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Ioan Moldovan

miercuri de mai
Într-o dimineaþã m-am trezit bãtrân ºi fãrã nicio autoritate
Magnolia însã a înflorit cãrnos în praf ºi luminã
Mierle de-acum un secol ºi mai bine fluierã sub norii noi
Mã plimb cu flexul printre gravidele cu obrajii verzui-gri-gãlbui
Schimbãm politeþuri, ca niºte mediatori de morminte
Trântim portiere, risipim bonuri fiscale ºi
Bãtrînul mormãie: timpul doar aiureazã, taicã, se umple
de sânge rãu, cel bun înnegrindu-se. E apã-n sistem, trebuie
sã trag, sã fac ceva, iute se mai face searã
Peste lumina de cenuºã lumina de pãpãdie
Ne dãm de-a berbeleacul prin ea
doar o singurã datã – aºa, ca sã fie:
o urmã de praf din ultima stea

5

Asterisc
Gheorghe Grigurcu

„Micile comoditãþi
ale traiului zilnic”

Ironia: spectacolul unui iluzionist care face sã disparã nu numai
obiectele, ci ºi fiinþa.
*
Douã situaþii cu putinþã. a) Cantitatea alcãtuieºte scenarii, calitatea se bizuie pe sine. b) Cantitatea alcãtuieºte scenarii, calitatea îi face
genuflexiuni.
*
Uneori stãpînirea de sine e un fapt pe care þi-l poþi apropria.
Alteori ai însã simþãmîntul cã vine de Sus.
*
Un afect care se încãlzeºte de la un alt afect, aidoma unui om aflat
la gura sobei în care arde focul.
*
Destinul, într-o perspectivã de gurmand: „«Activitatea» destinului
se asociazã cu gustul – nutritiv – al «porþionãrii» (cf. etimologia greceascã «Moira»-«meros» ). Destinul fiecãruia e «porþia» care i-a fost datã,
«lotul» lui, hrana care i se atribuie. «Porþia» se referã, fireºte, ºi la cantitate
(cît?), dar ºi la «reþetã» (ce ingrediente, ce dozaj?). Destinul are, cu alte
cuvinte, extensie, culoare ºi gust. E «provizia» cu care plecãm la drum,
care «ne ajunge» sau nu, pe care trebuie sã contãm, fãrã iluzia unor
«reaprovizionãri» acomodante. Destinul livreazã energie, dar poate fi ºi
toxic, indigest. Poate fi un «prea mult» sau «un prea puþin». Poate «sã ne
placã» sau nu, sã ne satisfacã lãcomia sau, dimpotrivã, sã o inhibe sau sã
o isterizeze. Mîncãm – existenþial – atît cît avem. Ne «mîncãm» soarta,
care, la rîndul ei, ne mãnîncã” (Andrei Pleºu).
*
Sã fericim peºtii. Memoria lor nu dureazã decît cîteva secunde.
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*
Cuvinte care, de teama eºecului unei formulãri, þi se împrãºtie în
minte, fug în toate direcþiile, aidoma unor insecte cînd simt o primejdie.
*
Zile în care scrii fãrã sã scrii de fapt, ca ºi cum ai trage o barcã pe
uscat.
*
O reclamã insistentã la posturile de radio: „Nu acordãm credite
pentru dresarea lãcustelor, nici pentru gîdilarea crocodililor, nici pentru machierea broaºtelor. Dar pentru toate celelalte acordãm credite
fãrã bãtaie de cap la Credit”. Chiar pentru toate?
*
Chipeº, instruit, monden, cu indenegabile dexteritãþi ale verbului, întîlnind pretutindeni uºi deschise, înregistrînd succese pe scenã ºi
nu numai. Curtenitor, ironic, pimpant, spiritual, arogant, agil, cinic,
Fortuna pare a-i fi pus mîna pe creºtet. Graseiazã din rãsfãþ. Dar în rest?
Vanitatea îl împinge spre spectacolul unei extrovertiri provocatoare,
aproape fãrã pauze. Confiscat de rolul pe care-l joacã în viaþã, celelalte
le interpreteazã cu o secretã lehamite. Din nefericire, firea s-ar spune ferice nu-i îngãduie sacrificiul de care are nevoie creaþia (se vrea pe deasupra poet). Un maimuþoi al perfecþiunii.
*
Din ce în ce mai incertã diferenþa între a fi învingãtor ºi a fi învins.
*
„Cine vrea sã vadã cu propriii ochi vasul Titanic, scufundat în
urmã cu peste un veac, despre care s-au fãcut numeroase filme, îºi poate
împlini visul. Trebuie doar sã achite 105.129 de dolari. Compania de turism Blue Marble Private, cu sediul la Londra, organizeazã excursii pe
epava vasului Titanic, naufragiat în urmã cu 105 ani, care zace la circa
4.000 de metri adîncime pe fundul Oceanului Atlantic. Vasul din adîncuri, descoperit abia la 1 septembrie 1985 de o expediþie franco-americanã condusã de Robert Ballard, a fost vizitat pînã acum de exploratori,
cercetãtori, realizatori de filme ºi aventurieri. (…) Expediþiile la
rãmãºiþele Titanicului vor începe anul viitor, în luna mai” (Click, 2017).
*
Dezamãgirile de care ai parte nu sunt totdeauna scutite de o
secretã contribuþie a ta, de un paradoxal impuls voliþional. Bat încotro
le împingi tu.
*
Nu pot scrie decît cu mîhnire într-un apartament mai curînd
întunecos, împresurat din toate pãrþile de ziduri înalte, incorporînd
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acele apartamente identice, numite de Mircea Eliade „cutii de locuit”.
Am nevoie mãcar de-o singurã fereastrã care dã spre cer. Dar, în Amarul
Tîrg, n-o am.
*
Cea mai mare scoicã de pe planetã este tridacna, din Marea
Barierã de corali, avînd pînã la 1,5 m. lungime ºi 300 kg. greutate.
Pescarii filipinezi o denumesc „carapacea morþii”, deoarece poate
reteza cu valvele ei piciorul sau braþul unui om.
*
Sufletul stã în bãtaia solaritãþii divine. Umbra sa: amintirea.
*
Un remediu simplu al anxietãþii. Recunoaºte cu francheþe ce nu
stã în puterile tale sã faci ºi efectul nu va întîrzia. Te vei simþi dintr-odatã
descãtuºat. A. E.: „Dar dacã tocmai ceea ce poþi face îþi va returna anxietatea? ªi încã într-o formã mai gravã. Vãd cã taci”.
*
Poþi iubi o femeie care nu te iubeºte, însã nu-L poþi iubi pe
Dumnezeu fãrã un rãspuns al iubirii Sale, Dumnezeu fiind însãºi
iubirea. Iubirea ta ce se propagã în iubirea Sa ºi iubirea Sa ce se propagã
în iubirea ta.
*
„Dumnezeu este mai mare decît inima noastrã; dar, adãpostinduL pe Dumnezeu, inima noastrã poate fi mai mare decît ea însãºi”
(Monseniorul Ghika).
*
E drept cã în compoziþia benevolenþei intrã lesnicios o dozã de
ipocrizie. Dar, vai, se poate întîmpla ca aceasta sã strice totul în paharul
de vin pretenþios ce se oferã pentru degustare.
*
„Talentul este trãgãtorul care atinge o þintã pe care ceilalþi nu o pot
atinge; geniul e cel care atinge o þintã pe care ceilalþi nici mãcar nu o
vãd” (Schopenhauer).
*
Credem cã ne facem iluzii, dar iluziile decisive poate cã încã nu s-au
nãscut. Poate cã ne aºteaptã pe noi cei impudic de reali.
*
Chinezii socotesc cã un ten bronzat reprezintã un semn de sãrãcie.
*
O evidenþã strãbãtutã de cîþiva nori calmi, aidoma cerului albastru
pe care-l privesc acum deasupra pãdurii, nori care n-o prejudiciazã.
Uneori o umanizeazã.
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*
„Ce ziceþi de aceastã idee de restaurant, unde sã mergeþi sã cinaþi
dezbrãcaþi, la lumina lumînãrilor ºi sã mîncaþi feluri bio, gãtite fãrã electricitate, gaz sau foc? Sebastian Lyall, care a deschis un astfel de loc pentru nudiºti la Londra, intenþioneazã sã facã unul ºi la Paris. La Londra, un
meniu costã între 46 ºi 70 de euro, ºi pe lista de aºteptare s-au înscris
deja 46.000 de doritori” (Dilema veche, 2016).
*
A. E.: „Inteligenþa? Nu o datã un set de platitudini care au ambiþia
mereu cabratã de-a se autodepãºi. N-ar fi mai bine sã cauþi un mijloc mai
modest pentru a te afirma?”.
*
Imaginarul: starea de risc a realului, asemenea unor numere de
acrobaþie primejdioase.
*
Iulie 2015. Olivia de Havilland a împlinit un secol de viaþã. Care
vasãzicã fãptura sa trupeascã a devenit ea însãºi istorie. Frumoasa
Melanie din Pe aripile vîntului, unul din cele mai vizionate filme din
toate timpurile, realizat în 1939, trãieºte între umbrele celorlalþi protagoniºti ai acestuia care au avut vieþi mult mai scurte. Clark Gable a trãit
59 de ani, Vivien Leigh, 64 de ani, Leslie Howard, 50 de ani. Aflãm cã
Olivia de Havilland, domiciliatã acum la Paris, posedã încã o înfãþiºare
impecabilã, arãtînd cu cîteva decenii mai tînãrã.
*
Într-un numãr omagial închinat lui Petru Creþia al revistei Dilema
veche (nr. 688/2017), Gabriel Liiceanu scrie urmãtoarele: „Omul acesta,
care era capabil sã coboare în viaþã cît mai jos, pentru a fi sigur cã nu are
sã-i scape nici unul dintre abisurile ei de abjecþii”, „avea nevoie sã batã
pe treapta cea mai de jos a cãderii”, „nu-i frecventase în mod sistematic
pe filosofi. „ªi totuºi cîndva, într-o altã viaþã, îi citise ºi pe ei”, „minþea
copios”, „Cînd îi dãdeai pe faþã minciunile nu se supãra, nici nu bãtea în
retragere, ci lua minciuna doveditã ca un punct de plecare cãtre o minciunã nouã”. Culpabilizãri dintre cele mai grave, vorbe contondente
cum o mãciucã. E drept, sunt acompaniate de aprecieri favorabile, dar…
Cum ar putea fi oare ele motivate pentru cititorul de rînd, care pînã unaalta rãmîne consternat?
*
„Pantocratul sufletelor i-a spus astfel într-o zi arheghetului sãu deal doilea: «Sã iei aminte cã un copil a început sã se afle prin preajma puterii noastre, înspre grãdinile de rãsaduri ºi altoiuri, dar nu-ºi aflã locul.
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Lasã-l sã nu ºi-l afle, dar, fãrã a-l lua anume în seamã ca ºi cînd n-ar fi
primit rînduiala grijii noastre, vegheaþi asupra lui tu ºi cîþiva slujitori, în
numele meu ºi cu dragostea lui cuvenitã, nu mai multã ºi nici mai
puþinã. Este de cinstit obîrºia, e nãrãvaº fãrã sã fie dîrz ºi sperios fãrã sã
fie rãu. Este ales, dar nu este chemat. Sã fie lãsat, spre întremare ºi
curãþire, sã trãiascã ºi sã uite, sã creascã ºi sã cugete, sã priceapã ºi sã nu
priceapã, dar sã ia aminte la prea lesnea zãbavã în timpii sorociþi ºi sã se
ºtie pe el însuºi ca strãin întru cele ale sale ºi ca pribeag în lãcaºul lui, ca
pãrãsit în umbra darului nostru. În mare tainã sã-i fie date ajutorul ºi
cãlãuzirea ºi, cu preauºoara, nevãzuta mînã a rangului tãu, acele feluri
de sfinte bãuturi ce par cã nu sunt, iar tu bine le ºtii. Astfel sã taci, ºi
mirungerea sã nu o uiþi, la ceasul ei»” (Petru Creþia).
*
Micile comoditãþi ale traiului zilnic, mici capitulãri în faþa a ceea
ce încã nu s-a ivit.
*
Sã cugeþi sau sã priveºti, sã scrii sau sã-þi aduci aminte, iatã
dilemele tale de mai fiecare ceas, cãrora te convingi cu timpul cã nici nu
ar fi bine sã le pui capãt.
*
În poezie, obiectele sunt de fapt antropomorfe.
*
„«Posteritatea are mai multã nevoie de pîine decît de prãjituri», a spus
Sainte- Beuve, care, de altfel, a rãmas toatã viaþa lui un brutar” (Proust).
*
„Îl cheamã Ragnar, Coco Ragnar, are cinci ani ºi este de departe
cel mai deºtept specimen din neamul pãsãresc. Cunoaºte trei limbi
strãine ºi poate înjura ca la uºa cortului ore în ºir fãrã sã se plictiseascã
ºi fãrã sã se încurce! (…) Papagalul gri african sau Jako, cum i se mai
spune, este originar, aºa cum indicã ºi numele, taman din pãdurile
Africii. De acolo se trag ºi bunicii lui Coco, însã el e nãscut-crescut în
captivitate, în Europa. A trãit un pic în Grecia, dupã care s-a mutat, cu
colivie cu tot, în România, pe lîngã Bucureºti. A nimerit într-o familie
mixtã, de români ºi greci, în care se vorbeºte, culmea, mai mult limba
englezã. (…) Preþul (…) doar 2.500 de lei, adicã aproximativ 550 de euro,
în condiþiile în care exemplare din aceastã specie se vînd în petshopuri
cu peste 1.000 de euro” (Click, 2017).
*
Sã nu uit: versurile romanþei adorate odinioarã, Zaraza, de sorginte sud-americanã, le datorãm lui Ion Pribeagu.
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*
A. E.: „Cartea aceasta are un merit de netãgãduit: un semidoctism
subtil”.
*
„Îi citesc pe Confucius, Lao Zi, Buddha (acelaºi lucru îl pot spune
despre Evanghelie) ºi vãd alãturi de idei profunde, închegate într-o doctrinã, afirmaþii stranii, care sunt fie întîmplãtoare, fie alterate. ªi tocmai
de aceste idei ºi maxime stranii, uneori contradictorii, au nevoie cei
care acuzã doctrina. Nu pot insista destul asupra acestui fapt. Orice om
are momente de slãbiciune ºi spune prostii, iar ele sunt notate ºi apoi
lumea þine cont de ele ca ºi cum ar avea cea mai mare autoritate”
(Tolstoi).
*
Nespus ne înspãimîntã Nimicul, dar acesta nu e decît cabinetul de
lucru al lui Dumnezeu care îºi continuã Creaþia. Un Nimic care nu e consubstanþial cu Dumnezeu, reprezentînd doar un mediu intim al Sãu.
*
„Dacã Dumnezeu nu existã, atunci greºelile noastre sunt de
neispãºit” (Simone de Beauvoir).
*
Descoperã, cu dezinvoltura pe care i-a dezvoltat-o solitudinea,
lucrurile care existã cu ajutorul celor care nu existã.
*
Întregului îi place sã se reconstituie mai curînd din umilele sale
fãrîmituri decît pornind de la grandoarea proiectului sãu.
*
A. E.: „Vorbã de papiþoi actual: «am lecturat»”.
*
Dacã s-a întîmplat sã scrii cu spor în ziua precedentã, te simþi precum dupã un ospãþ copios. Masa rãmîne plinã de resturi de mîncare
sleite, dar ºi de altele care ar mai putea fi pãstrate la rigoare. Dupã o
uºoarã ºovãire (e încã niþel mahmurã), fiinþa scripticã decide cã e potrivit
a se hrãni cu ele dimineaþa.
*
Numele proprii ce te-au atras încã din copilãrie, au un statut special. Sunt aidoma unei limbi pe care o stãpîneºti ºi care, concomitent, îþi
rãmîne strãinã. Utilizînd-o, îþi dai seama de masa uriaºã de vocabule, de
fapt de imensa lor majoritate, la care n-ai încã acces, la care nu vei putea
avea acces pe deplin niciodatã. Cum ar veni, pentru tine o limbã pururi
în stare nãscîndã.
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Fete pierdute

Al. Cistelecan

Priveghiul de amor
(Lotis Dolenga)
Sunt destul de multe – dar toate niºte broºurele – volumele de
poezii ale lui Lotis Dolenga (numele de artã al Elisabetei ªiºco; sau
Eliade, dupã mãritiº). Cu impresionantã legendã genealogicã (una care-i
va prilejui lui Lovinescu o adevãratã nuveletã – Cavalerul balt – inseratã în Aquaforte, cel mai bun „produs” al lui Lotis), Dolenga are planuri
de anvergurã mondialã ºi poliglotã. Scrie – ba chiar publicã – în
francezã, rusã ºi românã, avînd planificatã din vreme o bibliografie
diversã ºi consistentã, pe lîngã lista deja operatã. Pe volumaºele apãrute
în '40 anunþã „în curs de apariþie” nu mai puþin de ºapte alte cãrþi: Lacul
himerelor („roman exotic”), Cei de prisos („roman psihologic”), Cetatea
lui Arald („roman fantastic”), La Bassarabie pitoresque („roman-reportaj”), Lotosul Alb („tragedie în versuri”), Le livre qu'il ne lira jamais (asta
ºi-n variantã româneascã), Les griffes de l'Aigle. Nu m-ar mira sã le fi scris
dacã, într-adevãr, cum zice Lovinescu, Lotis „scrie desperat”1 ºi, în ciuda
faptului cã realizeazã „eºec pe toatã linia”, rãmîne „totuºi optimistã”.2 În
cenaclu, ºi ea ºi Cruºevan (Olga Cantacuzino) citesc „poezii proaste”3
iar Lotis devine uneori „oribil de vulgarã”,4 dar „tot optimist” ºi cu „succese,”5 deºi e nevoitã sã-ºi lase odatã „amanet la otel o valizã”.6 Mai face
ºi gafe „intolerabile” pentru Lovinescu: vine „cu a sa mamã” la cenaclu
1 E. Lovinescu, ”Sburãtorul”. Agende literare, V, Ediþie de Monica Lovinescu ºi Gabriela
Omãt, Note de Alexandru George, Margareta Feraru ºi Gabriela Omãt, Editura C.N.I.
”Coresi” S.A., Bucureºti, 2001, p. 29.
2 Idem, p. 51.
3 Idem, p. 329.
4 Idem, p. 313.
5 Idem, p. 155 (Lovinescu noteazã aici ºi: ”Tragedia familialã. Divorþ. Sinucidere.
Vulgaritate”).
6 Idem, p. 53.
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prost”.7

iar o datã „pute a odicolon
În Aquaforte Lovinescu o
portretizeazã însã cu simpatie (fãrã sã-i dea numele), fãcînd umor
empatic pe seama visurilor ei de mãrire ºi a „asemenãrii” cu ducesa de
Windsor. E, zice Lovinescu, o femeie „cu priviri de foc ºi cu glas
întunecat de gheþuri nordice,”8 „meridionalã” la înfãþiºare ºi animatã
bovaric de himere, precum strãmoºul cruciat din care se trage.9
Genealogia nu pare sã fie însã simplã legendã ºi dovezi în adevãrul ei
invocã destule Iurie Colesnic,10 a cãrui reconstituire biograficã – din
cîte cioburi s-au mai putut gãsi – e ºi cea mai completã (Lotis s-a nãscut
la Brãtuºeni, jud. Bãlþi, în 1905, ºi a decedat, uitatã, la Bucureºti, în 1961).
Cititorii ei o trag spre simbolism, fie gãsind doar, precum Dan
Mãnucã, „urme ale simbolismului,”11 fie vãzînd în ea, precum Iurie
Colesnic, o simbolistã calificatã, „torturatã parcã de-o acutã ardere interioarã”.12 ªi Aliona Grati, pe urmele lui N. Costenco, primul care a minulescianizat-o, o vede simbolistã, chiar dacã „în toate struna e cam întinsã.”13 Eu n-am prea vãzut în primele ei plachete multe urme simboliste
– nu mai multe decît la orice poetã nesimbolistã (mai tîrziu, ce-i drept,
declamã, în cîteva reprize, dupã ritmica lui Minulescu, ba o datã se
forþeazã chiar ºi dupã cea a lui Aron Cotruº, dar n-are firea potrivitã nici
pentru una, nici pentru cealaltã). Am vãzut însã destule desene gotice,
care de care mai lugubru ºi cu figuraþie mai macabrã, desene în care,
cum bine zice Mihai Cimpoi, „o sensibilitate femininã romanþioasã” se
manifestã „pe fundaluri solemn-nocturne demonizate”, într-o reþetã
care combinã „vagul simbolist cu lugubrul romantic.14 Vagul e chiar
vag, dar, ce-i drept, ºi lugubrul e chiar lugubru. Lotis dezvoltã ºi ea tema
„Lenore”, fãcînd idile fantastico-macabre în lungi balade bürgeriene ºi
7 E. Lovinescu, ”Sburãtorul”. Agende literare, VI, Ediþie de Monica Lovinescu ºi Gabriela
Omãt, Note de Alexandru George, Margareta Feraru ºi Gabriela Omãt, Cuvînt de
încheiere de Gabriela Omãt, Academia românã, Fundaþia naþionalã pentru ºtiinþã ºi artã,
Institutul de istorie ºi teorie literarã ”G. Cãlinescu”, Bucureºti, 2002, p. 321.
8 E. Lovinescu, Scrieri, III, Aquaforte (Anexã), Ediþie de Eugen Simion, Editura Minerva,
Bucureºti, 1970, p. 72.
9 Idem, p. 71.
10 Iurie Colesnic, În lumea asta sunt femei…, Editura Cartier, Chiºinãu, 2016, pp. 187193.
11Dicþionarul general al literaturii române, C-D, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureºti, 2004, p. 710.
12 Iurie Colesnic, op. cit., p. 192.
13Aliona Grati, Privirea Euridicei. Lirica femininã din Basarabia. Anii 20-30, Institutul de
filologie al Academiei de ªtiinþe a Moldovei, Chiºinãu, 2007, p. 92.
14 Mihai Cimpoi, O istorie deschisã a literaturii române din Basarabia, Editura Arc,
Chiºinãu, 1996, p. 120.
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conturînd peisaje tocmai potrivite pentru strigoi, cu mare aglomeraþie
de faunã sinistrã: „Erau doi corbi ºi o strigoaicã,/ Un huhurez ºi opt
stafii,/ Trei vîrcolaci, cinci cucuvele/ ªi patru chipuri pãmîntii” etc. (din
Balada craiului nebun). Cînd lucreazã astfel de compoziþii teribiloase
(sau altele doar romanþioase), îºi populeazã camera de inspiraþie cu
pãpuºi reprezentîndu-i pe eroi, dupã cum îi mãrturiseºte ea unei
pupile.15 Dar ºi cînd se inspirã din propriile visuri idilice, Lotis tot la
decoare ºi harnaºamente fantastice umblã, ca ºi cum n-ar putea iubi
decît în trame de basm ºi cu o imaginaþie inocentã de fetiþã: „Sã rãtãcim
în umbrã prin ganguri lungi, boltite,/ Într-un castel ca-n basme în stil
medieval/ ªi sã trezim ecoul legendei adormite/ Cu Lohengrin, cu
Ziegfried sau castul Parsifal” (Ca-n basme). Altminteri, deºi destul de
tînãrã la debut – ceea ce nu-i de mirare dacã într-adevãr „a început sã
scrie pe cînd avea 12 ani”16 (Simfonia amurgului ar fi apãrut întîia oarã
în 1937; ediþia a II-a e din 1941, Tipografia „Muntenia”, Bucureºti) –,
Lotis e deja o strivitã: „Tot ce sadismul soartei n-a sfãrîmat în mine/ ªi tot
ce bun rãmas-a din sufletu-mi bolnav” etc. Povestea ei de dragoste
începe cu episodul funebru: „Iar sufletu mi-i rece: o vatrã ce se stinge!/
S-a rupt din veºnicie un astru cãlãtor,/ Afarã suflã vîntul: e frig ºi
noapte…Ninge…/ S-a prãbuºit minciuna ºi a strivit un dor” (Acord final).
Anotimpurile iubirii aleargã în galop spre cel funest (pe o partiturã alegoricã, desigur; ele trec prin grãdinã, fac ravagii acolo, dar simultan ºi-n
sufletul poetei): „Grãdina-nzãpezitã viseazã, resemnatã./ Între troieni de
ghiaþã, aºtept însinguratã/ ªi ultima-mi dorinþã: aº vrea s-adorm în fine/
În mijlocul grãdinei, culcatã lîngã tine!// O, vino-n grabã! Vino! Cã
moartea ne pîndeºte” (Grãdina mea). Dialectica idilei e atît de iute ºi
pentru cã patima e învãpãiatã rãu: „Te-am aºteptat din an în an/ În
frãmîntãri pãgîne,/ C-un jind sãlbatec de titan/ Din epopei bãtrîne”
(Amurgit). La aºa temperaturã pasionalã, fireºte cã toate se ard mai
repede ºi anotimpurile sentimentale se scurteazã drastic.
Optimismul pe care i l-a remarcat Lovinescu e în abruptã contradicþie cu tristeþea care face fondul poemelor. Lotis nu simte nimic,
bunãoarã, din exultanþele obligatorii de primãvarã, înscriind ºi acest
anotimp în calendarul etern al amãrãciunilor ºi dezolaþiunii:
„Primãvãratica tristeþe/ Îmi umple sufletul acum,/ Cînd din iluziile-mi
mãreþe/ Nu m-am ales decît cu scrum” etc. (April...) Cartea ultimelor
vise (apãrutã tot la „Muntenia”, în 1940) e o lamentaþie iremediabilã de

15 Cf. Iurie Colesnic, op. cit., 190.
16 Idem, p. 189.
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„biet naufragiat al soartei” care merge agonic
spre moarte: „…/ Sub paºii mei, ce se tîrãsc
agale/ Spre patul gol, un cuib de chin ºi jale, –/
Neprimitor,/ Urît mormînt, – / În care/ Peste
vreun ceas, o nouã dimineaþã/ Îmi varsã somnul aºteptat/ Cu-atîta nerãbdare,/ Cãci seamãnã c-un început de moarte!” (Nocturna singurãtãþii). Dezolarea de amor se-ntinde, fireºte, peste toate: „Dar toate sunt minciuni ºi
nãlucire,/ Nici eu, nici tu, n-am fost decît un
lut/ Hrãnit cu vechi poveºti ºi amãgire,/ În
care ambii totuºi am crezut” etc. (Memento
mori). La atîta dezamãgealã de amor nu-i de
mirare cã Lotis dezvoltã resentiment ºi
picteazã sarcastic: „Se uitã, indiscretã,/ Prin
geamuri strãvezii/ Bãtrîna proxenetã/ C-obraji
portocalii.// Complicea ghiftuitã/ A tristelor
iubiri,/ Rînjeºte mulþumitã,/ Din buze prea
subþiri” etc. (Lunã plinã). Nu ºtiu cum se face
cã Lotis a scãpat toate momentele de „amãgire” ºi le scrie doar pe cele de „dezamãgire”.
(Probabil pe primele a preferat sã le trãiascã
iar pe ultimele sã le scrie, ceea ce nu e rãu).
Îºi rãscumpãrã însã – cît de cît - aceastã
eroticã negativã ºi frustratã în Picãturi-le de
tristeþe din 1940 (tot la „Muntenia” ºi ele),
unde – cu o infuzie simbolistã evidentã acum
– se lasã (mãcar o clipã) în voia focului pasional,
a vulcanului senzual: „O! a trãi fãrã grija de
mîne,/ Din vis ºi cîntare,/ Din clipe intense,
pãgîne,/ Din patimi barbare, – Pîrîu de lavã!”
etc. (Rugã pãgînã). Numai cã acest abandon
pasional e doar un vis cãci Lotis e atît de dezamãgitã de iubire încît refuzã, cu o grimasã de
greaþã, s-o mai frecventeze: „…/ Ceva/ Îmi
spune hotãrît/ Cã nu voi mai gãsi decît/ Un
mucegai/ Desgustãtor,/ ªi-atunci/ Mã va isbi în
nãri/ Un fad miros,/ Greþos,/ – Miros fetid de
leº – parfum de putregai!” (O scrisoare de
adio). O apucã un aºa decepþionism rezolut
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încît întoarce ferm spatele oricãrui farmec,
privind doar spre mormînt: „În lumea vastã
unde sunt/ Atîtea mii de stele,/ Priveºti o piatrã de mormînt/ ªi…nu te uiþi la ele!”
(Trecutul). Cum zice Marieta Popescu, avem
aici doar „cioburile unui suflet, scoase la lumina zilei, de sub nãruirea unei vieþi.”17
Straturile geologice de dezamãgire au strivit
orice veleitate amoroasã: „Nu mai gãsesc în
inima-mi bolnavã,/ Intoxicatã,/ Decît tãciuni,
tãciuni de mult rãciþi,/ În loc de stele/
Fierbinþi!” (În seara caldã). Inima lui Lotis e
un mormînt, dar – ce-i drept – unul fastuos:
„Ca-ntr-un mormînt de jad ºi de cristal/ În
sufletu-mi, – c-un zîmbet am închis/ În toiul
primãverei/ Un strop de vis,/ Cenuºa unui
ideal/ ªi pãrul smuls din pletele himerei” etc.
(Jad ºi cristal). Ceva temperament de foc va fi
avut însã Lotis, cãci ultimul vis face din iubire
o hierogamie din care extazele se vor risipi
peste toatã lumea: „…/ În noapte, – bisericã
sacrã ºi mutã,/ Din dragostea noastrã vom face
un rug.// Va fi cel din urmã, iar – jertfã
supremã, – / Vom arde ºi noi, prefãcuþi în
vãpãi,/ Din care spre cer va þîºni o poemã/ Cen valuri de foc va cãdea peste vãi!” (Ultimul
rug). Asemenea entuziasme senzuale trec precum meteoriþii peste cerul veºnic mohorît al
lui Lotis.
ªi Slove-le de jar (aceeaºi „Muntenia”,
1941) sunt tot slove de jale, de priveghi al
iubirii moarte ºi de milã de sine: „ªi peste dragostea-mi naivã/ Trecu Destinul…M-a strivit…/
Iar viaþa – grea locomotivã – / M-a mutilat! M-a
schilodit!” etc. (Scrisori de altãdatã). Asta cu
toate cã Lotis îºi ia uneori avînt spre carpe
diem ºi-ºi prescrie reþete de voluptate:
„Aprinde candela visãrii,/ Cãci mîine fi-va
17 Marieta Popescu, în Familia, nr. 3-4/1942.

16

Priveghiul de amor (Lotis Dolenga)
prea tîrziu!”. Din nefericire, e deja prea tîrziu ºi azi. Lamentaþiile curg
într-o vorbãrie de neoprit: „Sunt tristã…Simþi tu oare?/ C-un murmur de
izvor,/ Încetiºor,/ Mereu/ În sufletu-mi o ranã sîngereazã…/ Mã doare
amintirea ta,/ Mã doare!// Nu pot uita/ C-ai fost al meu,/ Cã ne-am dorit”
etc. (Popas sentimental). O muceniþã a decepþiei amoroase e Lotis: „Mã-nchin cu sfiealã trecutei dureri,/ Din urã vecinã cu dragostea cea mai
cumplitã,/ Mã-nchin cu sfiealã ºi teamã durerii de eri,/ – Durere pãlitã”
etc. (Durere). E poetica priveghiului amoros; oricît ar proclama Lotis în
manifestul din deschidere – Slove de jar – o artã de intensitãþi extatice
ºi de patetisme sfîºietoare („Poeme, – sbucium etern, – vijelii cadenþate
de ritmuri” etc.), arta ei rãmîne cea a doliului de inimã. Vãd cã Aliona
Grati i-a luat în serios declamaþia ºi o considerã „caracteristicã pentru
definirea artei poetice”18 a lui Lotis, deºi ea n-are nici o acoperire dincolo
de cîteva zvîcniri bovarice. Lotis nu se miºcã de lîngã catafalcul iubirii.
(P.S.: N-am reuºit pînã acum sã dau de cele douã volume florale ale
lui Lotis - Petale de crizanteme, Bãlþi, 1937, ºi Flori albastre, Bucureºti,
1942; poate aici sã profeseze ceva simbolism, deºi n-aº crede).

