Ele apar mereu în sufletul meu
ca un amalgam izbăvitor, care în mod profund reprezintă esența timpului trăit. Tarkovski a încercat, și
într-o măsură oarecare i-a reușit, să oprească timpul!

să-i pună pe clienții săi pe calea cea dreaptă, adică pe
calea adevărului şi a vieţii autentice. (În numeroasele
sale interviuri, Tarkovski nu a afirmat, nici nu a infirmat această probabilă asemănare. A preferat tăcerea
binefăcătoare.) Acest adevăr ce ne frământă de două
milenii nu se poate învechi, ci rămâne mereu actual.
De asemenea, în repetate rânduri, în mod absolut
stupid, miraculoasa Zonă din Călauza tarkovskiană
a fost asociată cu catastrofa din Cernobîl. Aceasta s-a
produs în scurt timp după terminarea filmului şi mulți
au văzut în imaginele redate cu lux de amănunte ale
Zonei de către regizor un fel de avertisment profetic.
Zona din film, care, se pare, întruchipează o Golgotă,
într-un mod doar indirect poate avea o legătură cu o
catastrofă nucleară, precum cea de la Cernobîl. Mai
degrabă ea are legătură nemijlocită cu catastrofa spiritului uman, pe care o trăim în zilele noastre; o devalorizare galopantă a valorilor tradiţionale şi lipsa de
trăire dezinteresată şi originală a vieţii.
Tarkovski s-a născut un om liber, fiindcă libertatea
în primul rând e o stare de spirit, adică asemenea talentului e un dar de la Dumnezeu. Cu această stare de
spirit te naști și, în urma unui efort considerabil, libertatea o promovezi pe parcursul vieții. Puțini oameni se
nasc liberi, majoritatea se nasc constrânși de obsesii,
suspiciuni, orgolii etc. și puțini fac efortul de rigoare
pentru a se elibera de povara care subit și inexplicabil
îi apasă. Căci poți fi liber în cea mai cumplită pușcărie
și încătușat spiritual în cea mai perfectă democrație.
Iar Tarkovski, născându-se într-un stat totalitar, a făcut efortul imens să-și impună libertatea în arta cinematografică. Și-n mod miraculos i-a reușit, ce-i drept,
cu prețul vieții. Poate unul din atuurile creației sale,
care i-a permis să păcălească cenzura, este că a fost
preocupat de problemele eterne, universale ale omenirii și nu s-a cantonat (aproape obligatoriu pentru artistul de atunci) în jurul a ceea ce însemna ideologie,
naționalitate, probleme sociale etc. Deci, cinematograful tarkovskian a fost creat numai pentru omenii liberi.
Îmi amintesc cum pe timpuri, la Chișinău, a nu știu
câta oară (asemenea lui Vacariu), mergeam la cine-

Visul oricărui creator de geniu. De altfel, în extraordinara sa carte Sculptând în timp (Ed. Nemira, 2015),
tipărită postum, regizorul afirmă că cinematograful e
„timp sigilat”. E fascinant să vezi cum timpul mereu
se precipită, cu grație, în strădania transfiguratoare și
sacrificatoare a eroilor, care, până la urmă, din ființe
cinice, orgolioase și neîncrezătoare, devin, oarecum,
ființe smerite, răbdătoare și iubitoare. Cu siguranță
Savantul și Scriitorul au ieșit din Zonă alți oameni. Ei
au refuzat să intre în așa zisa „cameră a dorințelor”, fiindcă au înțeles că ea poate fi (asemenea altor ispite) o
capcană a Zonei, pentru habotnici. Iar principalul, au
înțeles că acea misterioasă cameră unde se împlinesc
toate dorințele e în interiorul lor. Trebuie doar foarte
tare să creadă.
E absurd să demonstrezi că opera lui Tarkovski poate fi receptată numai din perspectiva timpului în care a
fost creată. Acel timp obscur și derizoriu a trecut, dar
problemele spirtului uman (reflectate în operele regizorului) au rămas intacte. Nu cred că doar o situațielimită produsă de un regim totalitar poate favoriza
înțelegerea operei tarkovskiene, ci gradul de libertate pe care-l stăpânim. Or, în prezent, mai mult ni se
pare că suntem liberi, decât suntem cu adevărat. A fi
liber nu înseamnă a face orice și oricum. A fi liber înseamnă să ai curajul și responsabilitatea de a face un
lucru deosebit. Iar asta, ca totdeauna, presupune un
efort maxim care vizează sacrificiul. E trist că domnul
Vacariu nu a fost mântuit, cu adevărat, de filmele lui
Tarkovski, ci, după cum remarcă S. Lavric, democrația
l-a blazat, așa încât a revenit la creația acestuia cu idei
preconcepute, încercând cumva sa-i pună la îndoială
perenitatea.
Despre opera lui Tarkovski continuă să fie editate
cărți. Nu am întâlnit un alt regizor despre care să se
vorbească atât de mult și de intens, despre el și, mai
ales, despre opera sa. Chiar si acest prilej de a vorbi,
din nou, despre el e un semn că opera sa e încă actuală și în pofida afirmației lui Sorin Lavric că pe alocuri e cam explicită, încă conține suficient mister și
ambiguități care să iște noi emoții și interpretări.
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