18 Aliona Grati, op. cit., p. 91.
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VASILE DAN
SAU„FOCUL RECE” CA FOC VIU
Fragilã ºi puternicã este, la aceastã orã
seniorialã a stãpânului sãu, poezia lui Vasile
Dan. Noua carte, purtând titlul Focul rece ºi
alte poesii („alte poesii” pare a fi o tandrã
reverenþã faþã de poesia lui Mircea Ivãnescu),
începe cu un „timbru”, o cheie la portativ destin (titlurile sunt toate în litere mici):
„...fragil ºi puternic/ precum viaþa mea/ pe care
nu o întreabã nimeni/ niciodatã ce a cîºtigat/
ce a pierdut/ din acest rãzboi/ ascuns.”
Trecerea prin vãmile timpului a poeziei lui
Vasile Dan a înregistrat o continuã lepãdare de
falsele strãluciri ale retoricii limbajului poetic,
cãrora majoritatea poeþilor le cad în mreje la
vârsta juneþii, ºi, concomitent, experimentarea
unei adânciri spre limpiditãþile unei simplitãþi
a cãrei expresivitate nu mai þine deloc de uzul
artificiilor, ci de adecvarea cuvântului, a
gramaticii textului poetic la tipul cu totul
diferit de energie liricã în raport cu aceea a
primei sale maturitãþi.
Acum, rãmas cu sine însuºi, în plasma rece a
luciditãþii care, însã, are miezul viu, tensionat,
volatil ºi ponderos deopotrivã, într-o intimitate
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Vasile Dan

care nu mai nãzuieºte la varii strategii de
acreditare pentru a (se) comunica, poetul
scrie un fel de „jurnal intim” al înserãrii fiinþei
lãuntrice (fireºte, ºi a trupului), al înstrãinãrii
de cele ce odinioarã pãreau importante, vitale,
pe când acum e ceasul de dupã ardere
(arderea de tot e invocatã), al cenuºii, al
„focului rece” purificator oarecum, nu însã la
modul omenesc.
Fiecare text (poem, sa-i spunem, convenþional)
este împlinit, nu are ambiþii dincolo de
propria-i încãrcãturã de expresivitate,
semnificaþie, sugestie, ambiguitate, încifrare,
simbolizare ºi, tocmai din aceastã pricinã, nu
puþine dintre ele îþi impun admiraþie ºi dorinþa
de a relua lectura ca pentru a-þi confirma cã
treci un prag al memorabilului. Cã dai peste
câte un vers ritos („moartea e întotdeauna
albã”), altul, sentenþios („un copil se naºte a
doua oarã la senectute”), cã altele au
tranzitivitate pregantã ºi sugestivã („au aprins
un chibrit,/ un pocnet scurt/ într-o camerã
ospitalierã”, cã e învãluit în metaforã („viaþa
asta un nisip umed un trup/ cu pielea în
broboane” etc. nu conteazã în sine, pentru cã
ceea ce dã farmecul poemelor lui Vasile Dan
este congruenþa lor integratoare, unitatea de
idee, emoþie ºi materie lingvisticã.
Luptele poetului – ne reamintim de „rãzboiul
ascuns” din textul liminar – îºi consumã în
adânc cruzimile, Vasile Dan este un poet de o
mare delicateþe sufleteascã, ceea ce lasã în
rariºtile textului e controlat de o instanþã a
discreþiei (e indicatã lectura poemului
scrisoarea mea cãtre un tînãr poet) ca sã nu
transforme cititorul într-o victimã colateralã.
Un fel de „cenzurã” opereazã în laboratorul
poetic spre a reduce toxicitatea textuluicenuºã, dar nu într-un program part time: „eu
nu mã odihnesc de cînd mã ºtiu” (în spleen).
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Niciodatã duºmanul (de primã ori de ultimã
linie) nu e numit direct, parafraza e un
instrument utilizat „meseriaº” de poet, dar
înfruntarea lui nu e evitatã, amânarea
confruntãrii nu intrã în etica poeticã a lui
Vasile Dan.
Natura vivacitãþii ºi vitalitãþii lirismului
acestuia de câteva bune cãrþi încoace este bine
nutritã de o libertate câºtigatã ºi consolidatã
care, în esenþã, constã în a nu impune poemului exterioritãþi, nici comportamente, nici
vestimentaþie, nici scenarii/ritualuri care sã
intre în neaderenþã cu prezenþa imediatului, a
faptului concret obiectiv ºi subiectiv, a memoriei culturale trecute prin reflectãri ºi refracþii,
a tot ceea ce metabolismul poemului presupune pentru buna sa prestaþie liricã. Ceea ce
intrã în poem e bine primit ºi duce o viaþã
poeticã puternicã ºi ataºantã. Pe un alt palier,
preocuparea pentru înþelegerea actului de a
scrie revine în alte configurãri. „Un tatuaj liric/
al neantului” la care poezia lucreazã fãrã
preget direct pe „pielea poetului” (titlul unui
volum din anul 2000) – cam aºa lasã sã se
înþeleagã Vasile Dan cã funcþioneazã aceastã
îndeletnicire greu de înþeles din afarã a minþii
ºi a inimii poetului. Sau, pentru cã, spuneam,
nu puþine poeme sunt ocupate de chestiunea
de mai sus, stare de neadormire a fiinþei
scriptice se proiecteazã virtual într- „o carte /
insomniacã/ aºteptînd închisã/ în manuscris”
(v. poemul ºi ce se întîmplã dacã nu adorm).
Timpul ºi teritoriul poemelor de acum ale lui
Vasile Dan sunt coordonate de o interzonã
ardentã ºi totodatã „rece” oarecum asimilabilã
acelei limbi despre care citim într-un poem:
„gãsim noi ºi acea limbã/ în care se crapã de
ziuã” – soluþie (doar în poezie) a nopþii care a
invadat fiinþa ºi preajma.
Focul rece ºi alte poezii este cartea cea mai de
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sus a lui Vasile Dan, ea adunând între coperte,
în chip miraculos, textele despre care citim în
manuscris rãtãcit: „de la o anumitã vîrstã e
bine/ sã-þi rîtîceºti cîte un manuscris/ printre
celelalte hîrtii/ pe care nu-l mai gãseºti apoi
niciodatã.// o frunzã în levitaþie”.

***

POEZIA UNOR ECHINOXIºTI
Câte-un mãnunchi de poezii aparþinând
poeþilor români (ºi echinoxiºti) Dinu Flãmând,
ªtefan Manasia, Adrian Popescu, Letiþia Ilea,
Ioan Moldovan, Mircea Petean, Marta Petreu,
Ion Mircea, Vlad Moldovan, Aurel Pantea,
Viorel Mureºan a fost selectat de Radu
Þuculescu pentru a realiza o antologie în
limba ebraicã, proiect pentru realizarea cãruia
s-au conjugat mai multe energii – cea a
iniþiatorului, cea a traducãtorilor - poetul ºi
profesorul universitar dr. Moshe Itzhaki ºi dr.
Paul Farkaº – , cea a editorului ºef al Editurii
Keshev le Shira, Rafi Weichert, un bun
cunoscãtor al poeziei române, cea a
Institutului Cultural Român din Tel Aviv ºi
altele , instituþionale ºi individuale, greu de
inventariat.
Titlul volumului antologic este „Precum apa în
cãuºul palmei”, preluare a unui vers de Dinu
Flãmând. Pe lângã selecþia de poezii, antologia
cuprinde ºi scurte note bio-bibliografice ale
poeþilor prezenþi între coperte, un studiu
critic introductiv semnat de profesorul
universitar ºi criticul literar Ion Pop (acesta ar
fi putut fi cuprins ca primul dintre poeþii din
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antologie) ºi o mãrturie a lui Radu Þuculescu
privitoare la ideea, geneza ºi laboratorul
editorial al antologiei.
Admirabilã a fost ºi ieºirea în lume a antologiei
printr-un program de lansãri în Israel. Prima
lansare s-a consumat la sediul I.C.R din Tel Aviv
(în 22 aprile), fiind însoþitã de un recital
poetic în românã ºi în ebraicã (ivrit), avându-i
ca participanþi pe ªtefan Manasia, Ioan
Moldovan, Mircea Petean, Miron Izsakson,
Israel Bar Kochav, poeþii israelieni Rachel
Halfi, Hava Pinchas Cohen, Keren Alcaly-Gutt,
Amir Or, Rafi Wiechert, Moshe Ityhaki, Paul
Farkaº. Peste douã zile, în oraºul Kiriat Tivon,
la Librãtia Karon HaSfarim („Vagonul cu cãrþi”)
a avut loc cea de-a doua lansare a antologiei,
eveniment la care poeþilor români li s-a
adaugat Dinu Flãmând.
O zi a fost dedicatã vizitãrii Ierusalimului, dar
acesta þine de un alt fel de miracol, pe care
fiecare l-a simþit intim ºi personal, imposibil de
rezumat în exprimãri generice.
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Cei doi traducãtori
în Carul cu cãrti.

Solilocviul lui Odiseu

Traian ªtef

Eticheta ºi semnãtura

Pe scena noastrã publicã dialogul nu este o piesã care sã se joace
prea frecvent. Trãim într-o isterie a relaþiei, într-o mimare a ei. Nu avem
acel calm necesar al dialogului pentru cã nu avem nici confortul psihic
care sã-l iniþieze ºi întreþinã, nici liniºtea din partea preajmei. Pe scenã
se manifestã cîþiva actori, iar toþi ceilalþi sînt nevoiþi sã rãmînã spectatori.
Nu se mai joacã piesa cu spectatorii pe scenã, nici chiar în salã, ci stînd
ei acasã, în faþa televizorului. Bombardaþi cu ºtiri dramatice sau tragice,
cu figuri de politicieni ºi faptele lor scandaloase, bomba fiind figura jurnalisticã la modã, românii aºteaptã mereu sã se întîmple ceva spectaculos. Ni s-a promis ºi mare sãrbãtoare la 100 de ani dupã Unirea din 1918
ºi aºteptãm. Poate se mai dã ceva, cum se dau mici ºi bere la chiolhanele
de partid.
Problema nu e numai a lipsei dialogului. Asta e mai vizibilã. Mai
grav e cã intenþiile ºi faptele nu sînt anticipate decît printr-o analizã
sumarã a oportunitãþii politice, individuale, iar aceastã analizã nu se
adînceºte în meditaþie. Prin natura ei, meditaþia transcende conformismul pragmatic imediat ºi pune sub semnul întrebãrii, al îndoielii, în
cãutarea necesitãþii ºi certitudinii. Dar vedem pe scena Puterii politice
oameni care nu au îndoieli ºi mai ales oameni are nu au îndoieli citînd
din ºeful lor. Politica de la noi vãd cã exclude acþiunea din alte perspective decît din aceea a Puterii. Dacã eºti în Opoziþie, adicã, sau independent, nu mai ai nimic de fãcut pînã la cãderea celor de la Putere.
Dacã politicienii noºtri nu au deprinderea interogaþiei sau a îndoielii în ce priveºte propriile fapte, cu atît mai puþin se vor cãi în faþa
judecãtorilor atunci cînd sînt acuzaþi de furt. Pentru mulþi dintre ei, furtul e un fel de comerþ în care li se pare cã sînt îndreptãþiþi sã plãteascã
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cu moneda faimei ºi puterii. În spatele puterii, cocoþaþi sau ascunºi, stau
ei, mereu nemulþumiþi cã nu toþi cei din jur le sînt supuºi preaplecaþi.
Unii ºi-au luat chiar libertãþi nepermise (de ei), mai ales în Justiþie, dupã
ce au gustat un pic din libertatea ºi plãcerile independenþei ºi ale
inamovibilitãþii.
Un om poate fi stãpînul altuia, mai ales dacã acela îºi acceptã sau
chiar doreºte condiþia de slugã. Puterea cea mare este însã asupra instituþiilor. Cel care dominã instituþiile, care ºi le aserveºte, deþine cu adevãrat Puterea. Iar pentru a domina instituþiile, ne spune practica
româneascã de astãzi, se începe cu Parlamentul, se inventeazã comisii
speciale, se fac legile potrivite scopului, se voteazã, se impun - prin
lãsarea în afara deciziei a celor care le-ar putea împiedica ºi cu ajutorul
unor aliaþi bine plasaþi. Asta de sus în jos. De jos în sus e mult mai simplu: se plaseazã în funcþii oameni care nu trebuie sã facã nimic, iar dintre aceºtia unii vor fi mulþumiþi cu o sinecurã, iar alþii, încîntaþi de rãsunetul funcþiei: director, ministru, prim-ministru. Astfel gãsim în funcþii
politice oameni definiþi cum zice Andrei Pleºu, printr-unul sau mai
multe dintre cvasi-sinonimele urmãtoare, oferite generos (ºi pe bazã de
îndelungã experienþã) de minunata limbã românã: „derbedei,
haimanale, golani, lichele, lepre, puºlamale, secãturi, mitocani, lepãdãturi, netrebnici, scîrnãvii, javre, jigodii, þoape, caraghioºi, pezevenghi,
cutre, pungaºi, pramatii, otrepe, escroci, netoþi, nãtîngi, neghiobi,
nãtãrãi, nerozi, gurã-cascã, fluierã-vînt, tîrîie-brîu, prostãlãi, tonþi, tãntãlãi, gãinari, nemernici, ticãloºi, hoþomani, potlogari, canalii, ºarlatani,
ciorditori, manglitori, borfaºi, piºicheri, tîmpi, ºmecheri etc. etc. etc. ”
Nu cred cã s-a mai întîmplat, în aceeaºi îndelungatã - ºi nu prea experienþã de vorbire româneascã pre acest pãmînt ca unei persoane
puse într-o înaltã funcþie executivã sã i se lipeascã atît de tare ºi în
locurile cele mai vizibile, eticheta prostiei. Despre doamna prim-ministru e vorba, evident. Este aproape generalã pãrerea cã doamna VasilicaViorica nu era pregãtitã pentru aceastã funcþie. A dovedit-o de la primele apariþii în public sau la ºedinþele de guvern. Nu are deloc confortul funcþiei, citeºte inclusiv salutul, orice frazã care face legãtura între
gîndirea domniei sale ºi partea emiþãtoare conþine cel puþin o greºalã de
logicã sau de limbã românã, devenind deja proverbialã. Parlamentarii
maghiari de Bihor îi pot da lecþii în general de limbã românã ºi în special de acord gramatical.
Dupã psihologul Daniel David, etimologic vorbind, în limba englezã termenul de prostie (stupidity) provine din latinescul „stupere” care înseamnã stupefiere (ex. mirare, uimire, uluire, toate într-o

24

Eticheta ºi semnãtura
lentoare pânã la încremenire). Aceastã stare de stupefacþie ne este transmisã ºi de cãtre doamna prim-ministru. Dar nu este una care sã te facã
sã rîzi, ca ºi cum s-ar împiedica ºi i s-ar ridica poalele-n cap, ci o stupefiere instantanee care-þi anihileazã orice posibilitate de înþelegere. Cum
a acceptat aceastã funcþie? S-a crezut în stare s-o ducã? Are aºa de bune
pãreri despre sine? Nu are prieteni? Familia nu a încercat s-o
îndãrãpteze cumva? Nu-i este deloc ruºine dupã gafele fãcute inclusiv la
ceremonii oficiale? N-o deranjeazã cã a intrat în folclorul bancurilor ºi
manelelor unde e ridiculizatã? Nu ºtie, nu-i spune nimeni de acasã, bãrbatul, dacã o iubeºte, cît de des apare cuvîntul proastã în dreptul
numelui sãu? Mã mai întreb în ce constã ascendentul lui Liviu Dragnea
faþã de aceºti oameni care-l ascultã orbeºte. Probabil ceva de genul eu te-am
fãcut, eu te omor.
Tot Daniel David apreciazã cã prostia se referã la capacitatea
scãzutã de a realiza concordanþa între scopurile pe care ni le propunem
ºi mijloacele de atingere a lor. La doamna prim-ministru nu se
potriveºte, pentru cã nu aratã niciun scop ºi niciun mijloc, doar capacitatea scãzutã. Acea diferenþã dintre scop ºi mijloace se potriveºte la
omul care duce apa cu ciurul sã-ºi umple vana, dar ºi în cazul acesta,
dacã ºi-ar propune sã umple un lac, ar fi nebunie.
Nu se cade sã etichetezi drept proastã o doamnã, dar aici vorbim
despre semnele incapacitãþii unui prim-ministru, semne pe care ºi le
trateazã cu seninãtate, cu inconºtienþã. Nu are ceea ce s-ar numi prise de
conscience, nu-ºi dã seama de postura în care a fost adusã, nu ºtim,
împinsã de la spate, chematã cu zãhãrelul sau gîdilîndu-i-se amorul propriu. Dublat mereu de un consilier, prim-ministrul nostru apare drept
rezultatul învestirii neputinþei cu puterea semnãturii.
Dacã în diverse perioade colectivitãþile îºi aleg anume figuri care
întruchipeazã calitãþi sau defecte, iar acestea sînt din sînul lor, de data
asta, la noi, se întîmplã invers. Dupã anumite figuri cu rang înalt circumscriem sfera definiþiei ºi pentru prostie, ºi pentru ºmecherie, ºi pentru
ticãloºie. Prezenþa lor publicã sau insistenþa mediaticã fixeazã etichetele
care sînt apoi analizate ºi dobîndesc funcþie conceptualã. Pe de altã
parte, e curios cum doamnele epocii noastre întruchipeazã cele mai
mari calitãþi ºi cele mai mari defecte, de la doamnele de fier, la gospodinele supuse, sau la doamnele care conduc din postura de numãr doi
prin inteligenþã, seducþie sau viclenie.
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Obiectivele ºi obiectul
unei istorii politice
a literaturii

O ISTORIE POLITICÃ. CE ÎNÞELEGEM PRIN „POLITICÃ”
ºI CARE SUNT CONSECINÞELE?
Pentru o istorie politicã a literaturii contextul nu e economic (ca
pentru o criticã sociologicã), nu e doar cultural (ca pentru o istorie culturalã), nu e filosofic, religios, spiritual sau ideatic (ca pentru o integrare a literaturii într-o istorie a ideilor), deºi cuprinde câte ceva din
toate acestea. Contextul ei determinativ e, fireºte, unul politic. Prin urmare, definirea unei istorii politice a literaturii depinde în primul rând
de accepþia pe care o acordãm politicii. Toþi avem impresia cã ºtim ce
este politica ºi nu avem nevoie de definiþii savante. Definiþiile clasice
pentru politicã din cele mai bune dicþionare, care ºi ele, la rândul lor, se
bazeazã pe tratate de specialitate, oscileazã între urmãtoarele accepþii:
(1) ºtiinþã a afacerilor publice; (2) ºtiinþã a bunei guvernãri; (3) ºtiinþã a
dobândirii, exercitãrii ºi a pãstrãrii puterii.
Nu ne vom pierde în dispute de politologie, care ne duc în
hãþiºurile celor mai recente ºtiinþe politice, transformate astãzi într-o
modã, ci vom adopta o definiþie elementarã a politicii, poate spre
decepþia unor teoreticieni mai îndrãzneþi în a intra în complicaþii ºi de
a se pierde ºi a se complace în ele. Voi aminti numai cã traducãtorii lui
Platon în româneºte disting între politicã ºi politic, ca între douã noþiuni
diferite, dar nu voi merge la filosoful grec pentru lãmuriri, pentru cã nu
ne ajutã în aceastã problemã, ci voi apela la un dicþionar uzual de astãzi,
care dã urmãtoarele explicaþii în privinþa accepþiilor nuanþate ale
politicii ºi ale politicului:
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„ªtiinþa ºi arta de a guverna un stat; formã de organizare ºi conducere a comunitãþilor umane, prin care se instituie ºi menþine ordinea internã ºi se garanteazã securitatea externã a comunitãþilor respective.
Expresie concentratã a economicului? Subsistem, suprastructurã politicã a sistemului social, incluzând conºtiinþa politicã (psihologicã ºi
ideologicã), relaþiile politice (raporturile de alianþã ºi intermediare),
instituþiile (în primul rând statul) ºi organizaþiile politice (partide, uniuni
etc.)” (Dicþionar enciclopedic, vol. V, Editura Enciclopedicã, Bucureºti,
2004, p. 419).
Poate cã pe unii dintre cei care urmãresc aceste reflecþii ºi interogaþii, aceastã succesiune de idei ºi de deducþii, i-am dezamãgit prin
apelul la o sursã banalã, dar nu am nevoie de definiþii ºi teorii mai complicate pentru a arãta ce sens explorator rezerv unei istorii politice a literaturii. Deducem împreunã, din definiþia elementarã a politicii, care ar
fi obiectivele legitime ºi obligatorii ale unei istorii politice a literaturii:
1. Literatura trebuie relaþionatã în primul rând cu conºtiinþa politicã a unei epoci, a cãrei componentã esenþialã e ideologia ca instrument de propagandã; în dictatura socialistã postbelicã de la noi, aºa cum
existã o economie dirijatã, existã ºi o culturã dirijatã, o literaturã dirijatã,
prin intermediul unei ideologii constrângãtoare; ideologia are ca strategie de lucru sã creeze raporturi de alianþã cu literatura ºi cu celelalte
arte pentru a-ºi îndeplini scopurile;
2. Instrumentele de acþiune organizatã ale ideologiei sunt instituþiile; definiþia noastrã, citatã mai sus, vorbeºte despre stat la modul general, dar noi ºtim cã orice regim politic are instituþii specifice de constrângere; dictatura socialistã postbelicã de la noi s-a folosit de Cenzurã
ºi de Securitate;
3. Întregul sistem politic este pus în miºcare de partidul unic sau
de mai multe partide, acolo unde existã pluripartidism; cum câmpul
nostru de aplicaþie este literatura românã postbelicã, vorbim despre
PMR sau PCR ca despre partidul unic care se identificã cu statul; tot ce
se rãsfrânge asupra literaturii, toate efectele sunt declanºate de partid;
4. Pentru cã vorbim de o istorie politicã a literaturii trebuie sã
introducem neapãrat în discuþie, ca pe a patra coordonatã obligatorie a
unei astfel de sinteze, ºi reacþia sau atitudinea scriitorului faþã de ideologia politicã ºi faþã de instituþiile politice cu care se confruntã. Conºtiinþa
politicã a scriitorului, reflectatã în opera lui ºi în comportamentul lui de
cetãþean, se relaþioneazã în mod deschis sau în forme alambicate cu
conºtiinþa politicã a unei epoci, care e o sumã abstractã de practici ºi
idei privitoare la o democraþie sau la o dictaturã.
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OBIECTUL UNEI ISTORII POLITICE:
PRACTICA LIBERTÃÞII DE CREAÞIE

Practica libertãþii de creaþie, ca o formã a libertãþii de exprimare,
este experienþa definitorie pentru biografia unui scriitor confruntat cu
epoca sa. Problema comportã douã aspecte majore: analiza politicã a
textului ºi analiza politicã a contextului sau a mediului de creaþie (social, politic, religios, filosofic).
Pentru noi, pentru toþi, fie cã am trãit aceastã epocã (dictatura
socialistã postbelicã), fie cã nu, mecanismul este prea bine cunoscut.
Deºi, aparent, lucrurile sunt clare, sunt necesare câteva sublinieri.
a) Pentru a scrie o istorie politicã a literaturii, nu e suficient sã
arãtãm dependenþa acesteia de ideologia oficialã; aceasta este eroarea
sau, dacã vreþi, îngustimea (limitarea sau unilateralitatea) de care se fac
vinovate aproape toate, dacã nu chiar toate, tentativele sau proiectele de
istorie politicã a literaturii române; pe lângã ideologie, sistemul politic
lucreazã ºi cu alte presiuni, cu alte mijloace profesioniste; ideologia este
numai una dintre componentele politicului ºi, din pãcate, multe sinteze
lucreazã numai cu acest criteriu, considerându-l, în cele mai bune
cazuri, unul exclusiv tematic;
b) A doua subliniere necesarã: ideologia politicã nu e un cadru
general, o atmosferã respirabilã în democraþii sau sufocantã în dictaturi
pentru literaturã, ea este o componentã care intrã în sângele operei;
politica nu e un simplu context, ea este profund implicatã în text, chiar
ºi atunci când nu se vede; de aici decurge a doua eroare foarte frecventã: ideologia politicã este cel mai adesea tratatã separat de literaturã,
prin prisma biografiei scriitorului sau o organizaþiilor politice (partide)
din care face parte sau cu care intrã în contact sau poate chiar negocieri; nu e de ajuns: în regimurile dictatoriale politica e o parte componentã a operei, iar relevarea acestei componente aratã corupþia esteticului; conºtiinþa politicã a scriitorului, individualizatã, modulatã diferit
de la o etapã la alta, de la o scriere la alta, instituind un filtru particularizator, se confruntã semnificativ ºi relevant cu conºtiinþa politicã a
epocii, numitã astfel în mod generic ca o sumã de tendinþe, idei, aspiraþii, atracþii, instituþii (mai ales instituþii!) mai mult sau mai puþin simbolice ºi presiuni exercitate de o putere instituþionalizatã la modul terestru ºi real, care poate crea privilegii, recompense sau persecuþii;
c) A treia ºi ultima subliniere pe care doresc sã o fac se referã la
necesitatea de a arãta, într-o istorie politicã a literaturii române postbelice, rolul instituþiilor specifice regimului politic în determinarea litera-
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turii sã participe la construcþia proiectului sãu de societate, de om, de
lume; nu se poate scrie o istorie politicã a literaturii române postbelice
fãrã a vorbi de influenþele, adicã de constrângerile exercitate de Partid,
de Securitate, de Cenzurã, nu doar asupra scriitorului, ci ºi asupra literaturii pe care o scrie, în modul cel mai concret ºi mai direct posibil;
adicã, dacã luãm un exemplu, în capitolul despre Marin Preda ar trebui
sã arãtãm nu numai la modul general în ce mãsurã opera sa este tributarã epocii, adicã ideologiei socialiste ºi comuniste, ci ºi care au fost
relaþiile sale cu Partidul, cu Cenzura ºi cu Securitatea, precum ºi efectele
acestor relaþii în operã.
Cu aceste exigenþe maximale în faþã, putem acum sã evaluãm mai
corect ºi în cunoºtinþã de cauzã tentativele ºi proiectele de istorie politicã a literaturii române postbelice. Observaþiile de mai sus se constituie în
criterii obiective.
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Un premiu cu suspans:
Prix Rivarol

Din vara lui 1946, când le scria pãrinþilor sãi cã þine sã devinã
„absolut un scriitor de limbã francezã”1, pânã în toamna lui 1948, când
primeºte acceptul pentru publicare din partea editurii Gallimard,
Cioran a muncit fãrã rãgaz, zi ºi noapte, la versiuni succesive ale unei
cãrþi care avea sã poarte în final titlul Précis de décomposition.
Luptându-se cu dificultãþile unei limbi pe care a resimþit-o ca pe o
„cãmaºã de forþã”, îºi va rescrie cartea în acest rãstimp de mai multe ori,
profitând de amânãrile repetate din partea editurii. În aºteptarea
apariþiei Tratatului de descompunere, Cioran se decide în 1949 sã candideze cu manuscrisul sãu la un premiu instituit recent, Prix Rivarol,
fapt ce se va dovedi de mare ajutor în publicarea primei sale cãrþi scrise
în francezã.
Istoria obþinerii acestui premiu, singurul acceptat de Cioran dupã
stabilirea sa în Franþa, e ºtiutã doar în linii mari. L-a primit în 1950, dupã
un prim eºec în anul precedent. Împrejurãrile concrete se cunosc în
mai micã mãsurã, cercetãtorii mulþumindu-se îndeobºte cu informaþiile
lapidare furnizate de Cioran însuºi în interviuri ori în scrisorile trimise
celor apropiaþi.
Fondat de un mecena de origine marsilianã pe nume Pradon, premiul Rivarol fusese anunþat în presã în vara anului 1948, fiind destinat
sã încununeze o creaþie în limba francezã aparþinând unui scriitor
strãin. Denumirea a fost datã în onoarea lui Antoine de Rivarol, cel care
primise în 1874 laurii Academiei Regale din Berlin pentru faimosul sãu
„Discurs asupra Universalitãþii limbii franceze”.
1 Cioran, Scrisori cãtre cei de-acasã, Humanitas, Bucureºti, 1995, p. 18.

30

Un premiu cu suspans: Prix Rivarol
Prin intermediul acestui premiu se dorea, în mod declarat, promovarea francofoniei, aflatã în suferinþã dupã al Doilea Rãzboi Mondial,
când engleza câºtigã tot mai mult teren. De menþionat însã cã erau
admiºi doar scriitori provenind din þãri unde franceza nu era limbã oficialã (sau una din limbile oficiale), canadienii, belgienii sau elveþienii,
spre exemplu, fiind excluºi, din raþiuni evidente. Se putea participa atât
cu manuscrise, cât ºi cu cãrþi deja apãrute, din domeniul teatrului, criticii, eseului sau poeziei, însã operele publicate nu trebuiau sã fie anterioare anului 1946. Premiul, în valoare de 50.000 de franci, urma sã fie
decernat pentru prima oarã în martie 1949.2
De-abia înfiinþat, Prix Rivarol a fost cât pe ce sã-i fie acordat lui
Cioran. N-a fost sã fie – cel puþin nu în acest an. Concurenþa a fost mare,
fiind prezentate peste 50 de cãrþi ºi în jur de 100 de manuscrise, sosite
atât din Franþa, cât ºi din Turcia, Iran, Egipt, Statele Unite sau Brazilia.
Deºi afirmã cã s-a prezentat „într-o doarã”, din rândurile pe care le trimite pãrinþilor sãi în 28 februarie 1949 se simte cã Cioran e cam dezamãgit, fiind aproape sigur de rezultatul nefavorabil. Cu atât mai mult cu
cât juriul era compus, dupã propriile spuse, din cei mai mari scriitori
francezi: „Manuscrisul meu a fãcut mare impresie, a fost gãsit cel mai
interesant dintr-o sutã câte au fost prezentate. Hotãrârea nu se va lua
decât la sfârºitul lui Martie. Un membru al Academiei franceze, care face
parte din comisie, m-a chemat la el ºi mi-a spus cã va vota pentru mine.
Cu toate acestea eu nu sper sã am premiul, fiindcã unii membri din
comisie susþin cã am o concepþie prea pesimistã despre viaþã ºi cã deci
ar fi riscant sã mi se dea o recompensã oficialã.”3. Se consoleazã cu faptul cã participând la concurs a atras atenþia asupra sa, ºansele de a-i fi
publicatã cartea sporind: „Oricum ar fi, eu mi-am atins scopul: editorul,
aflând despre vâlva ce-a fãcut-o manuscrisul, l-a dat imediat la publicare”, le scrie el pãrinþilor, cu acelaºi prilej.
Infomaþiile din interior primite de Cioran s-au dovedit a fi
corecte: în luna martie, dupã dezbateri aprinse, juriul decide sã taie
nodul gordian, împãrþind frãþeºte premiul Rivarol între scriitorul
libanez Farjallah Haik, pentru romanul Abou Nassif, apãrut în 1948, ºi
eseul En marge de l’Occident al rusului Wladimir Weidlé. La puþin timp,
Gabriel Marcel, care fãcea parte din juriu, dã o declaraþie pentru Les
Nouvelles Littéraires în care, vorbind despre premiul Rivarol, îl laudã pe
Cioran. Acesta nu pregetã sã-i trimitã de îndatã o scurtã scrisoare de
2 Informaþiile sunt din Gazette de Lausanne , 14 august 1948.
3 Scrisori cãtre..., op. cit., p. 30.
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mulþumire, în care se aratã recunoscãtor pentru încurajãrile primite,
admiþând cã fusese afectat de ratarea premiului: „… dacã eºecul pe care
l-am suferit mi-a produs puþinã amãrãciune în suflet, vorbele dumneavoastrã indulgente ºi generoase au alungat-o.”4 Pe 16 aprilie, Cioran le
scrie din nou pãrinþilor, reluând întreaga poveste: „În privinþa premiului, iatã cum s-au desfãºurat lucrurile. Era sigur cã-l iau; aveam majoritatea comisiei (5 din 9 membri se pronunþaserã pentru mine). În ultimul
moment însã s-a ridicat obiecþia cã manuscrisul meu e prea pesimist ºi
cã n-ar fi bine sã i se dea o recompensã oficialã. Am avut în schimb marea satisfacþie cã într-un comunicat publicat la sfârºitul ºedinþei câþiva
membri au declarat cã manuscrisul meu a fost gãsit cel mai remarcabil.
Gazetele au vorbit de mine etc, etc. Oricum ar fi, nu pot vorbi de un
insucces.”5
Dar cine erau membrii comisiei care, deºi au considerat cartea lui
Cioran ca fiind cea mai interesantã dintre cele o sutã cincizeci de opere
aflate în competiþie, s-au arãtat atât de îngrijoraþi de ecoul pe care l-ar fi

4 Scrisoare din 2 aprilie 1949, în Cahiers de l’Herne no 90: Cioran, Éditions de l’Herne,
Paris, 2009, p. 463.
5 Scrisori cãtre..., op. cit., p. 31
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putut trezi în rândul opiniei publice premierea unei opere prea pesimiste? Literatura de specialitate a trecut destul de uºor peste acest
aspect, avansând câteva nume; cele mai des vehiculate sunt ale lui
André Gide, Jules Romains, Jean Paulhan, Jules Supervielle ºi André
Maurois. Ele au fost reluate fãrã prea multe verificãri de majoritatea
celor care s-au ocupat de biografia lui Cioran, însã cel puþin unul dintre
ele, al lui André Maurois, nu are nicio legãturã cu comisia premiului Rivarol. Lista membrilor juriului este importantã, nu doar fiindcã e vorba
de scriitori de prim rang, unii dintre ei academicieni, deci oameni cu
autoritate în domeniu, ci ºi fiindcã o parte dintre ei au jucat un rol important în afirmarea ºi cariera ulterioarã ale lui Cioran. Nu în ultimul
rând, prestigiul acestui juriu a contribuit ºi el la acceptarea lui Cioran în
cercurile elevate ale mediului literar parizian.
Participarea sa la aceastã competiþie a avut, în cele din urmã, efectul scontat: Tratatul e publicat în septembrie, apariþia sa fiind salutatã
elogios de nume sonore ale timpului: Maurice Nadeau (Un «penseur crépusculaire», în Combat din 29 septembrie), André Maurois (Pavane sur
une civilisation défunte, în Opéra din 14 decembrie), Claude Mauriac
(Précis de décomposition, par E.M. Cioran, în La Table ronde din ianuarie
1950) ºi alþii.
În aceste condiþii, decernarea premiului Rivarol în 1950 lui
Cioran n-a fost chiar o suprizã. În 26 iunie, Le Monde publicã o scurtã
notiþã cu privire la „acordarea Premiului Rivarol, la hotelul Pont-Royal,
unui scriitor român, Émile-M. Cioran, pentru eseul Précis de décomposition,” ziarul precizând cã în competiþie s-au aflat 148 de creaþii. Cioran
nu face mare caz de succesul obþinut, relatându-le cu modestie
pãrinþilor sãi, pe 29 iunie, în câteva rânduri sumare, felul în care au
decurs lucrurile: „Vã aduceþi aminte cã anul trecut m-am prezentat la un
premiu, care se acordã unui scriitor strãin ce a publicat o carte în
franþuzeºte. Premiul nu l-am luat anul trecut; el mi-a fost decernat anul
acesta, de unanimitatea comisiei.” Are însã grijã sã sublinieze, cu oarecare mândrie: „La Paris, gestul e considerat ca un succes fãrã precedent.”6
Despre componenþa juriului, în Le Monde nu se pomeneºte
nimic. În schimb, în ziarul elveþian Journal de Genève, a cãrui colecþie
e disponibilã online, am gãsit un articol apãrut în 11 iulie, care conþine
amãnunte edificatoare privind festivitatea care avusese loc în 24 iunie
la hotelul parizian Pont-Royal.
6 Scrisori cãtre..., op. cit., p. 36.
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Conform acestui articol7, premiul i-a fost acordat lui Cioran în
unanimitate, însã de-abia la al treilea tur de scrutin; în cele anterioare,
mai obþinuserã voturi Lydie Krestovsky (Rusia), Out-el-Kouloub (Egipt),
Javier Bueno (Spania), Elian J. Finbert (Egipt), Arthur Adamov (Rusia),
Ribero Couto (Brazilia) ºi Jean Rodocanachi (Grecia). Alãturi de numele acestor candidaþi, Journal de Genève publicã ºi componenþa juriului.
Aflãm astfel cã el era format din nouã membri: André Gide, Émile
Henriot, Gabriel Marcel, Jean Paulhan, Jules Romains, Daniel-Rops, Jean
Schlumberger, Jules Supervielle ºi Henri Troyat.
Putem afirma cã aceastã listã este cu certitudine completã ºi
corectã, bazându-ne pe faptul cã unul dintre membrii amintiþi, DanielRops, era colaborator permanent al rubricii culturale a ziarului elveþian.
În aceastã calitate, el publicase în Journal de Genève din 16 aprilie
1949, imediat dupã prima decernare a premiului Rivarol, un articol intitulat „Rayonnement de la langue française”, în care aminteºte câþiva dintre membrii juriului de atunci: André Gide, Jules Romains, Jean
Paulhan, Gabriel Marcel ºi Daniel-Rops însuºi, la care se adaugã Georges
Duhamel – singurul care nu va face parte din juriul anului urmãtor.
Ceilalþi trei rãmaºi, din totalul de nouã, rãmân necunoscuþi. Cine au fost
cei cinci care l-au susþinut de la început pe Cioran? Nu putem ºti cu certitudine, însã putem presupune cã Jean Paulhan ºi Gabriel Marcel, pe
care Cioran îi cunoºtea deja bine ºi cu care se va afla ºi mai târziu în
relaþii de prietenie, au votat pentru el. Ar mai putea fi Jules Supervielle,
un apropiat al lui Jean Paulhan, care îl admira pe Cioran. Alãturi de
aceºtia, în mod cert Jules Romains, despre care Cioran va afirma peste
ani cã a fost cel care l-a convins pe Gallimard sã publice Tratatul de
descompunere8. În plus, în scrisoarea sa din 28 februarie 1949, Cioran
pomenea despre un membru al Academiei franceze care fãcea parte
din comisie, cu care vorbise ºi care i-a spus cã îl va vota; iar acesta nu
putea fi decât Jules Romains, cãci Émile Henriot, celãlalt membru al
comisiei care fãcea parte ºi din Academie la acea vreme, nu era prea
entuziasmat de ideile lui Cioran, chiar dacã îi aprecia scriitura de înalt
nivel. De-altfel, acesta din urmã se întreba, într-un articol publicat dupã
decernarea premiului, „dacã am avut dreptate sã-i dãm domnului
Cioran premiul Rivarol fiindcã mânuieºte bine limba noastrã pentru un
strãin, sau dacã, dimpotrivã, în vremea lui Rivarol nu cumva i s-ar fi

7 „A Émile C. Cioran le Prix Rivarol”, în Journal de Genève, No 160, 11.07.1950, p. 5.
8 v. Alain Paruit, „Cioran et Jules Romains”, în Cahiers de l’Herne no 90: Cioran, op. cit.,
p. 340.
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refuzat acest premiu, având în vedere ceea ce fãcea «universalitatea limbii franceze», ºi anume indisolubila fuziune între lucrul bine spus ºi
gândirea justã, universal valabilã. Ceea ce nu e deloc cazul acestui remarcabil ºi detestabil Tratat de descompunere.”9
Dacã Émile Henriot nu-l aprecia foarte mult pe Cioran, un alt
viitor membru al Academiei (ºi totodatã „eminenþã cenuºie” a mediilor
literare), Jean Paulhan, îl va lua sub aripa sa, introducându-l în saloanele
vremii ºi înlesnindu-i publicarea eseurilor în La Nouvelle Revue
Française. Cu Gabriel Marcel, pe care îl privea cu mare respect ºi admiraþie, Cioran va lega de asemenea o prietenie destul de strânsã. Într-un
fel sau altul, o bunã parte dintre membrii juriului au jucat un rol în viaþa
sa. Însã, deºi debutul sãu în societatea literarã parizianã a fost de bun augur, va realiza curând cã aceastã lume în care s-a strãduit din rãsputeri sã
pãtrundã, plinã de orgolii, vanitãþi ºi invidii, nu era pe gustul sãu. Spirit
mult prea liber, se va þine deoparte de viaþa literarã a Parisului, refuzând
cu încãpãþânare toate premiile care i s-au oferit de-a lungul timpului,
convingerea sa fiind de neclintit: „Cel mai rãu este sã fii un blestemat
încununat cu lauri”.10

9 „Le Prix Rivarol”, în Le Monde, 5 iulie 1950.
10 Cioran, Caiete, vol. III, Humanitas, Bucureºti, 1999, p. 89.
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Martirajul ºi existenþa
ironicã
Costicã Brãdãþan,
A muri pentru o idee. Despre viaþa
plinã de primejdii a filozofilor,
Humanitas, 2018

O carte despre moarte poate induce, chiar în premisele lecturii,
în prealabilul oricãrui mesaj, o nuanþã de morbid. Chiar mult mai mult
decât atât: anxietate ºi refuz. Naturelul nostru este atât de sensibil încât
reacþioneazã sardonic ori de câte ori este invocatã, ca o fatalitate cu scadenþa iscãlitã în alb, ieºirea din lume. Blindajul psihic respinge ab initio
o temã cu risc depresiv, traumatic. Memento mori, iatã un îndemn pentru care modernitatea nu are pic de apetenþã, nu dintr-un capriciu, s-ar
putea zice, ci din perspectiva unei aroganþe îndelung hrãnite de programul raþionalist plãmãdit încã din Secolul Luminilor. Primul merit avut
de cartea pe care o discutãm aici (Costicã Brãdãþan, A muri pentru o
idee. Despre viaþa plinã de primejdii a filozofilor) este tocmai acela cã
desfatã de la prima pânã la ultima paginã cititã, ca ºi când tema ar þine
de ceva tonic, izvodind optimismul, o bunã dispoziþie ce nu are nimic
de-a face cu precaritatea condiþiei umane, cu inexorabila ei finitudine,
adesea pânditã de umilinþe, ci, dimpotrivã, cu excelenþa sa. Apoi, fiind o
analiticã a standardelor de-a fi filosof din perspectiva „artei de-a trãi”,
oarecum excedând dezbateri temerare în orizont metafizic, autorul, el
însuºi filosof, are vocaþia unui discurs senin ºi uºor de înþeles. Niciun
orgoliu nu încifreazã un text cinstit în raport cu intenþiile. Nicio aroganþã cultivatã în spectru elitist nu deturneazã un text spre o falsã ºi
stearpã cãutare a lucrului în sine. Scopul este enunþat, ipoteza este formulatã limpede, traseele argumentative sunt impecabil desenate. Ceea
ce aflãm citind capitol dupã capitol ar putea completa fericit o psihologie comportamentalã sui generis: cum este posibil filosoful-martir, cum
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se poate muri în numele unei ideii, astfel încât „arta de-a trãi” sã se împlineascã, fãrã zguduiri interioare patetice, în „arta de a muri”.
Discursul, dezinhibat în raport cu tema centralã, moartea, recurge la câteva repere în intenþia de-a construi o eticã a sacrificiului, în
contextul în care filosofia însãºi este asumatã numai în mãsura în care
legitimeazã efortul prin care omul, ca eboºã dumnezeiascã, tinde sã devinã un personaj. O poate face numai dacã are instrumentarul necesar
pentru a-ºi sonda abisurile, a-ºi mãsura anvergura ºi a-ºi stabili limitele.
În ultimã instanþã, limitarea esenþialã la care este chemat sã se raporteze
pentru o dreaptã imagine de sine, pentru o autoevaluare din care sã fie
eliminate suficienþa, dar ºi indiferenþa, este moartea. Câteva nume ºi
câteva texte constituie azimuturi sau puncte de trecere obligatorii pe
un traseu deloc facil, pândit constant de pericolul cãderii în patetic sau
în sterilitãþile unor speculaþii despre moartea ca fatalitate, pur ºi simplu.
Platon, Michel de Montaigne, Martin Heidegger, Paul-Ludwig Landsberg, Pierre Hadot, Michel Foucault ºi René Girard constituie plutonul
celor care s-au referit la fenomenul morþii, stabilind periferiile unei ontologii ce-ºi cautã termenii unei contiguitãþi cât mai plauzibile cu increatul ºi cu eternitatea. Acestora li se adaugã, oarecum insolit, dar atât de
benefic, doi mari regizori: Ingmar Bergman (filmul acestuia, A ºaptea
pecete este invocat parabolic ºi simbolic) ºi Pier Paolo Pasolini.
Contrapunctul obþinut astfel îmbogãþeºte un orizont al percepþiei
despre moarte care nu se epuizeazã doar în gândirea de tip filosofic, ci
se deschide spre sensibilitatea ºi limbajul rebel al artei. Se obþine astfel
armãtura unui prim nivel al problemei – cea filosoficã, speculativ-metafizicã –, capabil sã contureze dimensiunea globalã a morþii, în complicitate vicleanã cu viaþa, cu amplasamentul amãgitor al fiinþei dispusã la
minciuna de sine pentru un echilibru mereu ºi mereu negociat, în registre ale trãirii dintre cele mai expresive ºi în tonalitãþi reflexive adesea timorate pentru cã, la urma-urmei, este o ruºine sã fii atât de vulnerabil,
de redus la statutul unui eidolon cu ascendenþã divinã, dar cu destin
precar, damnat fãrã drept de recurs, ci doar cu talent de histrion elegiac.
Rolul suprem la care putem aspira este acela de-a juca ºah cu moartea,
pentru a mai ciupi ceva secunde în numele vieþii, aidoma personajului
imaginat de Bergman, Antoninus Block. Finalul nu poate fi schimbat, ci
doar supus unei amânãri. Umilitor, dar… rezonabil!
Ceea ce oferã teoreticienii morþii nu este puþin lucru, dar nici
ceea ce ne-am putea dori, eventual, din partea unor experþi ai gândirii,
anume o posibilã reconciliere cu moartea (cu nevroza provocatã de ea),
o soluþie cât de cât agreabilã, de pus la punct într-un parteneriat din care
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sã fie exclusã tocmai trãsãtura forte a acesteia, anume lipsa de înduplecare. Or, ceea ce obþinem se pãstreazã în zona reflexivitãþii, moartea
rãmâne imbatabilã, suveranã absolutã în propriul fief, imunã la orice
efort de aducere la masa verde a discuþiilor. În astfel de circumstanþe, cu
un spaþiu de manevrã atât de limitat, filosoful ce înfruntã moartea la
modul speculativ trebuie sã fie inventiv ºi amãgitor, gata sã adopte modestia celui care se mulþumeºte fie ºi numai cu puþin. Montaigne, pe urmele lui Cicero ºi în spirit socratic, admite cã a filosofa „înseamnã a
învãþa sã murim”, drept care se cuvine sã nu aºteptãm ceasul de pe urmã
în mod pasiv, cu spaimã ºi sentimentul deznãdejdii, ci sã ne acomodãm,
încã în viaþã fiind, cu inevitabilul. Aceastã strategie vizeazã îmblânzirea
„bestiei”, prin disponibilitatea noastrã de a o gãzdui în gânduri, în meditaþii ºi rugãciuni, cu toate cã autorul Eseurilor e destul de lucid pentru
a nu se îmbãta cu apã rece atunci când admite cã „experienþa morþii
poate fi doar trãitã, nu ºi rostitã”. Consecinþa este una imediatã,
esenþialã: „Într-un sens fundamental, moartea ne scapã. Lucru cu atât
mai ironic cu cât noi nu-i scãpãm niciodatã ei”. Un punct de vedere aflat
în contrarietate cu cel exprimat de cãtre Heidegger (moartea este constitutivã fiinþei, fiind ceea ce conferã autenticitate, angoasa scoþându-ne
din impersonal ºi dându-ne un sens, o „aurã”) este susþinut de PaulLudwig Landsberg. Alimentându-se din platonism ºi deschizând spre
creºtinism, Landsberg iese din nihilism pentru a conferi morþii statutul
de agent care ne duce într-un dincolo extatic, de poartã obligatorie spre
o veºnicie izbãvitoare. Ceea ce ne dã forþa pentru a trece din lumea imperfectã spre cea pierdutã o datã cu Neascultarea, o revenire, deci, la un
statut pierdut prin nesocotinþã ºi trufie, este credinþa („adeverirea celor
nãdãjduite”, potrivit formulei pauline, „dovada lucrurilor nevãzute”).
Nu încrâncenarea poate fi atitudinea corect în faþa morþii, ci înduplecarea prin credinþã, pretinde Landsberg, un evreu convertit, victimã a
Holocaustului.
Dar nu soluþiile speculative privind raporturile noastre posibile
cu moartea – îmblânzire, familiarizare, terapie, drum spre autenticitate,
credinþã ºi cale extaticã – constituie marea mizã a cãrþii lui Costicã
Brãdãþan, ci moartea ca fapt concret, mai precis decizia de a muri în
numele ideilor în care crezi, pentru cã le-ai fãcut posibile, le-ai dat contur ºi le-ai investit cu ecou public. Dacã practici paressia (paressiastes
este cel care spune lucrurilor pe nume, nu lãsa nimic ascuns, nespus) în
ciuda a toþi ºi a toate, atunci filosofia nu se rezumã la spirit, ci angajeazã
trupul ca factor chemat sã valideze discursul, logosul, având drept consecinþã ultimã deschiderea spre ceva cu totul aparte, nespecific filosofã-
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rii. Limita gândului nu mai este tautologicã, imposibilitatea de a-ºi gãsi
un limbaj ca vector expresiv, ci moartea ivitã ca probã ultimã, ca fapt
agonal de existenþã ºi de non-existenþã ce-ºi aflã împlinirea, prin expunerea trupului viu, în ceva spectaculos – martiriul. Martirii gândirii,
iatã ceva cu totul aparte, cazurile rarisime ale celor care au ales moartea
pentru a nu fi acuzaþi de cea mai ruºinoasã ipocrizie în cazul unui filosof – abandonarea ideilor de dragul vieþii, abjurarea, adicã reducerea la
ridicol, clacajul în specia efemeritãþii. Libido moriendi este o trãire pe
care o pot încerca doar cei puþini, avându-i drept model pe martirii credinþei, pe mãrturisitori. Gestul martirului þine de sacru (sacer– proscrisul, cel separat de toþi ceilalþi, plasat într-o singurãtate exemplarã),
de puterea cu totul excepþionalã de-a sfida, necondiþionat, orice autoritate. Lista adusã în discuþie nu este lungã. Ea conþine, în terminologia lui
René Girard, „þapii ispãºitori”, pe cei destinaþi sacrificiului, în numele
salvãrii tribului, îndeobºte figuri marginale, fãrã a fi capabili de servicii
în folosul comunitãþii (prizonieri de rãzboi, sclavi, copiii, adolescenþi,
oameni necãsãtoriþi, prostituate ºi handicapaþi). Filosofii intrã sub incidenþa sacrificiului nu pentru cãar constitui neapãrat un pericol, în virtutea faptului cã statutul lor de indezirabili ar reclama pedeapsa capitalã, ci pentru cã sunt de-o utilitate neglijabilã. Cei care au murit în numele ideilor, refuzând sã le tãgãduiascã public sunt Socrate, Hypatia,
Boethius, Thomas Morus, Giordano Bruno, Jan Patoèka ºi Jan Palach
(ultimii doi pot fi revendicaþi ºi ca martiri ai cauzelor politice, ca
disidenþi). În sfârºit, un caz aparte este cel al Simonei Weil, prin refuzul
încãpãþânat pânã la absurd de-a se hrãni, deºi era bolnavã de tuberculozã, câtã vreme în Franþa, aflatã sub ocupaþie nazistã, raþiile de alimente
erau distribuite doar pentru nivelul subzistenþei. Din solidaritate cu cei
flãmânzi, a ales moartea ºi a ºtiut sã o facã fãrã cusur din moment ce era
încredinþatã cã a-þi rata moartea echivaleazã cu cea mai mare impietate.
Martirii filosofi nu asumã sacrificiul pentru un profit postum cuantificabil, ci sub aparenþa unei gratuitãþi sublime, fãrã a viza un transcendent, ci exclusiv din principiu, pentru a fi în acord cu fiinþa, pentru a
nu-ºi trãda spiritul. ?i pentru cã nu au ce pune în joc, nu au ce licita, pentru cã nu reprezintã pe nimeni ºi nu deþin autoritate, martirii ideilor
pun la bãtaie, cu umilinþã ºi demnitate, propriile trupuri.
Eroul emblematic al sacrificiului în numele gândului a fost ºi a rãmas pânã astãzi Socrate. Platon a reuºit sã-l transforme pe Socrate sofistul în Socrate martirul, prin trei dintre dialogurile sale, iar Costicã Brãdãþan acceptã faptul cã maieutul de geniu n-ar fi avut nici pe departe
faima întinsã pe aproape douã milenii ºi jumãtate dacã procesul de mar-

39

Florin Ardelean
tirizare n-ar fi urmat calea celor trei paºi esenþiali (dincolo de faptul cã,
aºa cum spusese, poate cu sarcasm ºi invidie Seneca, „ceea ce l-a fãcut
mare pe Socrate a fost cucuta”). Nu orice moarte simbolicã, în numele
credinþei, ideilor sau ideologiilor diverse atinge graþia martiriului. Între
anii 2009 ºi 2014, nu mai puþin de 127 de tibetani ºi-au dat foc în semn
de protest politic faþã de abuzurile regimului chinez, dar imaginarul
public nu a mai apucat sã le înregistreze ca atare, pentru cã n-au fost
întrunite elementele în discuþie. Primul dintre ele este jucat în cadrele
unei estetici a spectacolului crud, ºocant, când martirul este executat
sau îºi provoacã singur moartea, cel mai adesea prin înfometare voluntarã sau prin imolare (cele mai cunoscute cazuri de imolare sunt cele
ale lui Jan Palach ºi Thích Quàng Ðúc (cãlugãr budist vietnamez). Scena
gestului sacrificial nu este, în privinþa „piesei” jucate, aceeaºi, ci diferã
de la martirul cristic la cel musulman. Primul îºi ia doar viaþa, într-o
tãcere deplinã, fãrã o gesticã expresionistã, în timp ce martirul islamic
cautã sã ia, o datã cu moartea lui, viaþa cât mai multora, þipându-ºi credinþa ºi exhibându-ºi abundent ura („martiraj prãdalnic”).
Al doilea moment de construcþie a martiriului þine de ceea ce am
putea numi segmentul comunicãrii de masã. Scena trebuie povestitã; se
impune un story. Dacã nu þi-ai gãsit povestitorul cu har, gestul preconizat a fi fost de martir rateazã þinta, fiind înregistrat doar ca unul al
disperãrii de tip suicidal. Martirii filosofi ºi-au jucat mai bine sau mai rãu
scena finalã (Giordano Bruno i-a înjurat cu nãduf pe cei care i-au
pregãtit arderea pe rug, neuitându-l pe papã, în timp ce Thomas Morus
ºi-a pãstrat sarcasmul pânã ºi în faþa gâdelui). Maestrul histrion perfect
a fost, totuºi, Socrate, cozeur incorigibil pânã în clipa înghiþiturii fatale.
N-avem cum ºti dacã s-a comportat aºa cum îl descrie Platon în
Apãrarea lui Socrate, Criton ºi Phaidon, dar nici nu mai are prea mare
importanþã asta, din moment ce ºi-a gãsit Povestitorul ideal, imaginea
fiind mai importantã decât adevãrul.
În sfârºit, al treilea element este publicul, cel dispus, în anumite
circumstanþe de loc ºi de timp istoric sã transforme un proscris într-un
idol, în acel personaj întemeietor de ideologie sau de doctrinã filosoficã. Doar publicul legitimeazã martirajul. El e cel care adaugã faimã
unui fapt sau, dimpotrivã îl aruncã în uitare, dupã un moment de clamoare.
Citind cartea de faþã ai putea crede cã moartea este îmbietoare.
Doar pentru filosofi, of course… Autorul este de partea lui Pier Paolo
Pasolini atunci când regizorul pretinde cã numai moartea ne slujeºte
viaþa suficient de bine pentru a putea ajunge la o expresie de sine auten-
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ticã. Ea face ordine într-o viaþã de om atât de bramburitã, incoerentã,
contradictorie. Moartea proprie ne limpezeºte biografia. Nu memoriile,
nu jurnalul. Faptul vine, din fericire sau din pãcate (!), suficient de târziu
pentru a conta doar pentru o eventualã legendã postumã.
Reflecþiile de final ar putea compromite munca unei întregi cãrþi
incitante, aproape savuroasã despre hidoasa moarte – martiriul filosofic
nu se poate sustrage Cãderii. E tot o mascaradã, incapabilã sã evadeze
dintr-un scenariu al zeflemelei ontologice. Eºafodul nu este decât o
butaforie. Aceeaºi amãgire, acelaºi mod evazionist de-a fenta un eºec
ante-programat. Plãcerea ultimã de-a crede cã eºti inteligent, cã ai înþeles, cã nu conteazã nimic, absolut nimic. Asta ar fi existenþa ironicã, în
ambalajul himerei filosofice ºi-n drapajul plumburiu al morþii. Sublim ºi
batjocurã, idei salvate glorios în dauna trupului cel viu ºi dispreþuit.
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Jurnalist în vremea ocupaþiei

CINE FACE ZIARUL?
Lucrând pentru Gazeta Bucureºtilor, în perioada 1916-1918,
Tudor Arghezi, Saniel Grossman, Dimitrie Karnabatt ºi Dem
Teodorescu au scris articole de diverse facturi, îndeosebi politice. Ioan
Slavici a avut însã un rol complex, el fiind implicat ºi în managementul
publicaþiei. Sunt douã etape distincte în activitatea lui Slavici la Gazeta
Bucureºtilor. La apariþia foii în limba românã scriitorul-jurnalistul avea
rolul de a superviza traducerea, deoarece pânã atunci apãrea cu greºeli
înfiorãtoare. Pentru aceastã slujbã fusese contactat de soþia lui Iuliu Pop,
proprietarul ziarului. Un aspect este demn de menþionat aici. Pop fusese închis cu Slavici la Domneºti, pentru cã erau consideraþi filogermani
ºi periculoºi la intrarea României în rãzboi. Când au fost eliberaþi, Pop
nu a rãmas în Bucureºtiul ocupat, ci s-a refugiat la Iaºi. D. Vatamaniuc
crede cã aici este vorba de o combinaþie: „Iuliu Pop, proprietarul ziarului, plecase în refugiu, la Iaºi, dar soþia sa rãmãsese în Bucureºti, sub ocupaþie. Se pare cã ºi aici era un aranjament politic, asemeni altora care se
fãcuserã”1. T. Maiorescu va relata în însemnãrile sale cã doamna Pop
venise al el, luni, 15 (28) august 1916, a doua zi dupã intrarea României
în rãzboi, sã-i cearã sã intervinã pentru eliberarea soþului ei arestat.
Maiorescu spune: „Am sfãtuit-o sã meargã la Take Ionescu, vechiul lor
prieten”2. T. Ionescu era antantist, deci avea mai multã trecere. Acesta
1 Dimitrie Vatamaniuc, Ioan Slavici ºi lumea prin care a trecut, Editura Academiei,
Bucureºti, 1968, p. 465.
2 Titu Maiorescu, România ºi rãzboiul mondial, Ed. Machiavelli, Bucureºti, 1999, p.
153.
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nu numai cã nu-ºi va ajuta prietenul închis, ci va avea o atitudine
deplasatã: „Dimineaþa, vine iar doamna Pop la mine ºi-mi spune cã Take
Ionescu a primit-o furios, insultând pe bãrbatu-sãu ºi zicând cã ar vrea
sã fie spânzurat”3.
Din decembrie 1916 ºi pânã în martie 1917, I. Slavici este corector
ºi revizor de texte. Ulterior, va prelua coordonarea redacþiei, împreunã
cu reprezentanþii regimului de ocupaþie, ºi va începe sã scrie articole de
opinie, sperând sã primeascã pentru fiecare câte 50 de lei, ceea ce nu s-a
întâmplat întotdeauna. Munca la gazeta reprezenta aproape singura
sursã de venit pentru publicistul cu familie numeroasã. Activitatea de la
ziar se desfãºura în condiþii dificile, relaþiile cu reprezentatanþii cenzurii
fiind marcate de intervenþii dese pentru suprimarea unor pasaje din
articole, unele fiind îndepãrtate cu totul, nu doar ale lui Slavici, ci ale
tuturor jurnaliºtilor. Aceastã dublã calitate, de editor ºi autor de articole
politice, va avea consecinþe când jurnaliºtii vor fi aduºi în faþa instanþei.
În timpul Procesului ziariºtilor din 1919, Ioan Slavici a decis sã nu-ºi
angajeze avocat. A considerat cã e mai bine sã se apere singur. Sã nu
uitãm cã era un bun jurist ºi un om cu o vastã experienþã în acest sens.
Trecuse prin multe judecãþi. Doar cã lucrurile se schimbau dupã o logica stranie, una care-i scãpa. S-a trezit pus în capul listei de acuzaþi:
„Bolentinul nostru (comisarul care instrumenta cazul, n. n.) însã în
rechizitoriul sãu n-a mai vorbit de „Karnabatt ºi ceilalþi”, ci de „Slavici
ºi ceilalþi”, m-a pus adecã pe mine-n frunte ºi ceilalþi s-au adãpostit în
dosul meu. Apãrãtorii acestora au þinut deci sã mã apere ºi pe mine,
ceea ce era în interesul clienþilor lor. E de la sine înþeles cã nu-mi
rãmânea decât sã le mulþumesc. Le ºi sunt recunoscãtor”, va nota el mai
târziu în memorialisticã4.

„FÃCÃTOR-DE-RELE”
În faþa Curþii marþiale, Slavici a denunþat faptul cã era judecat pentru convingerile sale. Va demonstra cã sunt unele pe care le-a avut toatã
viaþa, inclusiv când a fost trimis în închisoarea ungureascã de la Vác
(Vaþ). Gazetarul se va apãra cu patos, discursul sãu având uneori o mare
încãrcãturã emoþionalã: „Sã mã ierte dl comisar regal: eu pot sã fiu

3 Idem, p. 154.
4 Ioan Slavici, Amintiri, Închisorile mele, Lumea prin care am trecut, Editura Albatros,
Bucureºti, 1998, p. 119.
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spânzurat, împuºcat, ars pe rug ori decapitat pentru convingerile mele.
Convingerile mele, pentru care am fost adus aici, nu sunt însã numai
ale mele (s. a.). la interogatoriu vi-am arãtat cã de la 1871 ºi pânã astãzi
am susþinut o politicã, ºi am fãcut-o aceasta pentru ca sã vedeþi cã nu era
a mea politica aceasta ºi cã-mi lipsea intenþiunea rea, care ar face din
fapta mea o crimã. Nu poate sã fie fãcãtor-de-rele omul care susþine ceea
ce fãcea regele Carol I, în înþelegere cu cei mai de frunte dintre sfetnicii
sãi”5. Susþinerea principiilor promovate de Carol I pentru consolidarea
statului român va fi necondiþionatã6.
O disputã are cu anchetatorul ºi în ceea ce priveºte plata pentru
articole. Comisarul susþinea în fapt cã Slavici a denigrat þara ºi s-a înþeles
cu germanii pentru bani ºi cã ar fi câºtigat mult. Acuzaþia este demontatã urgent de inculpatul revoltat. Demonstraþia este fãcutã pas cu pas:
„I-am spus adecã d-sale cã n-am colaborat la Gazeta Bucureºtilor decât
pânã la apariþiunea Luminii. I-am spus ºi de ce. Cu toate aceste, nu mai
departe decât ieri mi-a zis: «Ai luat 50 de l[ei] de articol!» Ei bine!
Judecaþi, mã rog, rece ºi limpede dacã preotul, când ia taxa de patrafir,
cade ori nu în pãcatul simoniei. Dl comisar pãcãtuieºte când îºi ia leafa?
N-are sã trãiascã oriºicine de pe urma muncii sale?”7.
În timpul procesului ziaristul Slavici avea convingeri ferme. ªi le
exprima direct, fãrã reþineri, reluând tezele din articolele publicate ºi
aducând argumente în favoarea lor. Trebuie cã a surprins duritatea unor
afirmaþii ale lui Slavici. În epocã, se forma deja o nouã paginã de mitologie naþionalã, glorificând faptele de vitejie din bãtãliile purtate în Primul
Rãzboi Mondial. Gazetarul îºi are logica sa: „Eu nu din degetul meu am
supt convingerea cã-n rãzboiul acesta cel mai de cãpetenie interes al
nostru era sã fim socotiþi drept neam de oameni vrednici de încredere.
Altul e articolul în care am zis cã vãrsãrile de sânge de la Mãrãºeºti erau
fie zadarnice, fie de prisos. Zadarnice au fost, pentru cã dupã ele a
urmat pacea pentru noi grea”8. Prima referire este la abandonarea unei
alianþe tradiþionale cu germanii ºi austriecii, alianþã pãrãsitã, e drept, ºi
de Italia... A doua este la luptele din toamna lui 1916, când trupele
5 Idem, p. 137. De remarcat este ºi metoda nouã de apãrare introdusã de Slavici în aceasã
declaraþie, ºi anume referirea la lipsa intenþiei. ªi în prezent, jurnaliºtii se pot apãra uºor
în faþa instanþelor de judecatã invocând buna-credinþã ºi lipsa unui element constitutiv
al faptei penale, adicã tocmai a intenþiei...
6 Lucian-Vasile Szabo, Recurs în dosarul Ioan Slavici, Editura Muzeul Literaturii
Române, Bucureºti, 2015, p. 276.
7 Ioan Slavici, op. cit., p. 139.
8 Idem, p. 141.
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române au fost victorioase în primã fazã, dar apoi au fost zdrobite, iar
armata germanã a ocupat Bucureºtiul. Este evident cã primul-ministru
Ion I. C. Brãtianu ºi ceilalþi factori de decizie, aflaþi la putere ºi în
momentul intrãrii în rãzboi, nu puteau fi de acord cu aceste susþineri.
Doar cã Slavici credea sincer în ele...

BANI ºI DOCUMENTE ÎN POD
Dacã I. Slavici a crezut mereu în ceea ce a scris ºi dacã este evident
cã a fost plãtit prost, nu acelaºi lucru se poate spune despre unii confraþi. În 1916, la retragerea diplomaþilor germani din România, pe fondul începerii ostilitãþilor militare între cele douã state, agenþii poliþiei
secrete române îi vor fura pur ºi simplu o servietã diplomaticã
ambasadorului german von Busche. Surpriza va fi mare. Erau 200 de
pagini de documente: „Alãturi de marcante personalitãþi politice, în
aceste liste figurau numele unor generali ºi ofiþeri superiori, gazetari
oameni de casã ai ºefilor partidelor politice sau ai membrilor guvernului. Organizatoric, von dem Busche þinea legãtura cu centrul de spionaj
german de la Sofia, prin intermediul cãruia primea ºi banii necesari rãsplãtirii agenþilor ce-i furnizau informaþii. Astfel s-a gãsit o scrisoare, prin
care centrul de spionaj german cu sediul la Sofia comunica delegaþiei
germane din Bucureºti cã i-a transmis suma de 25 de milioane mãrci aur
necesare pentru plata informatorilor”9. Suma era fabuloasã!
Obþinerea ºi manipularea informaþiilor, munca serviciilor secrete,
mai concret, a fost uneori subminatã de greºelile persoanelor cu funcþii
în stat. Sunt cunoscute cazuri de demnitari cãrora li s-a furat documente
secrete mânuite cum nu trebuie. Generalului Ludovic Mircescu, fost
ministru de rãzboi, regele îi va indica ferm ca în trei luni sã se sinucidã!
De neglijenþe nu a scãpat nici premierul I. I. C. Brãtianu, mare adversar
al lui Slavici. ªi acesta a dus acasã documente importante. Se va spune:
oare ce poate fi mai sigur decât locuinþa unui prim-ministru? Ei bine, nu
este chiar aºa. Nu a fost spartã ºi nici nu a furat ceva vreun cunoscut. Pur
ºi simplu, documente extrem de importante au rãmas în podul casei
premierului, atunci când acesta a fugit în Moldova înaintea ocupãrii
Bucureºtiului de cãtre trupele germane. În 1919, va exista un act de
retorsiune, cãci românii vor captura multe documente importante din
arhivele instituþiilor din Budapesta.
9 Paul ªtefãnescu, Istoria serviciilor secrete româneºti, Editura Divers-Press, Bucureºti,
1994, p 46.
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Proces sau rãzbunare politicã?
Procesul ziariºtilor din 1919 ne dã prilejul sã vedem ºi care era
situaþia în ceea ce priveºte dreptul comunicãrii în acel an. Avocaþii au
invocat liberatea presei la modul general, dar ºi chestiuni punctuale. Era
contestatã competenþa Curþii Marþiale. Se potesta faþã de menþinerea
stãrii de asediu în þarã ºi se cerea aducerea inculpaþilor în faþa unei curþi
cu juri, deoarece aceasta era procedura judiciarã în condiþii normale
pentru delictele de presã. Astfel, faptele ar fi urmat sã fie încadrate la
articole de Cod penal cu pedepse mult mai mici. Solicitãrile au fost însã
respinse. România era încã în stare excepþionalã, legiferatã tocmai pentru a permite acest tip de rãfuieli cu coloraturã politicã. O spune avocatul
Em. Socor, apãrãtor al lui Slavici: „Motivul se gãseºte în faptul cã aceºti
ziariºti au criticat anterior aceastã putere politicã. Procesul de astãzi nu
e doar procesul neamului românesc, procesul demnitãþii naþionale, ci e
procesul rãzbunãrii politice a Partidului Liberal”10. Sunt argumente care
nu vor fi luate în seamã, iar inculpaþii vor fi condamnaþi.
O întreagã reþea se va pune în miºcare dupã pronunþarea
sentinþei în Procesul ziariºtilor. Au intervenit oameni politici, colegii de
breaslã, iar scriitorii s-au solidarizat cu cauza. Familiile au bãtut drumurile pe la potentaþii zilei, dar rezultatele au fost nesemnificative. În
vizitã la Vãcãreºti a venit Miron Cristea, episcop de Caransebeº, iar mai
apoi mitropolit ºi patriarh. Greu, foarte, greu se lãsa guvernul convins.
Ba chiar a trebuit sã lipseascã Brãtianu de la ºefia guvernului pentru
câteva luni pentru ca eliberarea sã se poatã facã. O imagine ne dã Slavici
în memorialisticã, evidenþiind coagularea demersurilor de punere în
libertate prin stãruinþele bunului sãu prieten Gala Galaction: „Precum
ºtii, cei doi Teodoreºti11 miºcau toate pietrele ca sã scape. Dupã ce silinþele lui Costa-Foru au rãmas zadarnice, s-a pus pe lucru ºi Galaction,
care avea multe legãturi, între altele ºi cu Nicolae Iorga, acum
preºedinte al Camerei ºi astfel om cu mare trecere. Galaction a pornit-o
publicând un articol în care stãruia sã fim puºi în libertate eu ºi Arghezi,
poetul de mare talent. A fost pusã apoi o miºcare între deputaþii de
peste Carpaþi ºi între cei din Basarabia, ºi-n cele din urmã Goldiº a fãcut
în clubul Partidului (Naþional Român din Transilvania n. n.) propunerea
ca partidul sã stãruia pentru graþierea mea. Câteva zile în urmã, Zamfir
Arbore a pus o vorbã bunã la Senat”12. Este evidentã, în aceastã perioadã,
10 Dimineaþa, XVI, nr 4631, 3 (16) martie 1919.
11 Tudor Arghezi ºi Dem Teodorescu.
12 Ioan Slavici, op. cit., p. 188.
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simpatia lui Slavici faþã de Costa-Foru, în casa cãruia va umbla apoi pânã
la moarte. În 1917 însã, atunci când îºi scria editorialele din Gazeta
Bucureºtilor, Slavici nu ezitase sã-l atace, atunci când se referise la
ziariºti ºi editori importanþi ai României (refugiaþi la Iaºi), care nu-ºi
fãcuserã datoria faþã de popor, „iar prin coloanele organelor de publicitate i-au vorbit mulþimii secãturi ca C. Mille, Costa-Foru, Honigman,
Ranetti, Cocea ºi alþii de felul acestora, care picurau zi de zi otravã în
sufletele celor sãraci cu duhul”13.
În 1925 însã, la nici trei luni de la moartea lui Slavici, Costa-Foru
va fi demascat virulent ca agent al cercurilor de stânga ºi ca ventuzã „pe
spatele acestei naþiuni”, autorul fiind Vintilã Russu-ªirianu, fiul nepotului de sorã al lui Slavici, Ioan Russu-ªirianu!14 Despre Zamfir Arbore
(Zamfir C. Arbure), publicist ºi politician important al epocii, gãsim referinþe la Lucian Boia15. Fãcea parte din grupul politicienilor „germanofili”, dar care nu au fost niciodatã judecaþi pentru rãmânerea lor în
Bucureºti în timpul ocupaþiei germane ºi nici pentru activitatea lor din
aceastã perioadã. Poate de aceea s-a ºi simþit dator sã-ºi punã în miºcare
relaþiile...

13 Gazeta Bucureºtilor, I, nr. 150, 2 (15) mai 1917.
14 „Costaforismul”, Þara noastrã, VI, nr. 46, 15 noiembrie 1925.
15 Lucian Boia, „Germanofilii”, Editura Humanitas, Bucureºti, 2009, pp. 143-146.
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Un „decameron”
poetic
Al. Cistelecan
Zece femei,
Editura Cartier, Chiºinãu, 2015

Nici n-ar putea fi imaginatã o istorie a poeziei feminine româneºti,
aºa cum se profileazã deja, fãrã principalele atribute ale scrisului lui Al.
Cistelecan. Alãturi de cele câteva, ºtiute ºi invocate destul de des, când
vine vorba de critic, noi credem cã ni se relevã ºi altele în acest
„decameron” poetic, Zece femei. În primul rând ironia, menitã a
sancþiona moravuri, se desfãºoarã pe întreg câmpul critic al cãrþii,
deoarece protagonistele, toate, sunt ºi mari pãcãtoase. Un anumit teatralism al stilului derivã aici dintr-o tehnicã a quiproquoului, de vreme ce
„personajele” sunt implicate simultan în realitãþi diferite, literar ºi social,
gustând ºi chiar adorând echivocul situaþiilor. Criticul interogheazã cu
predilecþie artificialul din viaþa acestor femei, care s-ar putea sã fie însãºi
rãdãcina poeziei lor. El vâneazã spiritul lor himeric, iar, eventuale
episoade, mai mult sau mai puþin comice, sunt transpuse dramatic ºi astfel împinse pe þeava poeziei. Materialul poetic supus analizei aici nici nu
presupune o mare subtilitate interpretativã, ba dimpotrivã. Tocmai de
aceea, unui cititor familiarizat cu scrisul critic ceremonios-subversiv al
autorului, dacã se lasã prea tare cucerit de flama oximoronicã, sigur îi
vor scãpa mai multe nuanþe. Alte faþete ale volumului vor fi marcate pe
parcurs.
Suita de zece medalioane consacrate poeteselor e precedatã de
câteva pagini cu „simple precizãri”, de unde aflãm cam cum percepe
criticul, fãrã mare entuziasm, poezia femininã în istoria generalã a literaturii. Vine apoi o clasificare a unor tipuri lirice feminine, iar la urmã, autorul îºi creioneazã, cu înnoitã mefienþã, profilul „protagonistelor”:
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„Cele zece poete de aici nu sînt alese pentru merite de artã, deºi unora
nu le lipsesc. Prioritar a fost însã spectacolul feminitãþii – ori doar al
biografiei – lor. Unde s-a putut, am împletit acest spectaculos cu o exigenþã modulatã de artã. Dacã nu sînt neapãrat cine ºtie ce poete, sînt, cu
siguranþã, femei de protagonism, fiecare în felul ei. Nu neapãrat toate
frumoase, dar unele cu siguranþã cã da, mãcar dupã standardele de
epocã. Am încercat, cãutînd tot felul de date despre ele, sã le pun în vitrinã în primul rînd ca femei, convins ºi eu, ca ºi Chesterton, cã nimic nu
e prea mult ‹‹ pentru darul de a vedea o femeie ››… ” (p.12). Acelora dintre autoare care deþin o oarecare cotã valoricã, criticul þine sã le clarifice
ºi o situare literarã: filiaþii, influenþe. încadrarea într-un curent sau altul.
Cam între sãmãnãtorism ºi simbolism are de ales.
Poeta Riria este prima din serie, pe numele ei civil, Coralia Biberi.
Lecturat atent, studiul despre ea ar putea, în timp, dobândi vrednicia didacticã a unui manual contra grafomaniei cu suport domestic. Istoricul
ºi filosoful junimist A. D. Xenopol, fostul ei profesor, cu cincisprezece
ani mai vârstnic ºi care îi devine cel de-al treilea soþ, „a fãcut din biata
Riria brandul noii literaturi pe care credea cã o suscitã.” (p.17). Dupã ce
ni s-a vorbit despre „feminismul ofensiv” al Ririei, despre „compuneri
delicate pentru albume”, despre cum e ea strãbunica autenticiºtilor de
azi”, Al. Cistelecan ºtie ºi cum sã atragã atenþia asupra metodei sale critice. Latura de istorie literarã a cãrþii funcþioneazã în douã direcþii, sincronic ºi diacronic, încât vedem tot timpul sãgeþi îndreptate spre actualitatea noastrã: „…cãci mai încolo dezleagã aproape direct pasiunea senzualã, rulînd cu programul lui Emil Brumaru: ‹‹ Ah, vin!Ah! Vin la mine
þi-oi face dragã viaþa/ Þi-oi desfãta simþirea prin calde dezmierdãri ››
numai cã, spre deosebire de Brumaru, ea nu le spune (Iubire). ªi acesta
e mai degrabã pãcatul epocii, decât al ei. Epoca era pudicã ºi discretã,
nu Riria neapãrat.” (p.23). De n-ar aduce informaþie de naturã ºtiinþificã,
pentru care autorul a scotocit arhive, eseul acesta ar fi o exemplarã execuþie pamfletarã. Dar ºi aºa, transgresând trimiterile de la subsol,
paginile se citesc ca o nuvelã în care un soþ bãtrân ºi cumplit calcã-n
gropi în numele unui matrimoniu ridicol.
În Elena Farago, Al. Cistelecan o vede, cu rezervele-i ºtiute, pe
„prima doamnã a poeziei”. Ca mai de fiecare datã, când trece în revistã
istoricul receptãrii critice a operei, el cade de partea celor mai aspre
judecãþi. Ba mai mult chiar, de vrea sã fie obiectiv, sugereazã o ierarhie
între criticii de profil premergãtori: „Deºi nu e de ezitat între instinctul
de poezie al lui Lovinescu ºi cel al lui Al. Piru, lucrurile stau, totuºi, cam
cum le zice Piru.” (p. 29). Identificând la Elena Farago mai multe vârste
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poetice, în ea stabileºte punctul de întâlnire dintre sãmãnãtorism ºi simbolism. Nu-i lipseºte nici de aceastã datã lui Al. Cistelecan darul unor formulãri memorabile: „Tehnic vorbind, Elena Farago nu-i decît un Minulescu monoton, reflectat în suspine ºi nostalgii bemolizate.” (p.39).
Felul criticului de a transforma un mic dat de istoria receptãrii în cea
mai palpitantã literaturã de senzaþie îl întâlnim într-o notã de subsol la
eseul consacrat Nataliei Negru: „Legenda. Poem dramatic, Bucureºti,
Editura Casa ªcoalelor, 1922. (ce tristã soartã au unele cãrþi. Paginile
exemplarului citit de noi n-au fost tãiate, iatã aproape o sutã de ani.)”
(p.54)! Tot la aceastã poetã, prin inserarea în propriile scrieri a unor
citate din Dimitrie Anghel sau ªt. O. Iosif, descoperã germenii postmodernismului (tehnici intertextualiste). Ultimul fapt literar legat de ea,
având o valoare „sui-generis”, e cã inaugureazã „seria poetelor care reproduc poezia soþilor (ºi-n care se vor înscrie apoi Claudia Millian,
Agatha Grigorescu ºi alte neveste)”. (p.61)
Primul medalion de adevãratã aplicaþie hermeneuticã e despre
Alice Cãlugãru. În volumul ei de debut, Viorele, 1905, criticul descoperã
descrieri de naturã dupã momentele zilei, preferate fiind seara ºi
dimineaþa, „mai epice, mai colorate ºi mai simbolice” (p.71). Observaþiile lui devin cu adevãrat edificatoare când descoperã cã poeta „preferã
natura narcomanã, natura-drog” ºi cã dobândeºte „conºtiinþa trecerii”.
Sensibil din nou la reacþiile precursorilor, îl surprindem pe Al.
Cistelecan într-un gest de uºor teatralã smerenie: „ªi-apoi dacã lui
Maiorescu i-au plãcut asemenea poezii, ce sã mai facem noi mofturi ºi
fiþe?!” (p. 74). În continuarea studiului constatã alunecarea pastelului
înspre meditaþie, în poemele de dupã Viorele. Momentul hotãrâtor în
evoluþia poetei îl constituie transformarea simþirii în viziune. Alice
Cãlugãru este prima poetã ºi, desigur, singura din aceastã carte, la care
instrumentele criticului pot fi utilizate adecvat. În cazul ei, exegetul
aduce vorba despre expresionism, înaintându-se cu un pas în istoria
poeziei noastre. În a doua parte a studiului, vorbind despre extazul ºi
frenezia simþurilor, Al. Cistelecan îi analizeazã, cel puþin cu aceeaºi aplicaþie, poeziile de dragoste. Alice Cãlugãru este singurul „personaj” al
acestui „decameron” poetic, la care prevaleazã descrierea operei, în detrimentul zãbovirii insistente pe detaliul biografic.
Cã ºi eseul critic este tot o „opera aperta” ne-o dovedeºte cel mai
bine felul cum începe capitolul despre Claudia Millian: „Pe cele mai frumoase picioare din istoria literaturii noastre a umblat, cu graþie, Claudia
Millian. În orice caz, erau atît de frumoase încît au constituit argumentul prim ºi decisiv pentru ca primul ei soþ, epigramistul Cridim – savant
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în pantume ºi expert în picioare feminine – sã se îndrãgosteascã de ea.”
(p. 84). De la aceastã incursiune în ºtiinþa picioarelor frumoase, se poate
articula, în acorduri perfect strunite, cu trimitere spre detalii biografice
psihanalizabile, un discurs ce îmbinã istoria literarã cu critica de text, cu
accent mai apãsat pe prima. Ca în toate cazurile, unde opera propriuzisã nu prea dã motive de entuziasm. Aflãm cã ºi receptarea criticã a
Claudiei Millian a fost realã cât timp a trãit autoarea. În postumitate, ea
a diminuat. Metafora criticã, la Al. Cistelecan, se aflã printre instrumentele, nu doar expresive, ci ºi eficiente: „Claudia e o artistã de interioare ale plãcerii, de scenografii ale voluptãþii ºi de decoruri lascive.”
(p.95).Ultimul paragraf e rezervat literaturii dramatice a autoarei,
descrisã cu condescendenþã.
Portretul Otiliei Cazimir nu face parte dintre cele mai spectaculoase, aºa cum poate cã nici persoana ei n-a prea fost. El se susþine mai
mult pe subtilitãþi combinatorii de date biografice, care capãtã forþa intuitivã a poeziei, în întovãrãºire cu imaginaþia criticã. Înþelegem cã în
culise, în aceastã carte, avem ºi o istorie eroticã a literaturii. În alt plan,
pentru cã Otilia Cazimir a avut parte de multe întâmpinãri critice, autorul are ceva de lucru pentru a le lua în rãspãr, pe mai toate, de la Garabet Ibrãileanu la Pompiliu Constantinescu ºi de la Mircea Scarlat la
Gh. Perian. Unora dintre critici le dã dreptate, dar parcã îi alege tot pe
cei mai „rãi”, cum e Bogdan Duicã. Maxima apreciere pentru opera
poetei e aproape suspectã: „Ca orice meºter, poate executa orice, indiferent de materialul tematic.” (p.116). Eseul se încheie ironic, fluturând
în fugã acest titlu: Partidului, de ziua lui, 1961. Mai mult o curiozitate,
o picanterie literarã vedem în medalionul Prinþesa poetã ºi spioanã
(Lucia Alioth), pentru care criticul a rãscolit ºi colecþia „Monitorului oficial”. Poeta îi prilejuieºte însã, ºi încã pe bazã de citate, o frazã care
scaneazã, de la temelie spre vârf, lirica de cel mai mare neastâmpãr erotic:
„Nimeni în poezia noastrã n-a mai îndrãznit sã se aburce pe un aºa tron
inaccesibil de feminitate imperialã, pe aºa scarã de superbie zeiascã. Am
avut destule mâncãtoare de bãrbaþi (de la Alice Cãlugãru încoace pînã
la…nu spui cine, persoanã importantã) ºi chiar unele bampiriþe, dar o
aºa strivitoare absolutã ºi în masã n-am mai avut - ºi nici nu vãz cum am
mai putea avea.” (pp. 120-121).
Întregul eseu despre Agatha Grigorescu pare a avea un singur
scop: sã doboare mitul, încã rezistent, cã ea e poetul cel mai bacovian,
chiar în ipostazã de epigon: „Nimeni nu ºi-a dorit mai mult decît Agatha
sã fie bacovian, nimeni, la urma urmei, nu era mai în drept sã fie; poate
nici mai dator; dar puþini erau mai nepotriviþi ºi mai inapþi pentru aºa
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ceva.” (p. 136). Poeta Olga Cantacuzino e „basarabeanca electricã”, ºi ea
cu lipici la bãrbaþii de litere tomnatici, al cãrei medalion critic devine
epicã purã într-un fel de nuveletã, unde, pentru niscaiva promovãri de
circumstanþã, se îngroapã în þãrâna de la marginea ficþiunii Octavian
Goga ºi Cezar Petrescu. Din versurile citate, reiese cã avea ºi urme de talent. Sandei Movilã îi sunt destinate ultimele pagini ale „decameronului”. Aflãm de aici cã, în parantezele sale critice, nu puþine, pe Al. Cistelecan îl atrag ºi poreclele scriitorilor, îndeosebi cele din cuplu. „Roanþã
ºi Ronþ” erau alintaþi Felix Aderca ºi Sandalã Movilã. Minulescu ºi Claudia Millian, nici mai mult, nici mai puþin, se bucurau de rãsfãþul cu
„Bebeluº ºi Gogoºica”. Autorul descoperã la aceastã poetã valori descriptive în versuri, unele de ingeniozitate niponã, pe lângã care alþi critici
au trecut. Spre final, îi consemneazã totuºi, inconsecvenþa.
Lectura acestui volum critic e seducãtoare. În cãrþile sale despre
poetese, când descrie nãravuri literare, Al. Cistelecan e un mare moralist.

52

Cronica literarã

Andreea Pop

Camuflajul erotic
Marius-Iulian Stancu,
Pe tine te cântã menajerele,
Casa de Editurã Max Blecher,
Bistriþa, 2017

Pe tine te cântã menajerele, al treilea volum al lui Marius-Iulian
Stancu – dupã Întoarcerea în pivniþã (2011) ºi electric&more (2012) –,
care a apãrut anul trecut la Casa de Editurã Max Blecher, funcþioneazã
aproape exclusiv sub forma unor exerciþii de aparentã detaºare confesivã.
Zic aparentã pentru cã miza aceasta a dejucãrii notaþiei de crizã e
desfãºuratã printr-o strategie extrem de lucidã, prin care poemele sunt
„redirecþionate” în favoarea unui discurs de orientare senzualã foarte
cerebral, care pare cã e „alimentat” exclusiv din modulaþii erotice. Cu
toate cã, în primã fazã, ele debuteazã cu niºte versuri de întâmpinare ce
vizeazã un soi de crizã a creaþiei tratatã cu multã autoironie ºi cu o falsã
naivitate a proiectului – „aici ar fi trebuit sã fie descriere/ aºa cum am
vãzut cã pun fraþii mei la început spun/ ceva despre reflexia apei în
miez de noapte/ despre jocul de oglinzi cu luminile de pe mal/ care e
anotimpul? ne va înveli cu ceaþã ne va face/ sã cãutãm umbra pe scãunel
lipiþi de zid?/ [...] dar ce pot sã spun eu/ în locul unde fraþii pun
descrierea?”, arta descrierii –, poemele îºi transfigureazã mai apoi
aceastã problematizare iniþialã a formulei (ºi deopotrivã a viziunii) în
cele patru grupaje ale volumului prin prelucrarea observaþiei erotice
amintite mai sus. Perspectiva aceasta e decantatã sub forma unor versuri care stau în vecinãtatea unei stilistici de austeritate, departe de
orice amãnunte excesive. Fãrã sã facã abuz de detaliul languros ori trivial, deci, poemele lui Marius-Iulian Stancu au mai degrabã o psihologie
fragmentarã, care focalizeazã cu scrupulozitate miºcãrile din jur ºi îºi
deruleazã vibraþiile afective printr-o strategie evazionistã, a sugestiei.
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Registrul acesta tematic e supus permanent unui „tratament”
uºor obscur, care îl relativizeazã ºi îl configureazã prin abstractizare. Aºa
se întâmplã în poemul ºi astea sunt tot un fel de anotimpuri, de exemplu, unde tendinþa aceasta de ambiguizare poeticã opereazã reuºit prin
consemnarea difuzã a cadrului erotic: „un tremur al mâinii purtat pe
deasupra/ e un gest bun ºi frumos/ e un gest inutil// pe canapeaua roasã
de guri mici nevãzute/ lumina îºi repetã zilnic drumul/ asemeni unui
penitent// eu nu pot sã îþi vorbesc decât despre umilinþã &/ amprentele
iubirilor mele trãdeazã masacrul/ în jocul ãsta fãrã mizã aproape imposibil/ sã o dãm în tragic/ sã doarã mai mult decât e necesar/ ºi trupurile
noastre în cãutarea suprafeþelor/ dure ºi reci renunþã în noaptea asta la
control”. Poemele au, în astfel de episoade, aerul unui ritual mecanic cu
atât mai evident cu cât îºi asimileazã, în câteva locuri, ºi o retoricã
maºinizatã: „eu mã gândesc nostalgic/ la sculpturile cinetice/ &/ trupul
tãu cablat” vs. „când sateliþii lor fac cadre/cadre/ pãmântul în mod diferit”
vs. „soarele decolorat” etc. Cu toatã concreteþea unui astfel de imaginar
cu nostalgia artificialului, Marius-Iulian Stancu nu e, totuºi, un poet cu
elanuri post-umane. Mai întâi, pentru cã începând cu cel de-al doilea
ciclu, corpul absent, poemele îºi abandoneazã încet aceste premise ale
unei sensibilitãþi animate de reverii futuristo-tehnologice ºi fac trecerea
în direcþia unui discurs care recupereazã tema eroticã sub forma unei
analize de tip „gender studies”.
Aici, versurile însceneazã cu mare subtilitate cliºeele de gen,
traduse prin câteva secvenþe de efect prin calibrarea observaþiei ironice; notabile sunt, în acest sens, niºte poeme ca eºti tu toatã, sau sex ºi caracter, dar ºi unul de la începutul grupajului amintit, care desfãºoarã cu
multã predispoziþie ludicã o „transmisiune” în direct din sala de sport
surprinsã sub forma unui ritual lasciv: „culcatã pe spate braþele/ în jurul
corpului pe care îl ridici/ de la bazin îl faci peste sol obiect animat/ cu
bãiatul veghetor la activitatea electricã a muºchilor/ cu palme ºi genunchi pe podea/ [cum femeile în templu stãteau/ cu chip acoperit din
teama de îngeri]/ laºi în spate piciorul te faci mamifer/ visãtor la noi teritorii/ cu bãiatul fãcut element de rezidenþã/ [...] în timp ce aºtepþi ºi
mâna þine strâns/ sau mângâie bara la gym/ îþi depãrtezi picioarele uºor/
cât pe bãiat sã nu îl sminteºti/ încordezi fesieri cât de mult poþi/ faci o
micã pauzã apoi repeþi.” Secvenþele de acest gen înglobeazã maximul de
notaþie eroticã, pentru cã ulterior, odatã cu grupajul urmãtor – hãrþile
iubirii – poemele lui Marius-Iulian Stancu iau calea unui erotism mai
degrabã anxios, în ale cãrui modulaþii criza irizeazã discret.
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Mai apoi, aºadar, Pe tine te cântã menajerele nu se subordoneazã
în totalitate unui discurs cu ambiþii futuriste pentru cã treptat, politica
de detaºare de care aminteam la început poate fi reperatã tocmai prin
ralierea imaginarului mecanic la un fond cu o decantare existenþialã
mai vizibilã, care „dezamorseazã” gradual notaþia senzualã în direcþia
asumãrii vidului interior: „pãcãne pe ciment/ cineva tot învârte la
lucruri ºi nimeni nu spune/ cã vine amurgul ºi lucrurile degenereazã/
cã în aer doar condimente anxietatea/ ca sã am pace îþi dai ochii peste
cap/ dai drumul la motor ºi întinzi cablurile/ îmi þin respiraþia/ diafragma
tresaltã dar în interior nimeni/ numai vântul hohotitor.”, dorinþele vin ºi
fac ritmul. Poemul acesta e semnificativ pentru cã, pornind de aici,versurile vor transfigura încet ceea ce iniþial se arãtase a fi o exhibare cerebralã a discursului amoros într-o zonã ceva mai încordatã a poemelor, a
confesiunii pure. punctul luminos, ciclul de final al volumului, se radicalizeazã, în acest sens, mai ales în prima parte, în raport cu secvenþele
de pânã acum prin adoptarea unui discurs alcãtuit în bunã parte din
angoase & tensiune identitarã: „cu fiecare boalã spaima/ puþin mai mare
e un balon mare/ când se sparge din el ies baloane mai mici/ ºi confetti.”
vs. „inima e un acrobat care îºi face dansul/ într-un picior [...] o albinã/
semnalizând cã a gãsit de mâncare/ cã te-am gãsit.” Semnificativ e cã
aceastã fizionomie gravã a poemelor nu e suspendatã în simplã cazuisticã existenþialã, ci trimite, spre final, spre o „destinaþie” superioarã care
aº zice cã e definitorie pentru întreg volumul.
Pentru cã deja cu un poem ca jurnalul unui vis – „cea mai frumoasã poezie/ e poezia pe care nu o voi scrie niciodatã/ într-un lift [oþel.
inox satinat. oglinda cât un perete./ instrumente de încadrat. un glob de
cristal.]/ cineva se înalþã nu ajunge/ niciodatã la ultimul etaj.”, în care viziunea de crizã se pune în termeni de conºtiinþã poeticã ºi reluare a problematicii livreºti din debutul volumului, ºi mai ales prin acela prozastic
din final, proiectul poetic al lui Marius-Iulian Stancu dovedeºte cã toatã
coregrafia eroticã din Pe tine te cântã menajerele e validatã mai mult ca
politicã de „camuflare” a unei preocupãri ceva mai sobre ºi de mai mare
interes pentru poet.
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Aniversare
Vasile Dan - 70

La vârsta deplinei maturitãþi, Vasile Dan este un om împlinit. Soþ,
tatã, bunic sunt realizãrile ce justificã existenþa individului pe pãmânt.
Doar cã Vasile Dan îºi justificã trecerea cu asupra mãsurã nu numai pentru familia sa, ci pentru întreaga comunitate arãdeanã. ªi nu numai.
În personalitatea lui Vasile Dan putem remarca poetul, comentatorul cultural, comentatorul socio-politic, ctitorul de revistã, fermentul
cultural.
Sã le luãm pe rând:
Poetul: „Vasile Dan este un iremediabil fericit, dar cu nostalgia suferinþei”, dupã cum caracterizeazã Al. Cistelecan autorul unei opere
realizate pe parcursul unei vieþi ºi oferitã lumii, începând cu debutul
din 1967 (în revista Steaua din Cluj) ºi, zece ani mai târziu, cu debutul în
volum cu Priveliºtile (datoritã câºtigãrii premiului de debut al editurii
Facla din Timiºoara), adicã peste cinzeci de ani de apariþii publice.
Vasile Dan nu se grãbeºte, iese cu cãrþi la intervale rezonabile, cu texte
bine articulate, la care n-ai cum sã schimbi nici mãcar o virgulã. ªi prezenþa sa scenicã este la fel de solidã, pronunþia sa este inconfundabilã,
cuceritoare, deschizând paranteze în mintea fiecãrui ascultãtor. Prin
opera sa poeticã, Vasile Dan este unul dintre poeþii fãrã de care nu se
poate concepe o sintezã a liricii româneºti.
Comentatorul: în general, poeþii sunt firi serafice, sensibilitatea
lor exacerbatã le creeazã o lume a lor, pe care o împãrtãºesc prin creaþie
liricã. Vasile Dan iese în Agora ºi se implicã în fenomenul social, politic,
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cultural. De la sutele de materiale de
opinie publicate prin ziare ºi reviste,
la luãrile de cuvânt cu prilejul lansãrilor de carte, la simpozioane, la televiziune, la editorialele din revista pe
care o conduce, totul contureazã un
cetãþean cu opþiuni ferme, gata sã-ºi
spunã cuvântul atât în temele perene,
cât ºi în cele de stringentã actualitate.
Adunate în volume, articolele de
presã trãdeazã o conºtiinþã mereu
implicatã.
Ctitorul de revistã: când dupã
evenimentele din decembrie 1989, lumea abia se dezmeticea din haosul în
care a trãit ºi intra în noul haos, când
„bãieþii deºtepþi” au ºtiut sã-ºi canalizeze cu succes pragmatismul, priceperea ºi relaþiile pentru a se îmbogãþi,
Vasile Dan a înfiinþat o publicaþie de
culturã la Arad, locul vãduvit de „aºaceva” de prea multe decenii. ªi, în
pofida scepticismului multora, pe
fondul numeroaselor efemeride nãscute atunci, revista ARCA a rezistat,
rezistã ºi astãzi ºi are toate ºansele sã
dãinuiascã ºi în continuare ca o
apariþie cu o personalitate bine conturatã în multitudinea de foi cu conþinut mai mult sau mai puþin cultural,
ce apar ºi dispar fãrã încetare într-un
climat cultural la fel de nesigur ca ºi
cel politic ºi social din România. Mai
mult, ARCA a fost model pentru
multe dintre revistele cu mult mai veche tradiþie, care au înþeles cã trebuie
sã se acomodeze noilor cerinþe.
Preºedintele Filialei Arad a
Uniunii Scriitorilor: Vasile Dan ocupã
aceastã poziþie de la înfiinþarea acestei
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structuri, fiind votat de fiecare datã într-o proporþie covârºitoare. O
funcþie deloc uºoarã pentru un creator obligat sã devinã manager, ca sã
nu spun funcþionar. O funcþie deloc uºoarã pentru cã trebuie sã
descopere ºi sã atragã prezumtivi membrii, sã convingã scriitori din þarã
ºi din strãinãtate sã aleagã aceastã Filialã, sã obþinã fonduri pentru activitãþi ºi pentru supravieþuirea financiarã etc.. Dar cel mai dificil este sã
menþii un aer de colegialitate între personalitãþile accentuate ºi orgolioase, aºa cum sunt scriitorii. Din aceastã poziþie, Vasile Dan ºi-a clãdit
un statut oficial, menit sã faciliteze relaþiile cu niºte ºefi mereu ocupaþi
cu orice, mult mai puþin cu cultura. ªi tot din aceastã poziþie, este posibil ºi urmãtorul aspect al muncii poetului manager, acela de:
Ferment cultural: permanent, dar selectiv, în Agora, Vasile Dan
certificã prin simpla sa prezenþã, calitatea actului la care participã/asistã. Cu un fin simþ al valorilor, ºtie sã încurajeze talentul ºi sã
respingã simpla mimare, chiar când acestea abia rãsar din produsele
unor debutanþi. ªi, fiindcã vorbim despre încurajarea tinerelor talente,
Vasile Dan este ºi cel ce asigurã, an de an, Festivalul Dorel Sibii de la Sãvârºin, devenit tradiþional, precum ºi Premiile Principesei Margareta.
Aceste premii anuale, alãturi de premiile Filialei, necesitã de asemenea
tact ºi putere de selecþie obiectivã.
Un alt eveniment devenit tradiþional este reprezentat ºi de Întâlnirea Principalelor Reviste de Culturã din România la Arad, moment
când aici se adunã cele mai cunoscute personalitãþi literare din þarã.
Aradul, un oraº unde dupã rãzboi ºi pânã în 1990, scriitorii trebuiau sã emigreze în capitalã pentru a se face cât de cât cunoscuþi, a
devenit, iatã, cu toate greutãþile întâmpinate, un oraº cu o viaþã literarã
vie: dacã în 1968 la Arad trãiau doi membrii ai Uniunii Scriitorilor, astãzi
Filiala are aproape ºaizeci, dacã în 1968 trebuia sã publici altundeva, azi
în Arad existã ARCA, dacã scriitorii erau numiþi „locali”, astãzi ei culeg
numeroase premii ºi decoraþii în þarã ºi în strãinãtate. La toate acestea,
rolul lui Vasile Dan este incontestabil. ªi ar fi un act de normalitate ca
meritele sale sã fie recunoscute ºi de oficialitãþile vremelnice ale Aradului. Oricum, istoria le va recunoaºte.
Gheorghe SCHWARTZ
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ªtefan Jurcã

Dragoste la prima

Venise în staþiune cu pãrinþii tocmai de la Viena, terminase
colegiul. Recunoscãtori, i-au oferit o excursie ce consta într-o plimbare
ceva mai lungã prin zona împãduritã a zonei Codru Moma. I-a plãcut
mult grãdina cu animale strânse de un pãdurar croat pasionat. Aºa l-a
cunoscut pe Marko Pavelici cu care s-a plimbat prin staþiunea ,,Grãdina
paradisului”, cu copaci înalþi ºi cu ape repezi ºi reci ce izvorau din
munte. A fost dragoste la prima vedere, spunea lumea de pe domeniul
contelui. De micã, fusese atrasã de frumuseþea pãdurilor ºi a parcurilor,
a locurilor liniºtite. În zonã începuserã exploatãrile de marmurã, de
pãduri, prelucrarea lemnului ºi exploatarea izvoarelor termale. Dupã
ce linia feratã s-a dat în folosinþã zona s-a schimbat mult. Au primit încuviinþarea familiilor ºi s-au cãsãtorit la Viena. Erau de confesiune
romano-catolicã. A fost dragoste la prima vedere. Contele le-a pus la dispoziþie Casa pãdurarului. Locul era numit „La Curte ”. Drumul de „ La
Curte” o ia la dreapta pe lângã pãdurea Lunchiþa, pe lângã Pustã, cãtre
Roºia, iar drumul principal urcã dealul pânã în sat, la Sãlãjeni. Dupã ce
contele s-a cãsãtorit cu veriºoara sa Cristina Maria Regina, a devenit unul
dintre cei mai înstãriþi oameni din imperiu . Studiase dreptul dar acum
trebuia sã se ocupe de moºiile sale. „Grãdina paradisului” a devenit în
scurt timp unul dintre cele mai cunoscute locuri de vizitat. Contele
construieºte o vilã tocmai spre grota izvorului, cu capiteluri ºi bãi cu apã
termalã, pavate cu marmurã roºie. Deºi staþiunea Baden era mai cunoscutã, „Grãdina paradisului” o concura puternic ºi datoritã avântului sãu
economic dupã dezvoltarea liniilor ferate pânã la Arad. Numãrul vilelor
construite creºte. Transformãrile petrecute în zonã în doar câþiva ani au
perturbat mediul natural, pãdurile au fost în mare suferinþã. Pe drumul
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trenului forestier, din cauza fumului ºi a scânteilor de la locomotivã,
acoperiºurile caselor din paie erau în permanent pericol de incendiu.
Dupã multele insistenþe ale noii administraþii, oamenii ºi-au schimbat
acoperiºurile. Ajutor preþios le-a oferit ºi contele. Graurii coborau în sat
ºi devastau grãdinile oamenilor, cireºii ºi viºinii erau goliþi de fructe, pe
jos, în iarbã, era plin de oase. Mierlele cu ciocul lor galben îºi cãutau
mâncare pe gazon, ele care altãdatã încântau urechile sãtenilor cu trilurile matinale. Sã nu mai vorbim de veveriþe, devenite obraznice, umblau
pe jos, urcau în nuci apoi alergau pe Izlaz spre alunii încãrcaþi de rod.
Pânã ºi bufniþele se aciuau mai aproape de casele oamenilor. Stãteau
nemiºcate pe crengile nucilor ºi priveau tâmp, cu ochii ficºi, ca niºte
arãtãri. De asta contele l-a adus pe Marko pe domeniul sãu, specialist tocmai din Croaþia care se ocupa de pãdurile domeniului dobândite de
conte prin cãsãtorie. Croatul avea 30 de ani, era subþirel cu pãrul pieptãnat cu cãrare la mijloc, mustaþa gãlbuie rãsucitã în sus, purta papion ºi
costum. În zi de sãrbãtoare, pantofi în douã culori, negri ºi maro iar pe
cap avea þilindru. Josy ºi Marko duceau o viaþã fericitã la Casa pãdurarului. Li s-a spus cã oamenii locului sunt buni ºi primitori. Cînd au sosit „La
Curte” primii oameni cu ºubã de oaie, cu blana pe dos, Josy s-a speriat
foarte tare. Servitoarea le-a cerut þãranilor sã se arunce la pãmânt ca nu
cumva domniþa sã facã atac de panicã. A început sã se obiºnuiascã cu ei
deºi aveau o þinutã de sãlbatici. Josy nu ºtia nici o boabã româneºte.
Primul cuvânt pe care l-a rostit Josy în româneºte a fost „rug”, þãranii îi
spuneau astfel florii de trandafir sãlbatic ce creºtea în gardul domeniului printre florile de mãceº cãþãrate pe gardul viu. Josy le-a arãtat mâncarea ei preferatã: cremvurºti cu muºtar. ?ãranii s-au minunat tare iar
servitoarea le-a ºoptit cã doamna mãnâncã rahat, râdeau pe înfundate.
Doamna nu pricepea de ce râd. Marko ºi Josy erau numiþi iegãrul ºi
iegãriþa, în limba mai apropiatã stãpânirii. Josy avea faþa rotundã iar
pãrul pe cap se rãsfãþa în zulufi inelaþi, avea pieptul plin. S-a iubit cu
Marko ºi, dupã modelul contelui cu Cristina Maria Regina, au fãcut
copii. Ce bine i se potriveºte cântecul acesta lui Marko, plecat în lume
sã-ºi caute norocul: Nime-n lume nu se-nºalã / Ca feciorul când se-nsoarã/ Prinde patru boi la car/ Merge-n lume dup-amar/... Când îi dupã-un
an ori doi/ Prinde la car ºase boi/ Sã ducã truda-napoi/ Duce-o-ar dar
nu se poate/ Cã-i a lui pînã la moarte. Contele ºi Cristina Regina Maria
au avut ºapte copii, Marko cu Josy n-au apucat sã facã însã decât doi cã
Austro-Ungaria a declarat rãzboi Serbiei. Marko Pavelici a plecat pe
front. În curând li s-a nãscut al treilea copil pe care pãunaºul n-a apucat
sã-l vadã vreodatã. Contele nu putea rãmâne fãrã iegãr aºa cã în locul lui
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Pavelici a venit Mitelldorf. Josy s-a împrietenit cu soþii Mitelldorf. Copii
ºi familia noului pãunaº erau de nedespãrþit. În 1916 Josy rãmâne vãduvã.
Marko Pavelici moare pe front. Pânã la moarte a purtat Josy haina cernitã a vãduviei ca o catolicã demnã ce era. Dupã pacea de la Trianon
contele îºi pierde domeniile de pe teritoriul românesc. Începe o viaþã
tristã pentru urmaºii contelui ºi oamenii sãi. Linia feratã spre „Grãdina
paradisului” este naþionalizatã, cu noile modificãri ºi reparaþii funcþioneazã pânã în anul 1965 când este dezafectatã. Transportul se realizeazã
de acum cu mijloace auto pe vechiul drum de þarã, modernizat.
Într-o dimineaþã, servitoarea a vãzut cocoºul obosit ºi cu creasta
pleoºtitã. Le arunca grãunþe, gãinile se adunau buluc în curtea pentru
pãsãri, în astã vreme servitoarea Marica le inspecta ºi apuca sã le ºi
numere .Numai cocoºelul cu coada multicolorã ºi creasta dreapã ºi
roºie nu era în apele sale. Nu mai voia sã ciuguleascã bobii alãturi de
puicuþele sale. Afarã nu era cine ºtie ce frig dar îngheþase ºi vântul sufla
cu putere dinspre pãdurea Lunchiþa. L-a dus în bucãtãrie, i-a pus apã
într-o farfurioarã ºi grãunþe de grâu, alãturi de fãina de mãlai. Cîteva zile
a stat ca îngheþat. A chemat-o pe femeia din sat, bãtrîna Dudãnoaie, care
se pricepea la vindecãri ºi fãcãturi de deochi. Femeia s-a minunat, a
scuipat de trei ori, i-a aruncat trei cãrbuni aprinºi într-o canã cu apã ºi i-a
dat Maricãi sã înghitã de trei ori apoi a aruncat apa prin curte. Cocoºul
avea creasta ºi bãrbiile degerate dar dupã zece zile ºi-a revenit. Marica a
întrebat-o pe Dudãnoaie ce semn sã fie acesta iar bãtrîna i-a mãrturisit
cã nu este semn bun. Marica i-a spus Josei, care a început sã râdã ºi i-a zis
servitoarei sã taie cocoºul dacã nu-i mai place. Dar nu s-a mânat mult ºi
Marko Pavelici a primit ordin de încorporare. A trebuit sã meargã pe
front. Atunci Marica a vãzut cã cocoºul devine agresiv. Câteva zile la
rând l-a rãbdat ºi i-a dat boabe în continuare dar el devenea tot mai
obraznic, îi sãrea în cap. Atunci s-a gândit sã-l dea de pomanã pentru
domnul Marko, plecat la rãzboi, ºi a chemat-o pe Dudãnoaie, care s-a
bucurat mult ºi i-a promis doamnei Marica c-o va ajuta de câte ori are
nevoie la orice fel de muncã. Femeia din sat s-a lãudat cu cocoºul primit
de „La Curte”. Pintenatul s-a schimbat. Lãsat liber, el colinda pe þarinile
ºi prin grãdinile sãtenilor. Vecinii au avut ouã de la gãinile lor iar puii de
la cloºcã au început sã semene tot mai mult cu cocoºul Dudãnoaiei, în
toate culorile pãmântului. Femeile cereau ouã pentru cloºti de la
vecinile Dudãnoaiei, voiau sã aibã gãini ca doamna Josy de „La Curte”.
Când venea uliul, cocoºul domnesc se bãtea în parte cu sãlbãticiunea,
era crunt la creastã ºi la bãrbii dar nu lãsa gãinile sã fie furate. Dupã ce
a îmbãtrînit se bãtea cu cocoºii cei tineri. Într-o zi l-au atacat niºte câini,
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Dudãnoaie l-a scos din gura lor aproape mort. A trebuit sã-l taie. Aºa a
pierit cocoºul servitoarei Marica dat de pomanã. Dupã ce Josa s-a mutat
la „Grãdina paradisului” cu copiii, „La Curte” a murit un porc.
Dudãnoaie i-a spus lui Þârcobel. Noaptea, el ºi cu doi copii l-au tras dupã
ei prin zãpadã pânã acasã. L-au pârjolit, i-au luat picioarele bune de
ºuncã iar din restul au fãcut sãpun. L-au fiert într-o oalã din tablã ºi l-au
turnat în forme din lemn. Toþi vecinii lui ?ârcobel au avut sãpun pentru rufe iar Þârcobel a avut ºunci afumate de Crãciun. La curte nu se
oprise activitatea în lipsa doamnei Josa ºi a lui Pavelici. Drumurile
domeniului erau inpracticabile. Pe vreme bunã, pânã la Staþiune fãceai,
cu trãsura ºi cu cai buni, douã ore. Pe vreme rea numai nebunii se încumetau la drum. Era plin de hârtoape de puteai rãmâne fãrã roþi, iar pe
vreme ploioasã cãruþele se îngropau în noroi pânã la butuci. Aºa era
toatã zona din Partium, mult rãmasã în urma celei din centrul imperiului bicefal. Contele a investit în zonã, avea cuptoare de topit fierul, cuptoare de ars calcarul, extrãgea minereuri de magneziu, marmurã roºie,
exploata lemne de fag ºi stejar, îmbutelia apã mineralã. Liniile ferate
erau acum un ajutor preþios pentru economia zonei, bogãþiile ajungeau
uºor pânã la Arad iar de acolo mai departe cãtre drumurile Vianei. Zona
s-a dezvoltat mult . De aici se trimite cãtre Viana renumita fainã albã.
Moara din Buteni, construitã pe Canalul Morilor, pe stânga Criºului Alb,
se renoveazã, vechea roatã este înlocuitã cu turbina acþionatã de forþa
apei în cãdere. Faima ajunge pînã departe. În toamna anului 1914 Josa a
primit scrisoare de pe front.
„Dragã Josy, scriu cu întârziere pentru cã suntem într-o mobilizare continuã. Viaþa cazonã ºi starea de rãzboi este altfel decât viaþa
liniºtitã pe care o aveam înainte La Curte. Pînã acum sunt sãnãtos, sãnãtate pe care v-o doresc ºi vouã. Mi-e dor de voi, de tine ºi de copii. Pe cel
mai mic nici nu l-am vãzut încã, cred cã este foarte drãgãlaº. Trebuie sã-i
batem pe sârbi ºi pe ruºi, care au sãrit sã-i apere, pentru cã ni l-au ucis
pe dragul nostru Franz, nepotul împãratului. Bunul dumnezeu va fi alãturi de noi. ªtiu cã tu eºti o bunã catolicã sã te rogi pentru mine sã mã
întorc de pe front, sã ajung teafãr la tine ºi la copii. Salutãrile ºi
respectele mele domnului Conte. Sper ca pânã la Crãciun sã sosesc
acasã, sã nu ajung „vitã de abator”. Aºa se vorbeºte pe aici cã o sã-i dãm
gata curând. Dumnezeu sã vã binecuvînteze! Marko Pavelici. Josa a aflat
de la domnul Conte cã treburile rãzboiului se complicã dar toatã lumea
spera cã vor cîºtiga rãzboiul. A primit iar scrisoare de la Marko. Le-o
citeºte domnului Mitelldorf, cel ce-i þine acum locul lui Marko. „Dragii
mei copii ºi Josa, Am prins o clipã de liniºte ºi vã scriu câteva gânduri
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de-ale mele de pe Front. Mâncarea aicea este ca pe vremea foametei. Cea
mai bunã mâncare gãtitã este guiaºul fãcut în cazanele mobile ºi servit
la repezealã mai ales când staþionãm în gãri. Ceaiul ºi romul pe care ni-l
procurãm, care cum putem, ne mai înveseleºte puþin ºi ne spalã gâtul
plin de praful pustei. Carnea de oaie ºi orezul fiert sunt mâncarea de
bazã când traversãm Ungaria. Multã vreme dacã voi ajunge acasã voi urî
acest fel de mâncare. Sã nu mai aud de carne de oaie cu orez fiert. Unde
sunt cremvurºtii fierþi ºi serviþi dimineaþa cu muºtar pe care ni-i aducea
scumpa de Marica la masã, ori friptura de vânãtoare ? Acum parcã am ºi
uitat gustul supei de gãinã cu tãiþei pe care o mâncam duminica la
prânz. Doamne ce vremuri, parcã de atunci a trecut o veºnicie. Toate au
fost ca un vis. Sperãm sã-i terminãm pe inamicii care au fãcut atâtea rele
Europei ºi sã revenim la familiile noastre. Chiar acum sunã îmbarcarea,
trebuie sã închei. Sã aveþi grijã de voi ! Multã sãnãtate domnului Conte
ºi familiei Mitelldorf .Vã îmbrãþiºez cu drag, Marko Pavelici.” Sã treacã
vremea, Marica le spunea Josei ºi copiilor istorisiri despre satele domeniului. Pe vremea împãrãtesei Maria Terezia satele erau rãsfirate pe dealurile ºi pe pãmânturile dimprejur. Atunci imperialii au dat „ordonarea
comunelor”: cele douã aºezãri Boroº ºi Sebeº, de o parte ºi alta a vãii
Deznei s-au unit formând o singurã localitate. De asemenea, Prãjeºtiul
devine sat de care þineau : Sãlãjeni, Donceni, Igneºti ºi Minead. Aveau o
bisericã în comun pe Dealurile Popii lângã pãdurea Dumbrava.
Oamenii trãiau în crânguri. La baza formãrii satului Sãlãjeni stau
Tomeºtii, numele cel mai des întâlnit fiind Toma. Mirceºtii au format
satul Prãjeºti iar Onãgeºtii au pus bazele satului Donceni. Prãjeºtiul avea
ºi primãrie de care aparþineau ºi cei din Sãlãjeni ºi cei din Donceni.
Sãlãjenanii ºi-au luat clopotul cel bãtrân de la biserica din Dealul Popii
ºi l-au instalat în biserica actualã de se aude peste ºapte sate. Clopotul se
trage doar când mor oamenii cei bãtrâni. Ei ºi-au întemeiat o altã bisericã cu hramul Adormirea Maicii Domnului. ªcoala ºi biserica au funcþionat împreunã aici aproape de casa parohialã într-o casã acoperitã cu
paie. În anul 1912 ºi-au construit biserica de zid care existã ºi azi de se
vede pânã departe. De la marginea pãdurii Dumbrava pare o lance sclipind în soare. Casele abia se zãresc fiind acoperite de vegetaþia nucilor
ºi a prunilor din faþa caselor. Pare un sat ascuns. Douã rãzboaie au trecut peste el. Dacã eºti cumva în pãdure duminica ºi auzi clopotele,
îndatã le cunoºti dupã sunet, ºtii dacã-s din Sãlãjeni, Roºia ori Donceni.
În curtea bisericii, pe crucea monument din piatrã sunt înscriºi eroii
care au pierit în cele douã rãzboaie mondiale. Încercând eu sã gãsesc
date scrise despre aºezarea aceasta care se numeºte azi Sãlãjeni, am aflat
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multe amãnunte ºi istorisiri despre oamenii acestor locuri. Aici nu trãiau
numai români erau ºi alte naþii, dar cum zicea bunicul meu, fost lucrãtor pe domeniul contelui de la Mako: dacã mãnânci pitã ungureascã este
normal sã vorbeºti ungureºte. Nu era uºor ca acasã sã grãieºti într-un fel
iar la ºcoalã în alt fel. Copiii pãzeau la pãscut animalele sau lucrau pe
câmp. O parte dintre ei urmau câteva clase pânã ce învãþau sã scrie ºi sã
numere pe limba ungureascã apoi abandonau ºcoala. Pãrinþii nu se
trudeau sã-i trimitã la ºcoalã, la ce le-ar folosi sã ºtie date despre viaþa
imperialilor ?
Aºa l-a cunoscut Josa pe Marko Pavelici cu care s-a plimbat prin
staþiunea „Grãdina paradisului”, cu copaci înalþi ºi cu ape repezi ºi reci
ce izvorau din munte. A fost dragoste la prima vedere spunea lumea de
pe domeniul contelui.
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Interviurile Familiei
Aurel Pantea

„Nu cred cã
scriitorul ar mai
putea fi o
portavoce a
societãþii”

Hristina Doroftei: Aþi câºtigat la începutul acestui an, Premiul Naþional de
Poezie Mihai Eminescu – Opera Omnia pentru anul 2017, un premiu la
care aþi fost nominalizat ºi anii precedenþi. Ce reprezintã acest premiu
pentru un poet?

Aurel Pantea: E cel mai important premiu pentru poezie de la noi.
Acest premiu are potenþialul de a face mai vizibilã opera unui poet. Þinînd
seama cã este acordat de un juriu prestigios, e firesc sã crezi cã are ºi
menirea de a consolida perspectiva criticã despre cãrþile poeþilor premiaþi.
H.D.: Anul 2018 a debutat în forþã pentru dumneavoastrã, dar apoi aþi fost
destul de discret. Este liniºtea dinaintea unui volum furtunos, lucraþi la un
nou proiect?

A.P.: Lucrez la un nou volum de poeme. Titlu provizoriu: Crater. Nu
sunt decis cînd va fi publicat. Sunt vizitat de scepticisme urmate de efuziuni
pasagere. Am ºi ceva probleme de sãnãtate ce contribuie la apariþia unor
modulaþii ale raporturilor mele cu ceea ce am scris sau voi scrie.
H.D.: Scriaþi, în „Blanca, fragmente din însemnãrile unui resentimentar”,
cã „Imaginez mult. Imaginaþia e fericirea mea.” Avem nevoie ºi în dragoste de imaginaþie?

A.P.: Imaginaþia în dragoste ne ajutã sã facem saltul din animalitate în
lumea spiritului. Fãrã imaginaþie, dragostea ar fi simplã fornicare. Dar
existã mai multe tipuri de imaginaþie în relaþia eroticã. E vorba de imaginaþia produs al luxurii, care nu e condusã decît de producerea unor crunte
hedonisme, ºi de imaginaþia ce vrea sã-l cunoascã pe celãlalt spre
împlinirea deplinã a cuplului. Acest tip de imaginaþie e aproape de religie.
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Erosul produce reverii, genereazã scenarii. Unele sunt toxice, precum cele
nãscute din amare gelozii. Imaginaþia ne aratã infinite itinerarii spre beatitudine eroticã. Altfel, am avea de-a face doar cu naºterea monstrului cu
douã spinãri despre care vorbeºte un personaj al lui Sabato.
H.D.: Iulian Boldea observã cã „Proza lui Aurel Pantea e, la fel ca ºi poezia
sa, tensionatã ºi neagrã, convulsivã ºi atroce.” Se poate deplasa aceastã
observaþie ºi la personalitatea dumneavoastrã?

A.P.: Sunt un om marcat mai degrabã de umilitate. Am crize de orgoliu, cine nu are, dar dacã mã uit mai atent la mine însumi, dau de un
suflet speriat de atrocitãþile lumii ºi istoriei. Mã rog, dar rugãciunile mele
sunt slabe, deºi practic mai multe forme de rugãciune: de slãvire, de recunoºtinþã, de ajutor ºi de cãinþã. Convulsiile sunt ale omului ce încearcã prin
scris sã se apere de atrocitãþi.
H.D.: Existã prietenie sincerã între scriitori?

A.P.: Da. Existã. Eu am prieteni scriitori. Dar ºi prieteni ce nu prea fac
mare caz de literaturã. În prieteniile literare, existã situaþii delicate. E vorba
de un critic prieten cu un scriitor. În astfel de situaþii, dacã criticul scrie despre o carte a prietenului scriitor ºi acesta e nemulþumit pot interveni rupturi, drame etc. Existã ºi solidaritãþi de grupuri literare.
H.D.: Sunteþi Conferenþiar la Universitatea 1 Decembrie 1918. Creatorul,
artistul din dumneavoastrã nu s-a simþit – uneori - îngrãdit de sistemul
rigid al instituþiei?

A.P.: Am lucrat la universitate. Acum sunt pensionar. Trãiesc destule
crize ale unui dezocupat. Nu e comod. Cred cã rugãciunea, Katia, prietenii,
dar mai ales scrisul mã vor ajuta sã le depãºesc. Cît timp am lucrat la universitate, m-am simþit cu totul liber. Intersectãrile dintre scriitorul care sunt ºi
programa univesitarã erau producãtoare de armonii. Uneori, mi-e dor sã
merg la vreun curs, la vreun seminar.
H.D.: Copiii vã sunt artiºti. Au moºtenit pasiunea pentru artã ºi talentul de
la dumneavoastrã? Cum i-aþi ghidat? Spuneaþi - când v-aþi vãzut portretul
- cã nu credeaþi cã Ana Pantea, fiica dumneavoastrã, sã fie atât de talentatã... Eraþi un Moromete care nu credea în copii?

A.P.: Doar fiica mea Ana picteazã. Da, la început nu prea credeam în
talentul ei. Asta, pînã am vãzut un portret în creion al surorii mele Maria,
realizat de ea. Am vazut în acel portret atîtea expresii ale surorii mele, cîte
nu puteau arãta toate fotografiile ei. Fiul meu David a urmat studii de arte
plastice. Daniil e om serios, om la casa lui cu nevastã, copii. Dar ºi el e sensibil la umanioare.
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„Nu cred cã scriitorul ar mai putea fi o portavoce a societãþii”
H.D.: Literatura nu reuºeºte sã capteze atenþia mass-media, iar scriitorii
nu au un statut privilegiat, de vedete. Ar mai putea redeveni scriitorul o
portavoce a societãþii în România?

A.P: Istoria noastrã a cunoscut momente în care scriitorii s-au implicat în evenimente importante. Era vorba de o colaborare între intelectualitatea înaltã ºi spiritul politic. Acum, politicul a acumulat atîtea culpe, unele
stupide, altele groteºti, încît mi-e imposibil sã cred cã ar mai putea exista o
coabitare între scriitori ºi politicã. Nu cred cã scriitorul ar mai putea fi o
portavoce a societãþii. Sunt convins cã orice scriitor autentic priveºte cu
scepticism apetiturile de vedetism ale unor confraþi, ei înºiºi neconvinºi deplin de statutul lor. Scriitorul agent mesianic nu se mai poartã. Se poate
vorbi însã de dorinþe de parvenire etc.
H.D.: Cum funcþioneazã mecanismul creaþiei la dumneavoastrã?Aþi avut
perioade de blocaj creativ? Cum le-aþi depãºit?

A.P.: Am avut perioade cu orar riguros de scris ºi citit. Dacã treceau
cîteva zile ºi nu scriam, mã suspectam de inautenticitãþi, ratãri. Au trecut.
Reþeta sigurã pentru a depãºi perioadele de crizã, în ce mã priveºte, e lectura unor mari scriitori. Dacã citesc, spre exemplu cîteva drame ale lui
Shakespeare, mã regenerez. O altã modalitate e provocarea imaginaþiei. Nu
ajung pînã la dicteu, dar nici departe nu sunt. Crizele cele mai severe apar
cînd, recitind ce am scris, nu mai acord nici o valoare cãrþilor mele. Asemenea rupturi între scriitor ºi o conºtiinþã criticã oxidantã trãieºte orice
scriitor.
H.D.: Gheorghe Grigurcu noteazã în „Acolada” (nr.12/2009) cã
„Imaginaþia nu se mai desprinde de fenomenologia realului spre a pluti
triumfãtoare deasuprã-i, ca la romantici, ci o cautã cu înfrigurare, aidoma unui duh malefic ce ar vrea sã se întrupeze. Rezultatul acestei repoziþionãri e o fiinþã fantomaticã ºi un real mortificat.” Cum vã raportaþi la
aceste observaþii?

A.P.: Cred cã domnul Gheorghe Grigurcu, unul din criticii de poezie
dintre cei mai avizaþi, alãturi de Ion Pop, Al. Cistelecan, Virgil Podoabã, Ioan
Holban a intuit situaþia imaginarului meu. Da, trãiesc în fenomenologia
realului atît de intens, încît fiecare poem pare o fiinþã crudã, smulsã din
întîlnirile dintre apetitul morfogenetic ºi magma zilei, memoriei, proiecþiilor, retrospecþiilor etc.
Interviu realizat de

Hristina DOROFTEI
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CONFLICTUL CU EPISCOPUL IOAN SZABÓ
Dacã ne-am întreba (în spiritul unei inadecvate maniere de studiu
al trecutului istoric, despre care glosa cândva eseistul ºi politicianul
român Mircea Maliþa, numitã clio istoricã), ce s-ar fi întâmplat dacã Dr.
Vasile Lucaciu ºi-ar fi exercitat pastoraþia sub atârnarea religioasã a altui
episcop decât cel de Gherla, ni s-ar deschide în faþã un câmp de cercetare a unor posibilitãþi de înfãptuiri nebãnuite, legate de valorificarea
calitãþilor de excepþie ale preotului greco-catolic.
Inutil, însã, sã apelãm la aceastã interogaþie din mai multe motive,
cel mai de seamã þinând de rãmânerea în limitele credinþei creºtine,
prin admiterea aserþiunii cã aºa a fost sã fie, aºa a vrut, în ceea ce-l priveºte pe Lucaciu, Creatorul, astfel încât, dacã ne punem întrebarea de
mai sus, riscãm a insulta voinþa acestuia.
Dr. Vasile Lucaciu a activat într-o parohie aflatã, cum se ºtie, în
cuprinsul unei dieceze întinse, condusã de un ierarh foarte instruit, stãruitor, autoritar, taciturn ºi conservator1.
El ajunge în fruntea eparhiei de Gherla în anul 1879, la 12 ani
dupã instaurarea dualismului austro-ungar, într-o vreme în care tendinþele de maghiarizare a ºcolilor confesionale ºi în general asaltul asupra
identitãþii etnice a românilor, cunoaºte o intensificare puternicã. Ioan
Szabó, cãci despre el este vorba nu era omul potrivit sã facã faþã acestor
1 Vezi Simion Retegan, Luptând pe douã fronturi. Memorandistul Vasile Lucaciu,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, p. 141
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împrejurãri, ºi ne spune acest lucru, încã de la începutul arhipãstoririi
sale, un apropiat, ba chiar fost coleg de ºcoalã al sãu, laic, însã, cunoscutul luptãtor pentru drepturile poporului român din Transilvania,
George Pop de Bãseºti (1835-1919)2. El l-a vizitat imediat dupã instalare,
la Gherla, cu scopul de a tatona dacã e dispus sã sprijine lupta pentru
emanciparea generalã a românilor din Transilvania ºi a rãmas surprins
de felul în care acesta gândea, de mentalitatea ºi convingerea sa cu
privire la însemnãtatea bisericii greco-catolice în viaþa poporului
român. În 19 noiembrie 1879, îndatã dupã vizita amintitã, George Pop
de Bãseºti îi scrie lui Alimpiu Barbulovici, vicarul foraneu al Silvaniei, o
scrisoare-raport despre ceea ce a constatat, la ce concluzie a ajuns cu
privire la personalitatea fostului sãu coleg de ºcoalã, devenit acum episcop. Iatã cuprinsul acestei scrisori: „Bãseºti, 19 a X-a [1]879 Pe lângã
remiterea scriptelor cerute vin a-þi raporta despre cãlãtoria mea la
Gherla; Fui, vidi, non vici. Aºa-þi pot semnala pe scurt. M-am convins de
una: cã Pãrintele Episcop este un om escelinte încât ar putea ºiede pe
tronul Papei dar, de prezent, sã sperãm în viitor, nu este în înþelesul nostru Episcop ºi român naþional.
Axiomele dânsului sunt: «Este mare dar a lui Dumnezeu a fi nãscut cineva catolic» ºi «Este mare fericire cã ºi [în] Biserica catolicã este
instituitã Hierarchia care are chemare a se îngriji ºi despre cele temporale ºi despre cele spirituale viitoare ».
De aici, iubite, nu-l poþi clãti nici cu rugare, nici cu argumente;
despre asta m-am convins în rãstimp de 6 ore, dezbãtând ºi vorbind
despre [ori]câte, [cãci] în ultima ratio vine tot la axiomele sale de naiv;
i-am zis «Da, biserica noastrã este catolicã, dar este greco-cath[olicã]
românã, naþionalã, cu autonomia ºi sinodalitatea sa, conservate ºi susþinute cu ocaziunea S[fintei] Uniri ». Mi-a rãspuns: «Autonomia ºi sinodalitatea au fost numai niºte ºolanguri, niºte rãmãºiþe [s]chismatice,
care astãzi nu mai au nici una valoare; eu sum cap bisericesc, eu sum
rãspunzãtor ºi pentru cele temporale ºi pentru cele viitoare; trebuie
darã sã fie aºa pe cum sum convins cã va fi bine, ca sã pot rãspunde»,
apoi: «Biserica catolicã nu este nici calvinã, nici schismaticã, aºa în dânsa
n-au de a dispune laici[i]; laicii înºiºi trebuie sã fie fii credincioºi a[i] bisericii catolice ºi aºa sunt datori cu obedienþã». Mi-a mai zis: «Intelingenþia [intelectualitatea n.n.] noastrã nu este pãtrunsã de adevãrata credinþã catolicã; aºa ºi poporul nu este instruit pe deplin prin poveþi,

2 Vezi Ioan Georgescu, George Pop de Bãseºti, ªaizeci de ani din luptele naþionale ale
românilor, Oradea, 1935
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cã dacã ar fi, atunci ar aduce toatã jertfa pe lângã credinþa lor bunã, aºa
ca primii creºtini, care au suferit martiriu, pentru credinþã» etc. Apoi,
rogu-te spune-mi faþã de aserþiuni de astea ce sã mai faci? Aºa, câte în 6
ore am vorbit foarte multe despre alte [câte n.n.].
L-am interpelat pentru pastorala în limba latinã, ºi mi-a zis cã el aºa
a vorbit numai celor 60 inteligenþi care precep limba latinã; reflectarea
lui cã da, la care când ar fi fost câteva mii din popor a zis «Nu ºtii cã
Ep[isco]pii latini, care sunt mari maghiaroni, încã-ºi dau pastoralele în
latinã? » La întrebarea pentru ce sileºte teologii în toate studiile cu limba
latinã? mi-a rãspuns: «Limba latinã este limba universalã a bisericii catolice [ºi] trebuie sã o înveþe ºi sã o ºtie preoþii ca ºi de altcum convine cu
preoþii credincioºi latini ºi cu alþii în vicþiu [existenþã n.n.] ºi neºtiind
latineºte sunt stigmatizati de idioþi.»
Apoi l-am interpelat pentru ce a introdus limba ungureascã ca
limbã de propunere în preparandie? A rãspuns: «Tu nu ºtii legea, cã
învãþãtorii au [trebuie n.n.] sã ºtie limba ungureascã ºi cã neºtiind-o vor
fi lipsiþi [de posturi n.n.] prin inspectori; aºa [cã] trebuie sã înveþe ºi
studi[i] în limba ung[ureascã], ca aºa sã înveþe limba, cã eu sum rãspunzãtor pentru creºterea poporului ºi nu pot lãsa ca sã-mi spunã mie aºa:
«ºi [de] mâine jidovi de învãþãtori ai poporului .» Amintindu-i despre
tine (î)þi recunoaºte calificaþunea eminentã, darã aºa am experiat [constatat n.n.] cã dânsul ºtie cã eºti catolic, dar ºi naþional ºi aºa asta nu este
dupã chipul ºi pofta dânsului. Rugându-l sã servesc a-þi îmbunãtãþi
soluþiunea [salariul, leafa, congrua n.n.] mi-a exclamat «O, frate, prea
bine, multe, foarte multe, toate ne lipsesc.» I-am argumentat ºi expus
calamitãþile dacã se vor reduce competinþele [atribuþiile n.n.] preoþeºti,
cã anume:
a) preoþimea este (aceea) de unde iese renaºterea [pentru naþiune] a puþin[ei] inteligenþii fãrã de care în scurt timp va pieri;
b) cã preoþimea este care reprezintã naþiunea în viaþa socialã, deci
trebuie sã-i dãm ºi lãsãm mijloacele necesare;
c) cã deloc ce va începe cu reducerea, în un comun va trece ca un
Lauffeier în tot Sãlagiu ºi în toatã dieceza etc. etc.
A rãspuns: «Nu poporul catolic (despre naþiune nici vorbã) este
pentru preoþi, ci din contrã.» apoi: « sileascã-se preoþii a-i instrui în religia catolicã ºi apoi va face poporul toate», ºi a zis: «dacã nu voi primi cererea poporului, apoi ºi desunirea încã va fi ca un Lauffeier». Ma [dar
n.n.] apoi ce sã mai zici?
L-am rugat, în urmã, ca din incidentul încercãrilor de dezunire în
Sãlagiu sã încuviinþeze un sinod vicarial încã ad-hoc; i-am garantat des-
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pre urmãrile favorabile, ºi ce mi-a rãspuns?: cã tot pe baza axiomelor sale
ºi a zis «Non possumus», nu este de lipsã: «fie numai preoþii diligenþi în
instruirea poporului, ca acela sã cunoascã ce fericire este a fi membru
a[l] bisericii singure mântuitoare catolice, ºi apoi toate vor fi bine» etc.,
etc.
În urma urmelor, la repeþite rugãri ºi pretenþii, mi s-a învoit cu
atâta: «Vicarii sã-mi facã precise propuneri, care se va pertracta în sinod
ºi apoi voi cugeta ce-mi faceþi voi, inteligenþii mireni», ibis, sedibis.
Nu ºtiu ce va fi pãrerea ta în astã privinþã, (dar n.n.) eu unul cred:
1.Tu, între justrãri (împrejurãri n.n.) ºi faþã cu povãþuirea episcopului catolic nu ai putea sã faci propuneri întru adevãr salutarii, iar a
face numai sã fie fãcute va fi ºi mai rãu, apoi;
2.Noi, laicii, în simþul de dreapta al nostru cãtrã autonomia ºi sinodalitatea bisericii noastre române naþionale, nu aflu compatibil cu demnitatea cauzei noastre a veni ca suplicanþi în astã privinþã.
Te rog pãrerea ta în astã privinþã.
Eu cred cã noi, laicii, între jurstrãri, preînvãþãm a ne [în]datorinþa
a-i preda Episcopului un memorand, în care sã-i fie doveditã, ad evidentiam, autonomia ºi sinodalitatea beser[icii] gr[eco] cat[olice] române –
drepturi susþinute cu ocasiunea unirii ºi care astãzi le neagã chiar
Epi[sco]pul.
Dacã vei fi ºi tu de astã pãrere, apoi te pune în lucru ºi fã memorandu[l]; ca tine nimeni nu ºtiu care ar fi în stare a-l face; eu unul nu
sum, pe cum cuget; sã fie el un document grandios ºi pentru posteritate. Formulându-l Tu, memorandu[l], apoi eu aº conchema una conferinþã ºi l-aº propune cã al meu este. Ce zici de asta? Te rog rãspunsul. De
astã datã închei, nu te mai necãjesc cu mai multe absurditãþi. Darã-þi
spun cã ceva trebuie sã facem, cã de nu apoi «Pieirea ta prin tine Izraile!»
Te sãrutã ºi îmbrãþiºeazã al tãu, adicã G[eorge] Popp
PS. Pãrinþii canonici care l-au vizitat toþi sunt de opiniunea noastrã, darã nu cuteazã a-i spune.”3
Aceastã scrisoare este lãmuritoare, credem, pentru toatã lumea,
asupra felului de a fi al episcopului Ioan Szabó. El socotea nepotrivit a
se vorbi despre autonomia ºi sinodalitatea bisericii de care þinea, cãci o
considera o rãmãºiþã schismaticã; fãcea astfel un serviciu considerabil
guvernanþilor din Ungaria de atunci, dornici de-a îngloba biserica
greco-catolicã româneascã în cea catolicã maghiarã.
3 Blaga Mihoc, Din corespondenþa ineditã a lui George Pop de Bãseºti, în Acta Musei
Porolissensis, Zalãu, 1977, p. 245-255; Idem, Insinuarea falsului istoriografic, Biblioteca
Revistei Familia, Oradea, 1996, p. 39-41
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Pentru el conaþionalii sãi din eparhia sa nu constituiau, în Transilvania, o naþiune, iar enoriaºii nu fãceau parte din poporul român, ci din
”poporul catolic”, ºi aceasta într-o vreme în care intelectualitatea
româneascã de aici, atâta câtã era, ducea o luptã susþinutã pentru emanciparea generalã a celor dintre care se ridicase. Grav era, apoi, faptul cã
episcopul dorea sã limiteze ”competinþele” preoþilor din eparhia sa,
adicã sã le interzicã amestecul în treburile politice, când se ºtie cã în
aceºti ani ei erau, pentru români, un factor determinant în toate domeniile de manifestare socialã. Ierarhii ºi preoþii români nu puteau trãi
într-o izolare totalã faþã de chestiunile laice, aºa cum îºi închipuia episcopul de Gherla. El vedea aceastã izolare doar în ce privea treburile
politice, cãci altfel în arhipãstorirea sa s-a îngrijit de ºcolile confesionale,
frecventate desigur de laici, în care, însã, s-a silit, cum spune George Pop
de Bãseºti, sã dea importanþã predãrii mai multor discipline în limba
maghiarã, pentru a face pe plac guvernului, iar în Preparandia de învãþãtori de la Gherla sã dispunã cã aceasta din urmã sã fie limbã „de propunere”, motivând cã, dacã dascãlii români nu vor ºti ungureºte, inspectorii ºcolari vor aduce în locul lor învãþãtori de etnie evreiascã, adicã dintre cei care, având înclinaþii pentru învãþarea limbilor, vor ºti ºi ungureºte ºi româneºte. Aceasta fiind mentalitatea sa, e lesne de înþeles de ce
a venit în conflict cu Dr. Vasile Lucaciu, un om cu personalitate accentuatã, îndrãzneþ, greu de stãpânit, energic ºi mai ales având convingeri
politice solide, înscrise în planul larg al acþiunilor generale pentru
emanciparea conaþionalilor sãi din Transilvania. Aceste însuºiri nu
puteau sã placã lui Ioan Szabó, un om plin de intransigenþã, mândrie,
neînduplecare ºi, pânã la urmã, trufie, care va face sã rãmânã obstinat
într-o atitudine durã faþã de Vasile Lucaciu, neþinând seamã de înalta
pregãtire cãrturãreascã a acestuia, remarcatã pânã ºi de cei mai
înverºunaþi duºmani de-ai sãi, de aptitudinile lui preoþeºti ºi patriotice,
apreciate unanim în mediile româneºti din epocã.
Episcopul se va dovedi, în perioada cea mai grea de existenþã a lui
Vasile Lucaciu, nemilos cu acesta ºi cu familia lui, pentru cã, aºa cum
vom vedea, îl va suspenda din funcþie, lãsându-l, pe el ºi familia sa, fãrã
mijloace de subzistenþã, tocmai în timpul în care autoritãþile l-au condamnat la închisoare. Despre Ioan Szabó, aºa cum o demonstreazã
faptele, cel puþin cele legate de persoana unui subaltern pe care, în loc
sã-l promoveze, ca pe un reprezentant de falã al bisericii ºi neamului
sãu, a cãutat sã-l distrugã, se poate spune, aplicând o veche „formulã”
latineascã, cã era „maximus in minimis” ºi „minimus in maximis”, adicã
mare în cele mici, ºi mic în cele mari. Avea, desigur, ºi merite, þinând de
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pregãtirea sa de specialitate, de devotamentul pentru instituþia ecclesialã, de rigoarea în administrarea diecezei, dar peste acestea s-a aºezat,
de pe urma conflictului îndelungat cu Dr. Vasile Lucaciu, o patã întunecatã, greu de ºters.
Cu toate acestea pe Ioan Szabó îl laudã, între alþii, Ioan Maniu, tatãl
lui Iuliu Maniu, într-o scrisoare din 1860, adresatã unchiului sãu, Simion
Bãrnuþiu, aflat atunci la Iaºi, ca profesor la Academia Mihãileanã,
socotindu-l un foarte bun pedagog, dar ºi Victor Bojor, unul dintre
biografii sãi, precum tot de bine îl vorbesc mai recent ºi Ioan Cârja ºi
Daniel Sularea4. Aceºtia din urmã îi gãsesc, de exemplu, între merite,
faptul cã n-a permis sã se facã catehizarea elevilor greco-catolici de la
ºcolile catolice în limba maghiarã, uitând cã afarã de câteva excepþii,
guvernele ungureºti n-au cerut acest lucru niciodatã, aºa cum omit sã
spunã ce atitudine a avut, de exemplu, faþã de Vasile Lucaciu, pe care, în
ce ne priveºte îl socotim o nestematã a bisericii greco-catolice, o mândrie a acesteia ºi, repetând un truism, un erou al neamului românesc.
Cercetãtorii amintiþi spun despre Ioan Szabó cã pe timpul ºcolarizãrii a
fost tot timpul premiant, iar cã mai târziu, ca teolog participant la
Conciliul din anii 1869-1870, þinut la Roma, ºi-a iubit ºi servit cu abnegaþie biserica. Secretarul sãu de o viaþã spunea despre el cã, „deºi era un
foarte bun administrator, foarte pios, erudit, poliglot, discret, rãbdãtor,
senin în (inactivitatea sa intelectualã) (fiind n.n.) rupt de preoþimea ºi
turma sa [deoarece era n.n.] taciturn, rece, inerþial, conservator sub raport doctrinar”5. Pentru postura care a avut-o nu era însã suficient, cãci
ierarhii ºi preoþii greco-catolici ar fi trebuit sã sã se implice, cum am
spus, date fiind condiþiile de atunci, în toate treburile care priveau existenþa comunitãþilor pãstorite de ei. Aceºtia trebuie judecaþi ºi dupã rolul
avut în emanciparea etniei de care aparþineau pe atunci, oprimatã, marginalizatã ºi dispreþuitã. În cazul episcopului Szabó socotim cã însuºirile
sale alese ar fi trebuit puse, nu doar în slujba intereselor pur bisericeºti
ºi ºcolare ci, dacã nu pe faþã, cel puþin indirect, ºi în cea a dezideratelor
politice, pentru care luptau conaþionalii sãi, de tipul lui Dr. Ioan Raþiu,

4 Victor Bojor, Episcopii Diecezei greco-catolice de Gherla, acum Cluj-Gherla (18571939), Târgu Mureº, 1939, p. 365-403; Episcopul Ioan Szabó ºi sfântul Scaun.
Corespondenþã (1874-1910). Ediþie, Studiu introductiv ºi note de Ioan Cârja ºi Daniel
Sularea, Presa Universitarã Clujeanã, 2007; Florentin Crihãlmean, File din istoria
eparhiei de Cluj-Gherla în Claudiopoli-Armenopoli, Scurtã istorie ºi biografiile episcopilor eparhiei 1853-2013, Cluj-Napoca, 2014, p. 73-81
5 Vezi Coriolan Suciu, Corespondenþa Ioan Maniu - Simion Bãrnuþiu (1861-1864), Blaj,
1929, p. 330
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George Pop de Bãseºti sau Dr. Vasile Lucaciu, agreaþi ºi sprijiniþi de cãtre
alþi ierarhi din Provincia bisericeascã greco-catolicã românã din Transilvania.
Nu-i mai puþin adevãrat cã Dr. Vasile Lucaciu, un om incomod ºi,
aºa cum am spus mai sus, greu de stãpânit, avea ºi el, în relaþiile cu episcopul, vina lui, cãci s-a comportat întotdeauna faþã de el, dacã nu cu ireverenþiozitate, cel puþin cu un respect mai mult formal, acelaºi manifestat ºi în relaþiile, de exemplu, cu respectabilul ºef al Partidului Naþional
Român, Dr. Ioan Raþiu, pe care George Pop de Bãseºti i l-a reproºat, în
mai multe rânduri. Cei doi, dar ºi al treilea, urmãreau însã acelaºi scop
politic, dar se deosebeau prin proceduri, prin intensitatea acþiunilor,
prin gradul de acutizare a militantismului lor. Episcopul n-a apreciat
activitatea lui Dr. Vasile Lucaciu, chiar de la începuturile sale, adicã din
vremea în care era catehet la Liceul de Stat Maghiar din Satu Mare, unde
a început sã „traducã prelucrat” opera Sfântului Toma d’Aquino, publicând-o în româneºte sub titlul de „Instituþiuni filosofice”, în fascicole, pe
care le vindea preoþilor, pe intenþiuni, adicã pe bani primiþi din þãrile
occidentale, în contul efectuãrii unor slujbe religioase (sau liturghii).
Episcopul a suspectat tot timpul cã Dr. Vasile Lucaciu încaseazã din
intenþiuni sume prea mari ºi în „corectitudinea sa de prelat catolic”
socotea cã acest lucru e ilegal, uitând de fapt, sau trecând cu vederea cã
banii primiþi de cel în cauzã erau folosiþi pentru tipãrituri, iar mai târziu,
între 1885-1891, pentru construirea bisericii monumentale de la ªiºeºti
ºi a celorlalte edificii de pe lângã aceasta. Ioan Szabó se comporta, în
aceastã situaþie, muntandis mutandis, asemenea unui comisar de
astãzi, însãrcinat nu numai sã observe cum se cheltuie banii sosiþi de la
Uniunea Europeanã ci, dacã se poate, sã interzicã primirea lor. De fapt
Ioan Szabó i-a ºi interzis lui Lucaciu, încã din mai 1891 sã mai primeascã
bani pe intenþiuni, producându-i, astfel, greutãþi insurmontabile, cãci
cheltuise enorm cu ridicarea bisericii ºi a pavilionului aflate astãzi în
Complexul muzeal de la ªiºeºti. Persecutat ºi pãgubit materialiceºte
marele memorandist n-a pregetat sã protesteze în scris, în mod direct
cãtre Ioan Szabó, criticând poziþia antinaþionalã a acestuia6 ºi atitudinea
faþã de activitatea sa ºi în general faþã de miºcarea de eliberare naþionalã
a poporului român din Transilvania. El îl învinuieºte cã „împedecã
cauzele, cele mai sfinte... naþionale române”. „Iatã, Ilustre Domnule”,

6 Cu privire la atitudinea lui Ioan Szabó faþã de miºcarea de eliberare naþionalã a
poporului român din Transilvania vezi ºi Blaga Mihoc, Din corespondenþa ineditã a lui
George Pop de Bãseºti, în Acta Musei Porolissensis, Zalãu, 1977, p. 246-247
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scria dr. Vasile Lucaciu într-o scrisoare adresatã lui Ioan Szabó, la 19
iunie 1891...”, nu e destul cã prin împedecarea, fãrã de nici un motiv justificabil, mi se sustrag venitele curate ºi honeste, cu care atâta bine am
fãcut ºi pot sã fac ºi în viitor, nu numai cã s-au împedecat realizarea atâtor întreprinderi frumoase în interesul... românismului nostru, ci acum,
dupã ce mi-am jertfit tot venitul meu..., dupã ce am luat tot crucerul de
la pruncii mei, acuma sunt ameninþat cu procese nimicitoare, cu
sequestrãri ºi cu licitaþiuni compromiþãtoare. ªi cauza tuturor relelor
acestora”, continuã dr. Vasile Lucaciu”, pedeca în calea virtuþii ºi activitãþii dezinteresate, cauza lacrãmilor ºi a suspinelor familiei mele ºi a
altor familii lipsite de ajutor, cauza jelei ºi a indignaþiunei ce cuprinde
atâtea inimi”, scrie cu curaj Lucaciu, „este Ilustritatea Voastrã. Ne mângâie consecinþa”, continua el, „cã eu pururea am cercat sã-l aduc pe
Ilustritatea Voastrã, ad meliorem fruges, sã-l reþin de la pornirile sale
fatale, prin care vatãmã, pãgubeºte ºi compromite interese superioare...
naþionale române, submineazã autoritatea sacro-sântã arhiereascã, persecutã virtutea, batjocoreºte jertfa cea mai nobilã, discrediteazã pre cât
atârnã de la Il. Sa, sufletul cel mai devotat... pentru cauza noastrã... naþionalã”. În tot acest conflict, soldat cu câºtig de cauzã pentru el, Lucaciu
s-a dovedit neînfricat. Însãºi scrisoarea citatã se încheie cu o voalatã
ameninþare, în limitele a ceea ce era permis, þinând cont de criteriile de
strictã subordonare pe care le implicau funcþiile ambelor pãrþi. „E de
prisos sã spun cã urmãrile, canonice ºi civile ale unei refuzãri a acestei
umilite ºi drepte rugãri (adicã de a i se acorda toate drepturile materiale
ºi bãneºti ce se cuveneau unui preot n.n.), vor fi provocate de-a dreptul
prin Ilustritatea Voastrã”7.
Înainte chiar de a izbucni conflictul între el ºi Dr. Vasile Lucaciu,
episcopul s-a vãdit a fi neprieten ºi cu Constantin (1855-1920), fratele
acestuia, manifestându-ºi, într-o scrisoare adresatã celor de la Propaganda Fide, în 26 ianuarie 1889, nemulþumirea pentru cã acesta a fost
primit în Institutul Sf. Atanasie, ºi cerând ca sã fie trimis cât mai repede
înapoi „în þarã”, dupã ce înainte cu aproape trei ani, adicã la 9 noiembrie
1886, anunþase aceluiaºi for cã agreeazã ideea lui Lucaciu de a-ºi trimite
fiul, pe Epaminonda, la studii în Italia pe cheltuiala proprie. ªi, ceea ce
impresioneazã astãzi pe istoriografii conflictului dintre cei doi, respectiv Ioan Szabó ºi preotul din ªiºeºti, este faptul cã acesta s-a declanºat tocmai în perioada în care Dr. Vasile Lucaciu era, cum se zice, „prins” într-una
dintre confruntãrile sale cu guvernul, urmând sã înfunde puºcãria.
7 Scrisoarea se aflã în colecþia lui Iuliu Pop din Baia Mare, strada George Coºbuc nr. 32;
vezi o fotocopie a ei în Valeriu Achim, Aurel Socolan, op. cit., p. 203-207
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Dupã un control al „manipulãrii banilor de pe urma intenþiunilor,
cu socoteli amãnunþite a sumelor încasate de Lucaciu, fãrã a remarca
scopurile nobile pentru care au fost folosiþi, ºi o contabilizare a
absenþelor sale din parohie, atunci când participa activ la activitãþile
înscrise în miºcarea naþionalã a românilor transilvãneni, la 2 decembrie
1892 episcopul emite o decizie de suspendare a celui amintit din oficiul ºi beneficiul parohiei ªiºeºti, lipsindu-l astfel, pe el ºi familia sa, de
mijloacele materiale necesare vieþii de toate zilele, în ajunul intrãrii lui
la închisoare, întâmplatã la 22 decembrie 1892. Înainte de suspendarea
din beneficiul parohial, respectiv la 6 septembrie 1892, Lucaciu fusese
suspendat de la exercitarea funcþiunilor sacramentale ºi pârât, la cardinalul Mieczyslav Ledochowski, prefectul Congregaþiei de Propaganda
Fide, cã are un comportament „antipatriotic ºi permanent scandalos”8.
Urmeazã, în decursul acelei luni, trimiterea unor memorii la Roma de
cãtre Dr. Vasile Lucaciu, dar ºi de cãtre sãtenii din ªiºeºti, sfãtuiþi desigur de el, care în plus s-au dus în acele zile, „in corpore” la Gherla, zadarnic, ce e drept, sã cearã repunerea pãrintelui lor în drepturi. Lucrurile
merg, apoi, din rãu în mai rãu, cãci episcopul se dovedeºte neînduplecat, ºi dupã amintita suspendare din oficiul beneficiilor parohiei,
Lucaciu este fãcut, cum am spus, muritor de foame împreunã cu familia sa. E adevãrat cã pânã a se ajunge aici, el i-a adresat episcopului câteva scrisori lipsite de politeþe, ca sã nu spunem altfel . Într-una, din 25
octombrie 1892, el îi scria lui Ioan Szabó „Sã ºtii cã mã afli gata.
Ilustritatea Ta ai armele ºi suliþele maghiarilor, eu am iubirea ºi inimile
neamului meu. Ilustritatea Ta ai autoritatea canonicã a episcopului, eu
am spiritul bisericii, dreptatea ºi adevãrul pânã la moarte”9. Ceilalþi ierarhi, din Lugoj ºi Blaj aveau o mentalitate deosebitã de cea a lui Ioan
Szabó. Formal ei l-au sfãtuit pe Lucaciu, dupã ce, la 1 octombrie 1892, au
judecat recursul sãu contra suspendãrii, sã cearã scuze episcopului pentru limbajul nepotrivit, folosit în scrisorile pe care i le-a adresat, sau în
cele trimise presei, dar în sinea lor, ºi în „conveniri intime” îi dãdeau
dreptate, conºtienþi cã el se afla pe direcþia bunã a militantismului
naþional.
În amintita sentinþã din 2 decembrie 1892 lui Lucaciu i se
reproºeazã, pe lângã manipularea nepotrivitã a banilor, faptul cã a continuat sã editeze „Revista Catolicã” ºi s-o distribuie „pe intenþiuni”, dupã
ce episcopul interzisese acest lucru, dar ºi cã a oficiat servicii religioase

8 Simion Retegan, op. cit, p 145
9 Dreptatea I (1894), nr. 195, din 7/19 septembrie, apud Simion Retegan, loc. cit., p. 145
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dupã suspendarea din 6 septembrie. Vârât la închisoare la puþinã vreme
dupã condamnarea din 12 noiembrie 1892, soarta sa stârneºte compasiunea întregului cler românesc din Transilvania. Conflictul cu episcopul era departe de a se fi terminat, ba putem spune cã între cei doi de
abia acum va începe „un rãzboi judecãtoresc, dus fãrã cruþare (...), o
interminabilã ºi încrâncenatã hãrþuire judiciarã, o ranã deschisã, care a
provocat amândurora [dintre n.n.] combatanþi suferinþe pe care nici
unul dintre ei nu le-ar fi meritat”10.
În treacãt fie zis, unii dintre exegeþi socotesc cã suferinþele pricinuite în timpul ºi de pe urma acestui conflict episcopului Ioan Szabó
sunt pe deplin meritate, cãci dârzenia înveninatã ºi nemiloasã, pusã de
el în acþiunea de distrugere a lui Lucaciu, socotit de mulþi publiciºti un
preot care face cinste bisericii greco-catolice româneºti, nu poate fi
scuzatã de pregãtirea teologicã a acestuia, cu nimic superioarã, totuºi,
subiectului urii sale, ºtiutor a mai multor limbi strãine, autor al unor
cãrþi de mare erudiþie, editor al unei reviste de teologie catolicã apreciatã în epocã. ªi ceea ce e mai trist, respectiv mai de imputat episcopului, e faptul cã „inflexibilitatea de nezdruncinat a ierarhului nu se datora atât incapacitãþii sale de a se conforma preceptului biblic al iertãrii
celui care se cãieºte, cât slãbiciunii sale de a rezista în faþa puternicei
presiuni guvernamentale”, care-i cerea, aºa cum spuneau canonicii din
jurul sãu, sã-l sacrifice pe Vasile Lucaciu, „dacã nu vrea sã piardã subvenþia cea bugetarã a diecezei”11.
Mai sunt ºi alte dovezi la cele menite sã-i completeze lui Ioan
Szabó portretul, sau mai precis sã arate obedienþa sa faþã de autoritãþile
politice, una dintre ele fiind sesizatã de 18 elevi exmatriculaþi din
Preparandia de la Gherla, într-un articol publicat în „Dreptatea”, în care
spun cã episcopul de la Gherla „a devenit membru fondator al unei societãþi [culturale caritabile n.n.] maghiare, în favoarea cãreia face ºi o
colectã [bãneascã n.n.], într-o vreme în care doi preoþi memorandiºti ai
diecezei sale, Vasile Lucaciu ºi Gherasim Domide erau deþinuþi politici”12. Izolat de confraþii sãi egali cu el în funcþiune, sau superiori, Ioan
Szabó îºi þinea preoþii din subordine într-o posturã de inferioritate faþã
de cei din alte dieceze ºi aceasta rezultã din faptul cã la 1894, bunãoarã,
dintre cei 492 de preoþi existenþi în cele 489 parohii ale episcopiei sale,
doar 122 aveau titlul de paroh, ceilalþi fiind doar administratori, adicã

10 Simion Retegan, op. cit., p. 7
11 Ibidem, p. 172-173
12 Dreptatea II (1895), nr. 15, din 18/30 ianuarie, apud Simion Retegan, op. cit., p.176

77

Blaga Mihoc
fie preoþi „netitulari” (340), fie capelani, adicã locþiitori de preoþi (30).
O patã grea care apasã pe umerii episcopului îºi avea originea în faptul
cã a refuzat sã aprobe ca preotul Gherasim Domide „sã oficieze liturghia
deþinuþilor români de la Vacz în zilele de Paºti ale anului 1895, dar ºi cã
(de astã datã pe nedrept) a primit de la premierul Ungariei Banffy
Dezsö titlul de consilier intim imperial”13. În contrast cu el, Lucaciu va
fi apreciat, între altele ºi de prim-ministrul Ungariei, Wekerle Sándor,
care în 1908, pe când cel amintit era parlamentar, i-a spus odatã: „Eu nu
te pot înþelege cum tu, om inteligent, de o inteligenþã strãlucitã, þi-ai
putut greºi aºa ºansele în þara aceasta. Ce-þi trebuie þie agitaþii româneºti,
care sã te fixeze în popã prost în ªiºeºti? Tu trebuia sã fii vlãdicã în
Oradea celor 200 mii de hectare! Ce-ar fi fost de mine dacã, urmând
pilda ta, mã fãceam ºi eu agitator ºvab [pentru cã Wekerle era de etnie
ºvabã n.n.] ? N-aº fi dus-o nici pânã la solgãbirãu. Aºa am pus piciorul ºi-l
þin pe grumazul celei mai mândre nobilimi din Europa. Gândeºte-te
bine, Vasile! Nici acum nu-i prea târziu .”14 Erau aceste aprecieri lãmuritoare pentru felul de a fi a lui Lucaciu, neagreat de ierarhul sãu. Intrigat
cã sentinþele din þarã, de la Lugoj ºi Blaj, nu au aprobat suspendarea sa,
acesta apeleazã, la 21 august 1894, cu recurs în anulare, la judecata
Sfântului Scaun, respectiv a Propagandei Fide, unde vor urma alte 10
judecãþi ºi sentinþe, în aºa fel încât conflictul dintre el ºi subordonatul
sãu s-a întins pe o perioadã lungã, între 1892-1903, generând o mulþime
de documente, memorii ºi scrisori ale celor implicaþi în conflict.

13 Ibidem, p. 176
14 Ibidem, p. 89
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Regi Claire
Existã o laturã constantã în procesul de reevaluare ºi reconfigurare a prozei scoþiene în zilele noastre, manifestatã prin interesul
autorilor pentru autenticitate, pentru validarea experienþelor
personale, pentru explorarea orizontalã sau verticalã a unui
spaþiu istoric anumit. Se observã o adevãratã tendinþã de întinerire a literaturii naþionale prin absorbirea energiilor creative tradiþionale, locale, alãturi de provocãrile inovaþiei postmoderne ºi
ale experimentului tehnico-estetic internaþional. Rezultatul acestor eforturi este o libertate narativã care, la rândul ei, genereazã
pluralism, diversitate, polifonii stilistice ºi redimensionãri structurale, permiþând accesul ºi afirmarea tuturor vocilor auctoriale
de pe scena domesticã.
În contextul acestei unanim acceptate ºi funcþionale multiplicitãþi, grupul prozatorilor de azi se lãrgeºte prin contribuþia scriitorilor nãscuþi din migraþia globalã sau amestecul etnic, relativ comun acum, un grup dornic sã facã parte din generaþia acestor ani
ºi hotãrât sã adauge diversitate ºi originalitate la noul profil al literaturii scoþiene.
Regi Claire este un astfel de exemplu, o scriitoare nãscutã în
Cantonul Thurgau din Elveþia; a fost studentã a Universitãþii din
Zurich ºi a celei din Aberdeen, apoi doctorandã a Universitãþii din
Edinburgh, oraº în care trãieºte alãturi de soþul ei, scriitorul Ron
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Butlin. A debutat cu un volum de prozã scurtã, Inside - Outside, în
1998; acesta a fost urmat de un al doilea, Fighting It, în 2009;
primul ei roman, The Beauty Room, a fost publicat în 2002, iar al
doilea, The Waiting, în 2012. Este implicatã în programe ºi turnee
de lecturã ºi traduce poezie împreunã cu soþul ei (germanãenglezã) pentru Scottish Poetry Library ºi Institutul Goethe; are
nominalizãri la premii importante (Saltire First Book of the Year,
1998; MIND Book of the Year, 2002; Edge Hill Short Story Prize,
2009). Deþine un premiu al revistei britanice pentru prozã scurtã
Cadenza ºi a fost bursierã a centrului cultural scoþian (Scottish
Arts Council) ºi a celui elveþian (Pro Helvetia) ºi este membrã a
societãþii de autori din Elveþia (Autorinnen und Autoren der
Schweiz), a Scottish PEN ºi a asociaþiei de poezie din Scoþia
(Poetry Association of Scotland).

Magda DANCIU
***

„STILUL ºI CALITATEA SCRISULUI SUNT
FOARTE IMPORTANTE PENTRU MINE”
Magda Danciu: Cititorii de prozã te-au descoperit în 2004,
odatã cu primul tãu interviu ºi cu primul text publicate în România,
în revista Familia. Mã gândesc cã s-au petrecut multe lucruri în viaþa
ta de atunci. Am fi bucuroºi sã ni le împãrtãºeºti.
Regi Claire: Pentru mine este o adevãratã plãcere sã mã reîntorc
la revista Familia ºi la cititorii ei ºi îþi mulþumesc pentru aceastã invitaþie
de a mã afla din nou în paginile ei. În ultimii paisprezece ani s-au întâmplat multe lucruri în viaþa mea personalã ºi profesionalã. În 2008 am
fost diagnosticatã cu cancer intestinal ºi am petrecut un an sub
chimioterapie ºi trei intervenþii chirurgicale. Dacã doriþi mai multe
amãnunte despre aceastã experienþã a mea, puteþi sã-mi vizitaþi blogul
(publicat în diferite versiuni pe câteva website-uri literare ºi de cãtre
editura Penguin Australia). Cu câteva sãptãmâni înainte de diagnosticare, al doilea volum de prozã scurtã, Fighting It/Luptând (un titlu care
parcã prevestea ceva) a fost acceptat de Two Ravens Press ºi a apãrut în
iunie 2009. S-a bucurat de o receptare criticã bunã: a fost selectat pentru lista scurtã a prestigiosului premiu anual Saltire Scottish Book of the
Year (am fost unul dintre cei ºase autori, alãturi de binecunoscuþii
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Janice Galloway, A. L. Kennedy ºi Robert Crawford – câºtigãtorul) ºi pe
lista lungã a premiului Edge Hill Short Story Prize pentru cea mai bunã
culegere de povestiri. Succesul acesta mi-a dat curajul sã mã întorc la
„romanul meu scoþian”, The Waiting/Aºteptarea, pe care-l începusem
înainte sã mã îmbolnãvesc. Acþiunea lui este plasatã aproape integral în
Edinburgh ºi acoperã o perioadã mare de timp, de la cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial pânã la începutul secolului al XXI-lea. A fost publicat ºi
promovat în librãriile editurii independente Word Power Books (acum
Lighthouse Books) în 2012 ºi, din nou, a fost bine primit de critici. Deatunci am mai scris câteva povestiri.
Din anul 2009 predau în mod regulat cursuri de creative writing
la diverse instituþii: la National Gallery of Scotland, la Edinburgh City Art
Centre, la Museum of Childhood. În 2012 mi s-a oferit o bursã de trei
ani, prin Royal Literary Fund Fellowship, la Universitatea Queen
Margaret din Edinburgh; este un program part-time care repartizeazã
scriitori în universitãþile din întregul Regat pentru a asigura sprijin ºi
susþinere studenþilor ºi profesorilor în cadrul cursurilor de scriere academicã. În 2015, Royal Literary Fund m-a selectat ca lector pentru un alt
program part-time, anume Reading Round Scotland, care, pentru prima
datã, pune scriitorii sã rãspundã de propriul lor grup de cititori, de regulã timp de doi ani. Participanþii au costurile acoperite de fondul literar,
Royal Literary Fund, ºi nu au teme de fãcut acasã. Scriitorul/lectorul
alege un text scurt, independent, cum ar fi o povestire, un eseu sau o
poezie, pe care îl citeºte în faþa membrilor grupului – aceºtia au fotocopii ale textelor respective – înainte de a se angaja într-o discuþie mai
aprofundatã. Pot spune cu încântare cã grupul meu încã existã ºi continuã sã funcþioneze, deºi cursurile nu mai sunt gratuite, pentru cã
acum le fac ca activitate privatã.
M.D.: Cum ai descrie tot ce înseamnã scrisul pentru tine, Regi? Îþi
dã energie? Te epuizeazã? Te inspirã?
R.C.: Uneori este cu adevãrat antrenant, alteori este extrem de
frustrant. Dar întotdeauna îmi dã sentimentul cã mã îndrept, chiar dacã
abia perceptibil, cãtre ceva nou, ceva ce doar eu aº fi putut scrie, scos
din adâncul fiinþei mele. În general scriu la un laptop (aºa cum fac ºi
acum, ºezând la masa din bucãtãrie cu un cappuccino pe care mi l-am
preparat pentru a mã stimula). Computerul mi-este indispensabil pentru cã tind sã revizuiesc în timp ce scriu – nu e chiar „metoda” pe care
sã o recomand, pentru cã þi se tot întrerupe fluxul de inspiraþie ºi se
poate distruge uºor vraja creaþiei. Adesea mã opresc din editarea câtorva
paragrafe tocmai ca sã vãd cât de departe pot merge pânã adoarme
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criticul din mine... Când reuºesc sã fac asta, trãiesc sentimentul cã am
realizat ceva cu adevãrat, un sentiment de deosebitã plãcere (fãrã sã mã
gândesc cã ceea ce am scris e chiar scris bine!). Acestea sunt momentele
pentru care meritã sã treci prin agonia, nesiguranþa, piedicile scrisului.
M.D.: Mulþi cititori se întreabã dacã un anume autor a fost încurajat sã devinã scriitor. În cazul tãu avem o situaþie deosebitã: soþul
tãu, Ron Butlin, este scriitor. Te întreb ca acum douãzeci de ani, dar
pentru alþi cititori, ce înseamnã sã fii parte dintr-o familie de scriitori?
R.C.: Ron este cel care m-a încurajat ºi m-a susþinut sã mã apuc de
scris cam la un an dupã ce m-am stabilit în Edinburgh, în 1993. Pentru
cã întotdeauna mi-a plãcut sã citesc, eram obiºnuitã sã vãd scriitorii ca
fiind undeva sus, pe un piedestal. În 1992, Ron mi-a cerut un feedback
la o carte a sa în curs de scriere. Eram atât de emoþionatã, cã singurele
observaþii pe care le-am fãcut erau legate de punctuaþie… Curând am
devenit mai puþin sfioasã ºi am învãþat sã vãd o ciornã a unui manuscris
exact aºa cum este ea: o parte de material neprelucrat care necesitã
modelare ºi remodelare pânã sã ajungã la forma ei finalã. La vremea
respectivã, lucram la teza mea de doctorat (despre opera lui Graham
Swift) ºi simþeam o mare invidie faþã de orice romancier. ªi atunci m-a
convins Ron sã dau o ºansã visului meu zicând cã a încerca e mai important decât a reuºi, pentru cã doar aºa poþi afla dacã visul þi se potriveºte,
ºi cã nu e bine sã îmbãtrâneºti ºi sã ajungi sã regreþi cã ai ratat ocazia. Aºa
cã am început sã scriu prozã. Prima mea povestire publicatã a câºtigat a
zecea ediþie a concursului de prozã scurtã organizat de revista
Edinburgh Review, ceea ce a însemnat un imbold extraordinar. De
mulþi ani, eu ºi Ron suntem cei mai de încredere critici unul pentru
celãlalt. Viaþa cu un alt scriitor este amuzantã ºi revigorantã. Dar devine
dificilã atunci când unul dintre noi trece printr-o perioadã grea în timp
ce celãlalt îºi continuã lucrul. De regulã seara eu gãtesc ºi Ron îmi
citeºte. Cred cã am savurat împreunã sute, dacã nu mii, de povestiri ºi
romane din toatã lumea. Este un aranjament grozav: Ron aduce vinul ºi
mãslinele, iar eu ascult texte lirice sau palpitante citite cu entuziasm, cu
inflexiuni ale vocii, în timp ce curãþ, tai, fierb, sotez sau prãjesc. Când
Ron îºi aduce câteva pagini din romanul sãu în lucru, atunci e un bonus
special. Vã imaginaþi cã în asemenea condiþii ºi spãlatul vaselor este o
plãcere pentru mine!
M.D.: Ce faci când eºti în crizã de inspiraþie? Ai anumite metode de
a depãºi aceste moment? Le-ai recomanda ºi altora, poate începãtorilor?
R.C.: Le sugerez sã facã o plimbare sau sã alerge. Dacã au un
câine, aºa cum avem noi, îl vor face fericit! Sã fie îngãduitori cu ei înºiºi.
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Sã-ºi ofere un rãsfãþ: de pildã, eu îmi fac o canã de cappuccino cu multã
spumã ºi o beau în birou, lângã fereastrã. Dacã sunt în stare sã dactilografieze bine, sã încerce sã foloseascã tastatura cu ochii închiºi. Astfel
pot ieºi din blocajul transmis de pagina albã ºi pot sã-ºi liniºteascã criticul
din lãuntrul lor. Vã garantez cã tot ce se scrie „orbeºte” are valoare. Chiar
mare, foarte mare. Meritã încercat! Ca scriitor, este important sã ai un
program de lucru pe care sã-l respecþi (trebuie sã recunosc cã sunt cam
indisciplinatã în aceastã privinþã): sã te aºezi la masa de scris la ora
obiºnuitã. Sã ai încredere în tine ºi în imaginaþia ta. Dacã astea nu te
ajutã, citeºte fragmente din scrierile tale mai vechi. Unele te-ar putea
inspira ºi þi-ar putea da impulsul ºi încrederea necesare sã mergi mai
departe. Eu am un dosar întreg de diferite pasaje din romanele ºi povestirile mele. De fapt, acesta este motivul pentru care îmi place sã folosesc
computerul: în loc sã le ºterg, obiºnuiesc sã mut pasaje, propoziþii, paragrafe în josul paginii, aºa cã atunci când termin un text, am ºi fragmente
pentru un text nou. ªi cel mai important lucru: citiþi, citiþi, citiþi. Am
descoperit cã existã anumiþi autori ºi opere ale lor care mã fac sã ard de
nerãbdare sã mã apuc sã-mi scriu propriile cãrþi.
M.D.: Dacã te referi la propria ta experienþã, care crezi cã este cel
mai greu moment în procesul scrierii unui text?
R.C.: Terminarea primei versiuni. Uneori trec prea repede la
partea de editare, fãrã îndoialã ca sã mã simt mai sigurã în faþa textului
scris. Când e vorba de un roman, ai nevoie de multã putere de a continua,
mai ales când ajungi la momentul de cumpãnã de la jumãtatea lui. E ca
ºi cum ai fi în largul mãrii, fãrã pãmânt la orizont… Atunci trebuie sã
respiri adânc de câteva ori ºi sã ai încredere în tine. Imaginaþia te va
duce la destinaþie – dacã o laºi! ªi finalurile pot fi problematice. Am
impresia cã am gãsit finalul potrivit, ca mai apoi sã-mi dau seama, de regulã la recitire (uneori dupã câteva luni de la revizuirea „finalã”), cã
paragraful de încheiere nu e bun. Dacã romanul meu trece testul timpului, abia atunci este cu adevãrat gata.
M.D.: Cum te decizi asupra genului sau formei care sã te reprezinte cel mai bine pe tine ºi intenþiile tale literare?
R.C.: Mã tem cã nu prea aleg mult – mai degrabã, genul ºi forma
mã aleg pe mine. Când vorbim despre formã, prefer povestirile romanelor. Fãrã îndoialã, asta se explicã ºi prin faptul cã nu sunt un vorbitor englez nativ, drept care sunt mai înceatã ºi mai migãloasã. Nu
ajung la sfârºitul unei povestiri dupã ani de muncã, aºa cum mi se întâmplã cu un roman. Îmi place sã folosesc naraþiunea înlãnþuitã ca sã pot
explora perspective ºi experienþe diferite ºi sã duc acþiunea mai
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departe. De fapt, dacã stau sã mã gândesc, ultimul meu roman, The
Waiting, poate fi vãzut la un anumit nivel ca fiind format din mai multe
povestiri, un roman episodic, picaresc aproape. Cât despre gen, întotdeauna am fost atrasã de partea neobiºnuitã, ascunsã, gravã a vieþii
umane (ºi animale). Supranaturalul, goticul, „lumea de dincolo” sunt
mai aproape de felul în care percep eu precaritatea vieþii noastre, faptul
cã ni se poate întâmpla orice, oricând, ºi cã noi nu putem ºi nu trebuie
sã luãm totul drept bun. Stilul ºi calitatea scrisului sunt foarte importante pentru mine, aºa cã pot spune cã genul meu principal este
beletristica.
M. D.: Prozatorii sunt mereu preocupaþi în gãsirea personajelor
lor. Crezi cã dacã eºti femeie ar trebui sã optezi pentru femei în rolul
central?
R.C.: Cred cã personajele mã gãsesc ele pe mine ºi nu invers. Dacã
o voce din capul meu este a unui bãrbat, atunci aºa sã fie. În volumul de
povestiri la care lucrez acum, aproximativ o treime dintre protagoniºti
sunt bãrbaþi. Nu mi-a plãcut conformitatea sub nici o formã. Pentru
mine nu existã „ar trebui”. Eu scriu doar ceea ce vreau. Personal, gãsesc
cã agenda privind genul ºi corectitudinea politicã este puþin descurajantã…
M.D.: Este dificil sã construieºti personaje din genul opus? Existã
un interes pentru chestiunile de gen în rândul scriitorilor de azi?
R.C.: Nu cred cã personajele feminine puternice sunt asociate în
mod necesar cu autoarele scoþiene de azi. De exemplu, personajele
principale din cartea lui Bernard McLaverty, Grace Notes (1997), aflatã
pe lista scurtã a premiului Booker ºi câºtigãtoarea premiului anual
Saltire-Scottish-Book-of-the-Year, precum ºi ultimul sãu roman
Midwinter Break Midwinter Break, sunt femei. ªi invers, cartea lui
Louise Welsh, The Cutting Room, câºtigãtoare a premiului anual pentru
debut acordat de Saltire-Society în 2002, are în centru un bãrbat.
Când îmi construiesc personajul, bãrbat sau femeie, mã folosesc de
imaginaþia mea ºi de puterea mea de observaþie. Un aspect major al scrisului este loialitatea. Trebuie sã rãmâi fidel personajelor tale în contextul
lumii ficþionale pe care ai creat-o. Atâta timp cât urmezi aceastã cale, cititorul va avea încredere în tine. Totuºi, trebuie sã recunosc cã îmi este mai
la îndemânã sã scriu din punctul de vedere al unui personaj feminin.
M.D.: Aparþii unei categorii de autori care au ales sã scrie în altã
limbã decât cea maternã (la fel ca Joseph Conrad sau filosoful ºi eseistul român Emil Cioran). Care sunt provocãrile pe care le incumbã o
asemenea decizie?
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R.C.: Mie, cel puþin, scrisul îmi ia mai mult timp, poate pentru cã
am un grad mai ridicat de autocontrol decât un vorbitor nativ. Uneori
mai apar chestiuni de vocabular sau de gramaticã pe care trebuie sã le
verific de douã ori. Apoi, pentru cã nu am crescut ºi nu am fost educatã
în Marea Britanie, nu voi putea aprecia cu adevãrat moºtenirea culturalã, istoricã ºi socialã a ei. Anumite moduri de comportare – fie ele verbale sau nonverbal – sunt încã un mister pentru mine. Pe de altã parte,
a scrie într-o altã limbã poate fi atât de eliberator. Poþi sã încalci reguli
fãrã sã te simþi vinovat, o chestiune pe care n-aº putea s-o fac dacã aº
scrie în germanã, pentru cã am învãþat la ºcoalã tot ceea ce înseamnã
„scriere corectã”.
M.D.: Nu putem încheia, Regi, fãrã sã nu aflãm la ce lucrezi
acum? Ce vom gãsi în rafturile librãriilor în viitorul apropiat? Sau pe
Amazon.com…
R.C.: Aproape am terminat al treilea volum de povestiri, provizoriu intitulat Off Limits. Dintre cele aproximativ douãzeci de povestiri
scrise pânã acum, o mare parte a apãrut în antologii (incluzând aici ºi
Best British Short Stories), în reviste ºi pe website-uri literare atât în
Regat, cât ºi în Europa ºi Statele Unite; mai am o povestire care e disponibilã ca podcast al Royal Literary ºi o alta care va fi parte a unui oratorio
în Elveþia. Majoritatea acestor noi povestiri au un accentuat element de
stranietate, de gotic ºi de infracþiune. Sper sã fie pe placul cititorilor
odatã ce vor apãrea în format de carte. Pe lângã aceste povestiri, am ºi
un roman în lucru. Deocamdatã l-am pus deoparte, sã mai „dospeascã”
o vreme. Mi-aº dori sã-l termin în urmãtorii ani!
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DEGUSTAREA
de Regi Claire

Femeia pãrea tânãrã, prea bine îmbrãcatã pentru a se plimba singurã pe-o cãrãruie de pãmânt sub soarele dogoritor. Fusta ºi bluza ei
erau de un bleumarin incert, aveau un aspect ºic asemenea genþii cu
motive populare, iar sandalele erau prãfuite. Avea picioarele iritate,
înroºite. Pãrul îi stãtea lipit de piele în bucle lungi, palide. Când avea de
gând sã ºi-l taie? Oprindu-se ca sã se ºteargã pe faþã cu o batistã, ºi-a dat
jos ochelarii de soare. În lumina orbitoare, ochii ei erau vagi ºi nesiguri.
Mobilul, tocmai îºi dãduse seama, rãmãsese la hotel.
Se rãtãcise. Era sigurã. Într-o parte se afla o micã aºezare alcãtuitã
din blocuri de locuit cu aspect imaculat. Unde se terminau peluzele
începeau mãrãciniºul ºi pãdurea. De cealaltã parte, o întindere
nemãrginitã de livezi cu pomii înveliþi în plase verzi ca apa mãrii, cu
pãmântul de sub ei plin de mere ºi pere cãzute prematur din cauza
caniculei infernale. În spatele ei se întindeau hectare întregi de cireºi.
Fructele fuseserã deja culese, cu excepþia unui pom bãtrân ºi schilod,
despicat de fulger, poate, care încã îºi purta recolta de cireºe din care
ciuguleau pãsãrile ºi din care sugeau viespii – nu erau bune de vândut,
însã aveau dulceaþa îmbãtãtoare a vinului.
Mai devreme, în timp ce strãbãtea viile din spatele livezilor de
cireºi, zãrise la mare depãrtare pe cineva care plimba un câine. Acum
avea impresia cã aude voci venind din întunecimea subacvaticã a merilor, hohote de râs, ºi a strigat, însã nu prea tare, pentru cã vocile
pãruserã masculine. N-a rãspuns nimeni. Numai un clopot de bisericã a
început sã batã departe, un sunet leneº ºi pe jumãtate înãbuºit de cãldurã, absorbit de copaci exact cum copacii înºiºi pãreau sã absoarbã cãldura. Frunzele lor, când le-a atins, erau ofilite, subþiri ca foaia de hârtie.
Aruncând o privire spre aºezare, n-a vãzut nici þipenie de om, nimic,
doar o parcare goalã, cu asfaltul de-un negru atât de lucios, încât licãrea
aproape alb, precum suprafaþa unui lac. ªi-a trecut limba peste buze.
Deodatã, în faþa ei, pe drum, au apãrut doi oameni, un cuplu
þinându-se de mânã. Deºi o dureau picioarele, femeia a grãbit pasul spre
ei, apoi li s-a adresat în limba locului, ezitant, conºtientã, poate, de
vocabularul sãu precar.
A întrebat care e drumul spre Satul E, care ºtia cã trebuie sã fie pe
undeva – era sigurã cã a auzit dangãtul clopotului. Însã orice era posibil
în peisajul acela arid, sfãrâmicios, sub cerul acela straniu de înalt, plin
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de pãsãri de pradã care, la un moment dat, zburaserã în cerc fix deasupra ei, aripile lor aruncând umbre ce-o fãcuserã sã se înfioreze.
Cei doi erau foarte tineri ºi probabil cã nici nu formau un cuplu.
Bãrbatul þinea un ochi pe jumãtate închis ºi cu celãlalt se holba la ea,
miºcând stângaci din buze pentru a articula cuvinte pe care ea nu le
înþelegea. Fata, o fatã solidã, fãrã forme, al cãrei chip pãrea mai mult masculin decât feminin, surâdea, arãtându-ºi dinþii lipsã. Dând drumul
mâinii tânãrului, i-a fãcut femeii semn sã o urmeze. A pornit pe un fel de
rampã de acces spre o altã parte a aºezãrii, cu o curte mare în mijloc ºi
clãdiri pe trei laturi. O ºcoalã? În spatele lor, bãrbatul începuse sã urle,
cu limba ieºindu-i din gurã, cu ochiul beteag strâns închis. Nu se clintea
însã din loc.
Când am ajuns în curte, au fãcut la stânga, ocolind prin spatele
uneia dintre clãdiri. ªi, deodatã, s-au auzit glasuri – mai mulþi tineri stând
la câteva mese pe patiouri învecinate, bând bere ºi jucând cãrþi. Fata cu
danturã ºtirbã a dispãrut printr-o intrare. Femeia a aºteptat. A încercat
sã se ascundã de privirile ºi de râsetele bãrbaþilor, care se zgâiau acum
în direcþia ei, rostind cuvinte indistincte pentru ea, arãtând cu degetul
ºi fluturând din mâini, rânjind cu buze groase ºi ochi strânºi. Unii purtau tricouri, alþii erau cu pieptul dezgolit, sudoarea le lucea pe piele. Femeia ºi-a încruciºat braþele peste bluza de varã. Ce mai aºtepta? Pe cine?
Era de parcã, mãcar o datã, s-ar fi aflat de cealaltã parte, într-o cuºcã sau
o boxã, o ciudatã. Când un bãrbat ras în cap, pe jumãtate gol, s-a ridicat
în picioare ºi a pornit spre ea, muºchii femeii s-au încordat ºi ºi-a strâns
geanta, gata s-o ia la fugã. Dar a fost împinsã jos pe scaunul lui.
S-au mai scurs câteva minute pânã sã reaparã fata fãrã forme. Nu
mai surâdea. Ridicând din umeri, poate cu pãrere de rãu, a clãtinat din
cap în timp ce în spatele ei un bãrbat înalt în blugi ºi cãmaºã, cu antebraþele ºi þeasta împodobite de tatuaje, a pãºit pe patio. Toþi au amuþit.
Când a deschis gura, femeia s-a aºteptat sã vadã alþi dinþi lipsã, sã audã
alte vocale guturale. În schimb, vocea lui s-a auzit moale, a vorbit în
limba ei, iar dinþii lui erau perfecþi: albi ºi lucioºi.
— Ai rãtãcit drumul, nu?
Bãrbatul a zâmbit.
— Da, a spus ea. Vreau sã merg la degustarea de vin din Satul E.
Trebuie sã mã întâlnesc cu câþiva prieteni...
Bãrbatul s-a apropiat de ea cu paºi uºori ºi i-a atins cu vârful
degetelor, cu un aer familiar, pãrul lung ºi blond. Apoi a înclinat din cap.
— Mhm... Te vom putea ajuta, nu te îngrijora.
Femeia a fãcut un pas mic în spate.
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Bãrbatul a zâmbit din nou ºi, adresându-se celorlalþi, a rostit ceva,
gesticulând în acelaºi timp. Toþi s-au ridicat în picioare deodatã. Ca un
dirijor mânuind o baghetã, i-a fãcut sã rãspundã într-un cor de zgomote
orchestrate care a început pe un ton foarte jos ºi apoi a crescut încet, tot
mai tare, pânã când au pãrut cã scandeazã.
Îi cântau, oare? Deodatã, femeia a simþit cã ameþeºte ºi cã e foarte
obositã. Epuizatã, de fapt. Cineva pusese un scaun în spatele ei ºi ea s-a
afundat în el, lãsându-ºi geanta din mânã. Scandãrile creºteau ºi scãdeau
asemenea unor valuri, cu un efect într-un fel liniºtitor, ºi ea a uitat cã îºi
dorise sã plece cât mai repede posibil, sã ajungã departe, departe,
departe... Picioarele i se îngreunaserã, avea braþele moi ºi atârnând pe
lângã corp, pleoapele stãteau sã i se închidã; nu vedea decât fusta ridicatã-n pliuri pe coapse.
Nici n-a fost conºtientã de momentul în care ochii i s-au închis. Era
liniºte de jur împrejurul ei acum, de parcã ar fi fost singurã, pierdutã din
nou în livezile fãrã margine, rãtãcitã prin viile ce pãreau a se întinde
înapoi spre ceea ce fusese întotdeauna ºi întotdeauna va fi – spre vreun
soi de eternitate, poate, o lume intermediarã, în cel mai bun caz, o agonie de forme crucificate, în cel mai rãu.
Când femeia s-a trezit, era întuneric, cu pâlpâiri de luminã subteranã venind dintr-o micã deschizãturã deasupra ei ºi sunet de apã, poate
un pârâu. Era întinsã pe o suprafaþã durã, sub cap avea ceva moale ºi gâlmos: geanta sa. O pãturã alunecase pe jumãtate de pe ea ºi a tras-o
instinctiv pânã sub bãrbie. A þipat, nu s-a putut abþine.
S-a deschis o uºã ºi sunetul de paºi a umplut bezna cu ecouri. O
lanternã i-a luminat faþa. Bãrbatul cu tatuaje a surâs în jos la ea, un surâs
prietenos, înþelegãtor, înainte de-a o întreba dacã se simte bine; îºi pierduse cunoºtinþa în curte, prea mult soare, fãrã-ndoialã, aºa cã o aduseserã în pivniþã. Spera cã scândura nu era prea tare – ºi n-ar vrea ceva de
mâncare, degustarea de vin era pe cale sã înceapã.
— Mulþumesc, a spus femeia. Eºti foarte amabil.
ªi, chiar dacã încã era puþin nãucã, s-a ridicat în ºezut, cu pãtura
pe dupã umeri, strângându-ºi genunchii la piept. Auzea behãit de afarã,
ºi clinchet de clopoþei. Nu fusese nici urmã de oaie în aºezarea aceea impecabilã, dar Satul E era un sat de fermieri, ºtia asta ºi, deodatã înlãcrimatã datoritã sentimentului de uºurare, a strâns tare din ochi.
Îndepãrtându-se, încãlþãrile bãrbatului au bocãnit pe podea.
— Priveºte, a spus el. Am pictat-o eu însumi – una dintre degustãrile noastre anterioare.
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Raza lanternei era îndreptatã spre o picturã muralã înfãþiºând doi
sãteni aºezaþi la o masã, bând vin la lumina lumânãrii sub o fereastrã
care încadra o semilunã. În spatele lor, sprijinite de un butoi de vin înalt
pânã la piept, cu capacul desfãcut, stãteau siluetele umbrite ale unui bãrbat ºi unei fete – capul fetei era lãsat pe spate, trupul bãrbatului aproape
îl acoperea pe al ei, în timp ce îi þinea o sticlã la gurã. Lângã picturã era
agãþatã o fotografie mare cu aceiaºi doi oameni la masã, bând vin la lumina lumânãrii sub o fereastrã care încadra aceeaºi semilunã.
— Nu-i rãu, a spus femeia. Îmi place licenþa artisticã.
— Ce licenþã artisticã? a întrebat bãrbatul exact când un câine a început sã latre afarã ca un apucat.
Femeia s-a jucat cu o ºuviþã de pãr.
— În orice caz, te deranjeazã sã aprinzi becul, te rog? ªi-mi dai niºte
apã?
Scândura începea sã-i fie incomodã ºi a dibuit pe la marginile ei
pentru a testa podeaua – piatrã de râu, destul de sigurã. A întins mâna
dupã geantã ºi s-a ridicat, cu pãtura pe dupã umeri.
— Va fi destulã apã mai târziu, crede-mã, a spus bãrbatul.
Apoi a stins ºi a aprins lanterna de câteva ori.
Lãtratul s-a oprit brusc. Lumina a nãvãlit în încãpere când o uºã
latã s-a deschis ºi fata cea bine fãcutã a intrat, acum într-o rochie ºi
afiºând mult mai multe forme, fiind mult mai femininã decât înainte,
urmatã de un alai format din acei tineri purtând cãmaºã ºi cravatã, ca
niºte funcþionari sau manageri de bancã. Nici urmã de buze atârnânde
ºi de priviri mijite. Oare berea ºi soarele orbitor sã le fi cauzat?
Nou veniþii þineau tãvi cu pahare ºi franzele de pâine; din mâinile
fetei se ridicau fuioare de fum tãmâios. Au fost aduse lãmpi cu ulei ºi
lumânãri ale cãror flãcãri au tremurat înfricoºãtor pe tavanul boltit, pe
pereþi ºi pe stâlpii de piatrã, pe mesele cu picioare de lemn, pe scaune,
pe piramidele din lãzi de vin ºi pe butoaiele masive de lemn, unele puse
în picioare ºi servind ca mese de bistrou, altele culcate pe-o rânã aidoma unor animale eºuate. Femeia s-a apropiat de unul ºi a ciocãnit în el,
lãsând pãtura sã cadã la pãmânt.
— Stejar masiv.
Bãrbatul tatuat s-a frecat de ea, aplecându-se sã aºeze o lampã cu
ulei pe butoi.
— Atât de frumos lucrat, cã ai putea traversa un lac plutind în el.
Ei, aproape – nouã încã nu ne-a reuºit cu-adevãrat.
I-a tras din ochi, poate pentru a-i arãta cã glumeºte, înainte de-a se
întoarce ca sã îi ajute pe ceilalþi.
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Vãzând cum umbrele se agitau pe pereþii pivniþei într-o vãlmãºealã de braþe ºi picioare ºi ceva ce aducea cu coarne, cozi ºi mai multe
capete, femeia s-a înfiorat. De ce ºi-o fi dorit sã scrie un articol despre o
degustare de vin? Fãrã telefonul mobil nu putea sã-l sune nici mãcar pe
editor. Mãcar avea aparatul foto. Putea cel puþin sã documenteze vizita;
câteva instantanee pentru albumul de familie, dacã nu altceva.
Era pe cale sã facã zoom pe pictura muralã, când o mânã a acoperit
obiectivul.
— Ce naiba...?
— Nouã nu ne place publicitatea. Regulile casei, mã tem. Arta
underground trebuie sã rãmânã exact aºa: underground. Oricum, nu
prea avem vin de vânzare ºi nu am putea face faþã unei avalanºe de vizitatori. Îmi pare foarte rãu cã n-ai fost informatã de aceasta din timp.
Nu, cu siguranþã nu fusese informatã de cãtre recepþionerul de la
hotel. Femeia i-a aruncat tatuatului cea mai intensã privire de care era în
stare, dar pleoapele au trãdat-o o secundã, închizându-se scurt. Nu puteau sã facã o excepþie? În definitiv, pozele nu aveau sã fie publicate. A
zâmbit persuasiv ºi ºi-a aranjat o bretea de la sutien, care alunecase de
pe umãr.
— Fãrã excepþii, a spus el. Asta-i o proprietate privatã.
ªi a continuat sã se uite la ea pânã când femeia a coborât privirea.
— Ei, acum, cã am lãmurit asta, sã trecem la treabã, a zis aproape
entuziast.
Oare de ce vorbea doar el mereu, niciodatã vreunul dintre ceilalþi?
Nu aveau voie sã deschidã gura? Dintr-odatã, femeia ºi-a dat seama cã
auzea doar sunete guturale ºi uneori râset, nu ºi voci.
S-a dus repede spre fata care întindea ºerveþele de hârtie pe una
dintre mese.
— Bunã, din nou, a spus, cuvintele strãine ieºindu-i acum mai
puþin cãznit. Mersi cã m-ai adus aici, apreciez gestul.
Fata a clipit, aparent confuzã, ºi a spus ceva ce a sunat ca ºi când
ºi pe ea ar fi lovit-o prea tare soarele. Prin golurile din danturã, femeia i-a
putut vedea limba miºcându-se ca o râmã. I s-a pãrut cã recunoaºte câteva dintre cuvintele fetei, însã nu aveau nicio logicã, aºa cã s-a dat bãtutã,
adresându-se în schimb unui tânãr care þinea câteva sticle în mâini.
— Aceasta e crama din Satul E, nu?
Nici el n-a pãrut sã înþeleagã ºi a clãtinat din cap, apoi s-a aplecat
spre masã pentru a pune sticlele pe ºerveþele. Dupã care a încercat sã
spunã ceva, mâinile i-au zvâcnit din cauza efortului, dar n-a reuºit decât
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sã producã o ploaie finã de salivã, cu buzele groase ºi cãzute, cu ochii
strânºi.
Femeia s-a retras. Un subiect trãsnet, un subiect care-i cãzuse în
braþe din senin! Pentru o clipã, ºi-a imaginat titlul tipãrit pe prima paginã a ziarului unde lucra: „Persoane cu handicap folosite ca mânã ieftinã
de lucru la fermã – jurnalista de investigaþii Esme K intrã sub acoperire
într-o cramã secretã aflatã printre livezile ºi viile de lângã lacul Geneva”.
S-a produs brusc o agitaþie când toþi s-au aºezat la mese. Femeia
care îºi spunea Esme, dacã acesta era numele ei adevãrat, ºi-a tras
scaunul departe de ceilalþi pentru a asista mai bine la desfãºurarea
lucrurilor.
— Sã înceapã orgia, a spus tatuatul deopotrivã în cuvinte ºi în ceea
ce trebuia sã fie limbajul semnelor. A zâmbit cãtre ea.
— Dar... unde sunt prietenii mei? a întrebat femeia.
— Vor pica imediat. Se pare cã s-au rãtãcit ºi ei. Zona asta e-un
labirint, la câte cãrãri traverseazã viile ºi livezile, nu-i greu sã te pierzi
nici dacã eºti de-al locului. Încã îl aºteptãm pe viticultor însuºi... Nu conteazã, pânã la urmã or sã ne prindã din urmã. Vor trebui doar sã bea mai
repede, ha, ha.
Toþi au râs. Toþi, mai puþin Esme, care îºi aranja fusta, care se ridicase din nou, expunându-i coapsele.
— Celina aici de faþã va face onorurile... Mersi, Celina... Acesta, The
Alliance, este un alb tradiþional din regiune, foarte subtil, unic în revelarea diferitelor terroirs. Sã gustãm. Noroc!
ªi a ridicat paharul a închinare înainte de a sorbi. Dupã care a luat
una dintre franzele, a rupt o bucatã ºi a dat-o mai departe.
Esme s-a uitat în jur. Tinerii purtau toþi cãmãºi albe identice, modelate delicat cu linii roºii ca niºte dâre subþiri de sânge – un montaj din
culorile naþionale. În timp ce mâncau ºi beau, râdeau ºi gesticulau între
ei, neacordându-i deloc atenþie. Îºi dãdea seama cã o ignorau intenþionat,
ca ºi când ar fi jucat cine ºtie ce joc.
A dat vinul pe gât, a smuls o bucatã de pâine. Era bine dospitã,
aproape deloc sãratã ºi atât de moale, încât ultimele firmituri i-au rãmas
lipite de degete. Tocmai le lingea, când l-a auzit pe tatuat strigând:
— Uite cã vin prietenii tãi.
Erau conduºi în pivniþã câte unul odatã, legaþi la ochi ºi surâzãtori.
Erau cinci de toþi: un adolescent cu bucle ca un pirat, doi bãrbaþi
bãrboºi ºi mai în vârstã ºi douã femei tinere, o roºcatã ºi o brunetã, cãrora le ajungea pãrul pânã la mijloc.
— Ei sunt prietenii tãi, nu? a întrebat el.
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Nu erau, dar Esme a aprobat totuºi din cap. Putea sã intre în joc la
fel de bine ca oricine, inventând regulile din mers.
Când le-au fost scoase legãturile de la ochi, noii veniþi au privit în
jur cu evidentã mulþumire, ba chiar emoþie. Bruneta a bãtut din palme
ºi a exclamat într-un accent exotic cã murea de nerãbdare sã vãd o
pivniþã ca aceea.
— O pivniþã adevãratã! Ca o temniþã.
A râs, apoi a pãºit spre Esme ºi i-a atins pãrul blond.
— Salut, Bucle-de-Aur, a spus, de aceea ai venit ºi tu aici, nu? Vrei sã
trãieºti experienþa adevãratã, nu doar cine ºtie ce joc pe o consolã. Ai
putea sã fii prinþesa pe care noi am venit s-o salvãm!
Râzând din nou, s-a întors spre tovarãºii sãi, care aveau ochii holbaþi, cu pupile mici, ca niºte vârfuri de cuþit.
— Haideþi sã ne jucãm de-a ostaticii, vreþi?
Pentru o clipã, Esme ar fi putut sã jure cã se aflã din nou în vie.
Blocatã. Erau peste tot în jurul ei. ªiruri de viþã-de-vie împânzind în sus
ºi în jos dealurile, drepte ca niºte coloane de soldaþi cu braþele întinse,
frunzele lor foºnind uºor în cãldurã, cu boabele verzi ºi grele ºi acre.
ªopârle semãnând cu beþele au dispãrut fãrã sunet, trãdate doar de
umbrele lor iuþi. Deasupra ei, cerul se topise într-o vastitate albã, fãrã
nicio urmã de albastru ºi de pãsãri de pradã, ºi ea ºi-a amintit deodatã
una dintre primele sale misiuni, un articol despre cei care muncesc la
crematoriu.
— Dar participãm la o degustare de vin, a spus ea, forþându-se sã
zâmbeascã în timp ce încerca sã uite acea vizitã de demult la crematoriu, draperiile de catifea aspre la atingere, presãrate de-un praf ca solzii
de mãtreaþã, netezimea de muºama a benzii transportoare, urmele de
degete de pe incineratorul metalic cu vizorul sãu la nivelul ochilor... De
aceea suntem toþi aici, nu? Pentru degustarea de vin?
Bruneta a ridicat din umeri.
— Dacã insiºti. E uºor.
— Eu mã bag, a spus unul dintre bãrbaþi ºi barba lui a pãrut sã
freamãte ca un animal mic ºi moale. O sã ne rãmânã destul timp dupã
aceea. Am plãtit pentru patru ore de aventurã.
Cu þeasta lucind – oare se dãduse cu ulei pe ea? – tatuatul a înclinat din cap ºi, arãtând spre scaunele neocupate între tineri, i-a rugat pe
toþi sã ia loc. Vorbea acum într-un fel mai formal, mai chibzuit, aproape
încântãtor.
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Celina a umplut paharele celor nou veniþi, le-a oferit pâine. S-a dus
jur împrejurul mesei, nu s-a oprit nici mãcar o datã. Pãrea cã e peste tot
în acelaºi timp.
Oaspeþii nu aveau cum sã încropeascã o conversaþie. Erau separaþi
de tineri, ale cãror râsete ºi sunete guturale creºteau treptat în intensitate, amintindu-i lui Esme de scandãrile lor de dinainte. Sau oare doar ºi
le imaginase, plãsmuiri ale minþii ei suprasolicitate ºi supraîncãlzite
asemenea corpului? Începea sã se învârtã lumea cu ea, aºa cã a cerut
iarãºi apã.
— Rãbdare, a zis omul cu tatuaje. Înainte trebuie sã îþi creascã
setea.
A zâmbit.
— Aºa cum spuneam, mai târziu va fi apã din belºug. Promit.
— Unde-i câinele meu? a izbucnit dintr-o datã adolescentul. Vreau
câinele meu!
S-a împleticit spre butoaiele pântecoase de vin, poate dorind sã
caute uºa. S-a auzit un bufnet când s-a prãbuºit. Nu s-a ridicat, a început
doar sã se smiorcãie beat.
Tatuatul a râs.
— Nu-þi face griji pentru câinele tãu. E pe mâini bune. Aici câinii n-au
voie sã intre; au prea multe picioare, ca tine!
Sticlele continuau sã vinã din ce în ce mai repede: The Lovers,
Harmony, Pirate’s Pot, Song of the Cricket. Toþi au fost nevoiþi sã bea cel
puþin douã pahare de Will-o’-the-Wisp, vinul casei. Când larma tinerilor
a atins culmile unui amalgam de ecouri ce se fugãreau reciproc prin
pivniþã, ricoºând în stâlpii groºi ºi multiplicându-se, bãrbatul cu tatuaje
s-a ridicat. La semnalul sãu, s-a lãsat brusc liniºtea.
— Asta este, doamnelor ºi domnilor. Will-o’-the-Wisp încheie
primul joc al serii. Urmeazã frizurile, aºa cã vã puteþi alege rolul ºi...
— Ce rol? a spus Esme, apucându-ºi geanta ºi strângând-o tare la
piept.
— Orice rol doreºti, de fapt. Asta-i partea distractivã.
— Da, a sughiþat roºcata. Da, da, da.
S-a agãþat de bãrbaþii de la stânga ºi dreapta sa, i-a tras aproape.
— Vezi, Frumoasa ºi Bestiile!
Esmer era ameþitã. I s-a fãcut deodatã frig. Frig frig frig. S-a ridicat
în picioare, rãsturnând scaunul.
— Scuze, dar trebuie sã plec.
Cu mare bãgare de seamã, s-a îndepãrtat împleticit de toþi acei
ochi mijiþi de bãuturã, de gurile roºii ca vinul, cãzute ºi umflate ca de la
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prea mult sãrutat sau muºcat. Se aºtepta sã fie opritã. Dar n-a oprit-o
nimeni.
Când a ajuns la butoiul pus în picioare cu lampa pe el, s-a împiedicat în ceva. În cineva. În semiobscuritate, l-a recunoscut pe adolescentul înfãºurat în pãturã, adormit pe podea – sau poate cã leºinase. În ultima clipã a reuºit sã îºi þinã echilibrul, strângând din degetele de la
picioare. Râsete dezlãnþuite. Chiuituri. Apoi braþele unui bãrbat au
cuprins-o, tari ca fierul, ºi o gurã asprã, sufocantã, i-a strivit buzele. S-a
împotrivit, desigur, a încercat sã se smulgã din strânsoarea lui. S-a auzit
un sunet de sfâºiere când geanta s-a rupt, pânza ei cedând ºi tot ce avea
înãuntru împrãºtiindu-se pe jos. S-a gândit din nou la cireºul schilod ºi
la ce dulci fuseserã fructele lui – o dulceaþã interzisã, aproape.
— Ce-ai fãcut acum? a ºoptit vocea bãrbatului tatuat în urechea ei.
Poftim, stai sã îþi mai torn niºte vin. Asta te va drege, sã ºtii.
ªi o sticlã a fost strecuratã printre buzele ei.
Aplauze din partea celorlalþi, pocnet de palme ºi bubuit de
picioare. În timp ce Esmer încerca încerca încerca sã împingã sticla de
la gurã, încerca încerca încerca sã-l împingã pe bãrbat de lângã ea,
reuºea sã audã valuri spãrgându-se, val dupã val dupã val spãrgându-se
de o coastã pustie, ºi a vãzut cã erau pãsãri care zburau în cerc deasupra
ei acum, dãdeau roatã ºi plonjau, cu ochi atenþi, cu ciocul ascuþit, puternice, scormonind dupã resturi aruncate de apã la mal, înfulecând peºti
ºi crabi striviþi.
Mai târziu, dupã ce a renunþat sã se mai opunã, vuietul s-a transformat într-un buf-buf-poc, buf-buf-poc ritmic, ºi ea a simþit cã unii dintre cei prezenþi þineau ridicate în aer brichete ºi lumânãri.
Un joc, ãsta e doar un joc, ºi-a spus. Aºa era, nu? Doar un joc pentru adulþi. Poate cã acesta era ritualul de iniþiere a ei în aici ºi acum, întro lume cu adevãrat pentru adulþi. Poate nu trebuia sã facã nimic altceva
decât sã lase lucrurile sã evolueze. Sã se bucure, dacã îndrãznea. ªi de ce
nu? ªi-a imaginat din nou articolul, literele erau mari cât degetele acum,
se mãreau din ce în ce, întrucât subiectul ãsta era atât de mare, avea sã
creascã ºi mai tare pe mãsurã ce înainta în noapte. Totuºi, în cel mai
tainic colþ al minþii sale, Esme continua sã spere ca viticultorul, ca
oricine sã vinã ºi sã punã capãt lucrurilor.
N-a fost însã niciun capãt, desigur. Nici pentru ea, nici pentru vreunul dintre ceilalþi din pivniþa vechii mori. Idilic, aºa fusese descris
peisajul de unii, poate datoritã viilor care acopereau dealurile dimprejur ºi a turmei de oi care pãºtea lângã iazul din apropiere, un iaz adânc,
natural, ascuns de copaci.
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Între timp, câinele fusese vârât în primul butoi. Era destul de mare
ca o parte din cãpãþâna lui sã rãmânã la vedere. Îi legaserã botul ca sã nu
mai poatã scoate niciun sunet. Era însã cu siguranþã epuizat, dupã cât
lãtrase înainte – lãtrase cu disperare, aºa sunase. Acum se auzea doar un
mârâit slab care, în vreme ce plutea din ce în ce mai departe, fiind
înghiþit de întuneric, se transforma treptat într-un scâncet, un scâncet
ce-ar fi putut sã fie aproape omenesc.

Traducere de

Mircea PRICÃJAN
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Reflecþii ºi reflexii
Ioan F. Pop

Scrisul – devorarea sinelui

Pînã la o anumitã vîrstã a copilãriei credeam, în candida mea naivitate, cã scrisul este apanajul divinitãþii. Credeam cã o mînã nevãzutã
înºirã noaptea toate acele semne ciudate care umplu paginile cãrþilor,
omului rãmînîndu-i doar îndatorirea de a le desluºi. Cînd am aflat cã, de
fapt, cãrþile sînt scrise de unii oameni, ceva din misterul lor s-a ruinat definitiv. Brusc, toate cãrþile au coborît din cer pe pãmînt. Acum, scrisul
mi se pare cã nu e decît o încercare miraculoasã de a înãlþa cîte o carte
la cer. Context în care scriitorul ar trebui sã fie nu doar sinteza omenescului, ci ºi oglinda necruþãtoare a ne-omenescului cu care interacþioneazã. În paginile sale, lumea ar trebui sã-ºi reflecte chipul ca într-o apã
limpede, relevîndu-i nu doar privirea galeºã, ci ºi ridurile mascate.
Scrisul e valabil doar exersat în marginea prãpastiei interioare, acolo
unde între totul ºi nimic stau punte cîteva cuvinte. Cuvinte cu care poþi
deturna atît viaþa, cît ºi moartea. Ultimativ, scrisul trebuie sã punã
moartea în dificultate. (Viaþa e prima dificultate a scrisului.) Dacã în
urma scrisului cuiva lumea proximã rãmîne exact cum a fost, acel scris
este absolut inutil, indiferent de farmecul stilistic, de captivanþa ºi
seducþia lui frazeologicã. Cãci scrisul este des-facere de lume, re-facerea
omului din temelii. Fãrã aceste atribute scrisul este caligrafie zadarnicã.
Tot ceea ce este educaþie ºi normalitate devine o frînã în calea eliberãrii
totale prin scris, a sinceritãþii ºi introspecþiei fãrã rest. Scrisul trebuie sã
fie în totalitate doar sãlbãticie, furie a destãinuirii, non-omenesc. Nu
poþi scrie cu adevãrat decît eliberat în bunã mãsurã de postura de om,
cînd o poþi face peste propriile posibilitãþi. Scriitorul este ultimul animal alfabetizat. Unul care urlã în scris. Caz în care talentul, vocaþia,
nevoia abisalã a scrisului nu sînt decît boala re-umanizãrii. Scriitorul
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lucreazã cam în felul cum procedeazã Dumnezeu cînd nu face nimic.
Gîndeºte încã o lume inutilã…
Sã te agãþi de viaþã ca de ultimul vis mototolit între hîrtiile
intruvabile ale nopþii. De tot ceea ce cuvintele lasã în suspansul netrãirii.
Sã scrii doar din ratãri ºi neputinþe, din dezgustul de a fi. Sã scrii ca ºi
cum ai fi pedepsit pentru faptul cã nu ai putut boicota la timp existenþa.
Sã scrii din adîncul obliterat a tot ce n-ai apucat sã fii. Scrisul ca temperaturã a inexistenþei, ca motivare a nimicnicitãþii, ca o sfidare directã aruncatã morþii. Cum sã ne raportãm la dihotomia viaþã-moarte, cum sã-i
completãm non-sensurile, registrul etiologic al disperãrii – iatã materia
primã pentru amãgirea care se cheamã scris. Numai cã ceea ce scriem
cu o mînã despre viaþã ºterge moartea cu o alta. Scriem, ortonim sau heteronim, direct cu umbrele lor fluide. Scrisul ca amintire a trecutului în
care nu am fost, a viitorului în care nu vom fi. Scrisul ca o ultimã tãcere
extrapolatã, pusã în urnã, ca o cruce care poartã urmele rãstignirii. În
scris, cuvintele ar trebui sã sîngereze. Cum sã extragi particularitatea
care sã dea o nouã dimensiune generalitãþii, cum sã le topeºti într-o idee
sinteticã, cum sã fii tu însuþi lãsîndu-te cucerit de alteritate – iatã provocarea pentru orice demers scripturistic. Particularitatea unor metehne
ºi patologii nu este decît o modalitate de a surprinde generalitatea comportamentalã. Ar merita reþinut doar scrisul care evolueazã de la agonie
în sus. Cãci scrisul nu e doar o reverberaþie pioasã a ecourilor livreºti,
simplã impostaþie, cum se întîmplã de multe ori. El nu constã nici în
micile drãgãlãºenii þesute în marginea altor texte, în reverenþã necriticã
ºi în mimetism protocolar. Scrisul adevãrat e cutremurul din ruinele
cãruia trebuie sã iasã un cuvînt nou ºi o nouã faptã babilonicã. El se
înalþã din propriile dãrîmãturi interioare. Scrisul e o nouã lume sau nu
este nimic. Cititul – un dialog peirastic cu suflete pustii, cu singurãtãþile
rãtãcite în ele însele. Scrisul – un dialog diaporematic cu pustietãþile
proprii. Acesta este violenþã domesticitã în cuvinte, crimã fãrã nici un
cadavru, apocalipsã a nespusului. Cititul înseamnã o educaþie continuã
a admiraþiei, o empatie profundã cu textul, o re-scriere paralelã a lui.
Cititorul – un înger care re-scrie totul cu o mînã de cãlãu. Scrisul este
jocul periagogic pe întreaga claviaturã a ceea ce ne amintim din ceea
ce ar putea fi. Tot ceea ce memoria depoziteazã pentru clipa viitoare.
Scrisul gîfîie alene în urma cîte unui gînd rebel, neputînd þine pasul cu
efemeritatea lui. El curge încet, ca o lavã de nouri, peste albul care
aºteaptã, însetat, razele cuvintelor. Scrisul este exil paradisiac ºi
coºmaresc, un fel de parastas temporal fãcut eternitãþii. El aratã temperatura unei trãiri, punctul de fuziune al apolinicului cu dionisiacul, al
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eticului cu esteticul. Scrisul se scrie cu toate iluziile vieþilor pe care le
putem concretiza, dupã cum viaþa se trãieºte cu toatã concreteþea iluzorie a scrisului. Scriem direct cu cerneala psihedelicã a vieþii. Actul
scriptural este cea mai binefãcãtoare risipire, cartografierea unei obsolete umbre. Reazemul cel mai solid al unei iluzii numitã viaþã. O patã pe
cerul inexistenþei, refugiu ºi rãtãcire, patimã ºi damnare. De fapt, scrisul
e un dialog tãcut cu toþi ºtiuþii ºi neºtiuþii care au scris, cu toþi cei care sau exilat în acest tãrîm al cuvîntului. Cãci în orice cuvînt reverbereazã
primul cuvînt, se aude ecoul tuturor cuvintelor de pînã la el. În scris,
scurmãm în siajul lor interminabil. Topim totul în creuzetul propriei
tãceri, a propriei suferinþe. „Pentru a scrie bine trebuie sã suferi, sã
suferi!” (F. M. Dostoievski).
Sã scrii cu acele cuvinte care sã contamineze orice real, sã-l supunã, sã-l degradeze prin precizie, sã-l facã una cu rostirea. Sã cauþi cuvîntul care sã exprime lumea chiar ºi cu o tãcere. Sã cauþi tãcerea în care
zac toate cuvintele, toate rezervele elocuþionale. Sã cauþi cuvintele nefolosite din care creºte, pe tãcute, neantul, acelea în care pustiul nerostirii bãlteºte, acelea din care s-au nãscut doar ne-lumi. Sã scrii nu de
dragul scrisului, ci de dragul non-sensului existenþial, îmboldit de tot
soiul de anomalii testimoniale ale vieþii. Sã scrii din preaplinul unui gol
al fiinþei, din neputinþa de a nu fi putut inexista. Primul obstacol în
definirea ultimã a fiinþei ºi a lumii sînt chiar cuvintele plurivoce care
încearcã sã le exprime, tãcerile care nu le mai pot face faþã, substraturile
lor echipolente. Cuvintele nu se coaguleazã automat în înþelesuri definitive, ele au nevoie de lungi ocoluri semantice, de suprapunerea
palimpsesticã a multor acumulãri. Cuvîntul trebuie sã opereze cu toate
cuvintele dinaintea lui. „Pentru cea din urmã sarcinã, aceea de a surprinde fiinþarea în fiinþa sa, lipsesc adesea nu numai cuvintele, ci ºi gramatica…” (M. Heidegger). Fiinþa nu se poate defini în afara limbajului,
nu-ºi poate explica fiinþarea; „fiinþa care poate fi înþeleasã e limbaj” (H.-G.
Gadamer). Ea poate exista în datele elementare ale existenþialitãþii, dar
nu-ºi poate înþelege datul fiinþial constitutiv. Îl poate doar aproxima prin
cîteva elemente ontice. Înþelegerea fiinþei ºi a sensului lumii nu cade în
sarcina noastrã. Tot ceea ce este valoros din punct de vedere spiritual
este legat de o anumitã formã de inutilitate. Cãci valoarea spiritualã, în
sine, se defineºte prin inutilitatea aparentã a propriei idealitãþi. Scrisul
este inutilitatea cea mai acaparantã, pentru cã poate mobiliza toate
resursele stimulative ale non-necesarului. E vorba de scrisul nãscut la
graniþa dintre genuri, de cel ancorat în subiectivitãþile concrete ºi în
obiectivitãþile diafane, de cel care pulseazã între idealitãþile casante ºi
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realitãþile neverosimile. Scris care se naºte din substanþa fluidã a propriilor incertitudini, care mãrturiseºte totul în tãceri definitive. O profesie
pe care deºi se pare cã o deþii, nu o poþi afirma niciodatã cu certitudine
– cea de scriitor. A crede din cînd în cînd cã eºti scriitor înseamnã sã
deþii talentul de a nu fi nimic sigur, definitiv, faptul de a-þi pune mereu
identitatea la încercare. Cãci scriitor eºti doar cînd te poþi transgresa pe
tine însuþi, cînd în locul tãu vorbeºte aparent o voce strãinã. Scrisul
defineºte cea mai diafanã preocupare – aceea de a încerca concret
imprevizibilul. Cînd vîntul pustietãþii îþi bate prin vene, cînd viermele
nimicniciei îþi scurmã în creier, cînd puhoaiele zãdãrniciei þi se revarsã
în sînge, cînd smoala plictisului þi-a prins toate organele, atunci e
momentul sã pui mîna pe condei, sã te rãzbuni pe întîmplarea de a fi
pavãza acestor maledicþii ºi anomalii, pe certitudinea de a nu fi decît un
mare ºi ilustru nimic. Scrisul rãmîne cel mai bun canal colector pentru
nevroze, depresii, singurãtãþi. Cea mai directã cale de a reuºi prin înfrîngeri ºi capitulãri. Modalitatea de a te cãuta prin pustietatea cuvintelor.
Scrisul este îndeletnicirea în care poþi lucra oriunde, oricînd, chiar ºi în
somn. Pînã ºi moartea poate fi fãcutã partener în aceastã insolitã aventurã. Scrisul nu necesitã nici loc, nici timp, ci doar o predispoziþie de a
încãlca orice bariere. El este o profesie a ne-locului ºi ne-timpului, una în
care te poþi investi chiar pe tine ca pe o posibilitate a im-posibilitãþii. Cu
puþinã trudã inspiraþionalã poþi doar sã stai, sã aºtepþi, sã laºi cuvintele
sã vinã la tine… Scrisul se învaþã citind. Cititul se învaþã scriind. Restul
este vocaþie, inspiraþie, talent, muncã sisificã cu limitele ºi ne-limitele
cuvîntului. Cuvînt care se poate hrãni atît cu realitatea eului, cît ºi cu
ficþiunile lui. Cuvîntul este o ficþiune în care încape toatã realitatea.
Orice ficþiune are nevoie de complicitatea realitãþii, dupã cum orice
realitate se reazemã pe o dozã sãnãtoasã de ficþiune. Scrisul este libertatea cea mai iresponsabilã. La scris poþi ajunge doar exonerat de orice
profesie, de orice specializare. Aici trebuie sã te profesezi doar pe tine
însuþi. „Creaþia literarã este un organ al înþelegerii vieþii, iar scriitorul un
vizionar ce întrezãreºte sensul vieþii” (W. Dilthey).
Trebuie sã te retragi nu doar din lume, ci ºi din tine însuþi pentru
a obþine starea necesarã scrisului. Trebuie sã fii atît de însingurat, încît
sã-þi fie fricã ºi de tine însuþi. Sã nu ºtii dacã te mai poþi întoarce în cel
care ai fost, riscînd sã rãmîi suspendat între cuvînt ºi tãcere. Nu pot scrie
decît atunci cînd sînt alungat din mine însumi, scos în afara umanului,
cînd sînt silit sã privesc totul dintr-o existenþã paralelã. Pot scrie doar din
afara a ceea ce sînt, dintr-un alter ego împrumutat pentru cîteva clipe.
„Dar cum poþi sã scrii, cînd ai putea sã gîndeºti?” (A. Dragomir). Pentru
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cã gîndul poate lãsa urme trainice doar în scris, pasul sãu coincide uneori milimetric cu cel al cuvîntului. Prin scris, gîndul trece din albul
solilocviu al tãcerii în perspectiva plurivocã a comunicãrii intemporale.
Pentru a sfida clipa, clipele, el se înveºmînteazã ceremonios în grafia
propriei inexistenþe, încrusteazã cîteva semne în ceaþa memoriei. Îºi
exileazã ideile într-un posibil dialog. Scrisul este modul vizibil al gîndului de a dialoga cu el însuºi. În rest, el îºi tot rememoreazã propria
absenþã nescrisã, propriul gol indecidabil. Înarmat doar cu o panã de
înger, poetul – dacã e sã ne referim la el –, continuã sã mãrºãluiascã
semeþ pe meterezele cuvîntului, somînd tãcerile care nu vor sã intre în
poem. Salahor la muze, cu jumãtate de normã, el se luptã cu terþinele, cu
vraja inefabilã a metaforei. În aceste suave potriveli ºi celeste eufonii, atît
de contrastante cu tumultul existenþial cotidian, se aflã ceva din
farmecul gratuit al vieþii: scrisul ca agonie a zilei topitã în nocturne
reverii. Peste oasele vieþii de zi cu zi, poetul îmbracã senin ºi imperturbabil carnea de hîrtie a poemului, trãind din inocenþa tarifarã a acestuia. „Mai bine niciodatã el nu ar fi fost pe lume/ ªi-n loc sã moarã astãzi,
mai bine murea ieri” (M. Eminescu). Poezia este alegere a ceea ce ne-a
ales deja, exprimare a inexprimabilului. Un poem este suma
nedesãvîrºirilor lui duse miraculos la final. Perfecþiunea acestuia constã
în idealitatea pe care poate sã o sugereze, nu sã o atingã. Cu adevãrat, nu
pot fi scrise decît acele poeme care, în mod paradoxal, nu pot fi scrise
în intenþionalitatea lor maximalã. Poemul este stranietatea reuºitã din
propria sa imposibilitate. Limbajul estompeazã orice încercare de puritate poeticã, domolindu-i valenþele exhaustivitãþii. Poezia îºi construieºte un mesaj autotelic din propria sa gratuitate, din absenþa oricãrei intenþionalitãþi. Ea valorificã toate posibilitãþile ne-spusului, tot ceea ce cuvîntul poate scoate din propria sa autoscopie. Poemul poate atinge
absolutul doar în tãcerile sale contrapunctice, în tentaþiile lui hemografice. Poemul duce limbajul în absurditatea sa, îl face una cu
nerostirea dintîi. Doar ne-scrisul mai poate contura umbra unui eu. Pot
fi scrise doar… Poemele poemului nescriS…
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Invenþia Todorei

Despre romanul de debut al Martei Petreu, Acasã, pe Cîmpia
Armaghedonului (2011), critica româneascã de întîmpinare a vorbit, la
unison, elogios. Sintetizînd, eseista ºi admirabila poetã optzecistã, convertitã la prozã, încã de la primul roman „îºi dovedeºte marele talent,
dublat de un curaj aproape sinucigaº de a deschide rãni” ºi, „chiar cînd
nu scrie în mod explicit despre sine, Marta Petreu se livreazã total prin
directeþea ºi cruzimea analizei”, cu „o luciditate masochistã, aproape
autodistructivã” – aºa cum constata Alex Goldiº în recenzia publicatã în
nr. 39/2011 al Ziarului de duminicã.
Vocilor cîmpiei transilvane din prima carte (arhetipale, veterotestamentare cumva) le rãspund, în al doilea roman – Supa de la miezul
nopþii (Polirom, 2017) – þipetele ºi ºoaptele înregistrate, bergmanian,
într-un mediu citadin, ambiþios, intelectualist. Lesne recognoscibil, Clujul e ombilicul spre ºi dinspre care vin personajele, locul în care îºi doresc iniþial sã trãiascã. Fantasma existenþei artistice, a împlinirii profesionale, a carierei didactice, universitare, a cronotopului perfect pentru
etalarea toaletelor, a ºtiinþei de a fi în lume – e Clujul. Clujul care, dupã
ce te înghite sastisit, ºi te lasã sã crezi cã ai fost acceptat, cã va urma o
epocã glam, la dolce vita, îþi oferã, ca-ntr-o serie de kick-boxing: depresie, umilinþã, pierderea stimei de sine, violenþã fizicã ºi psihicã, bîrfã ºi
calomnii. Dupã asta urmeazã o dorinþã teribilã de autodistrugere sau
exil (dar exilul, în contextul regimului comunist, scanat cu instrumente
ultrasofisticate în carte, e numai pentru the happy few). Sã fugi unde
vezi cu ochii, pare, în momentul chestionabil al trezirii, dezideratul personajelor feminine (Pauline, Olguþa) dar ºi al unor artiºti (neamþul
Messner) sau minoritari sexuali (efeminatul, inconsistentul Claudiu).
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Supa de la miezul nopþii nu este însã un
roman al oraºului universitar ardelenesc. Sau,
mai bine spus, este mai mult decît atît. Este o
naraþiune caleidoscopicã, o construcþie poliedricã, prin faþetele cãreia personajele privesc –
întocmai ca în Cvartetul Alexandriei al lui
Lawrence Durrell – în lãuntrul aceloraºi întîmplãri. Suprafeþele sunt colorate ºi luminate
diferit, aºa încît exerciþiul anamnetic al fiecãruia va oferi cititorului nuanþe ºi trãiri diferite, justificãri sau reproºuri suplimentare.
Surprinse în delir conjugal sau erotic, manipulate intens de propriul creier reptilian, personajele Martei Petreu au, în definitiv, în comun:
cruzimea ºi masochismul, violenþa ºi autoviolenþa, un mod visceral ºi totodatã pasiv de a se
lãsa tîrîþe de curenþii iubirii, extrem de rar tandre ºi consensuale, mai întotdeauna cu gheaMarta Petreu,
rele ºi caninii ascuþiþi înfipþi în jugulara subiecSupa de la miezul nopþii,
tului. Dacã la Nichita Stãnescu iubirea pare – în
Iaºi, Editura Polirom, 2017
dulcele stil clasic – doar o leoaicã tînãrã, în romanul acesta iubirea este, mai degrabã, mînie,
urã, un rãzboi apocaliptic al sexelor – rezonînd,
psihanalitic, cu infernul poetic plãsmuit de
autoare în volume ca Falanga, Apocalipsa
dupã Marta sau Cartea mîniei. Iar infernul epicizat, exorcizat în tãvãlugul romanesc are mai
multã forþã decît cele mai bune poeme de acolo
(tributare unui anumit manierism, unei solemnitãþi patriarhal-ardeleneºti).
Cînd crezi cã i-ai descifrat mecanismul,
romanul mediului universitar ºi al formelor
proteice, al flashback-urilor caleidoscopice, relativizante devine – iar – altceva. Avem, la un
moment dat, confesiunea soþiei abuzate de farmacistul Marcu Sâmãrtin, depoziþia Paulinei:
„Eu am fost o femeie de ieºit în lume, i-am spus,
pe mine nu m-a atras atît dragostea, mie îmi
plãceau compania, distracþia, sã am societate, sã
ies, sã mã îmbrac frumos ºi sã fie lume în jur, sã
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vorbim…” (p.38) Existã, contrapunctic, monologul infernal, dostoievskian al lui Marcu, personaj frivol ºi demonic, proscris ºi sadic
(Marcu e tipul mediocrului care nu are nimic de comunicat umanitãþii,
bolnav de gelozie, complexat, agresiv ºi patriarhal). ªi mai existã capitolele ºi subcapitolele unde ascultãm vocea Todorei, pictoriþa venitã la
Cluj pentru studii dintr-unul din satele transilvane, numit Locul cu Grîu.
Bildungsromanul Todorei este, în fond, o istorie a abuzurilor fizice ºi
emoþionale, a trãdãrilor. Fãrã a numi hiperrealist – ca la Sade – mecanica violului, Marta Petreu pãtrunde în psihologia tinerei abuzate cu precizia unui psihanalist. Practicînd un fel de scriiturã de identificare ºi
expiindu-ºi propriiile traume prin inventarea acestui personaj.
Retrasã – ca melcul în cochilie – în interiorul unui mariaj toxic,
Todora profitã de absenþele soþului pentru a descoperi, în sfîrºit, tandreþea în braþele pictorului neamþ (cel care în curînd emigra) ºi va practica, de asemenea, acel amor intellectualis, în compania sculptorului
Roman. Va gãsi, la rîndul ei, antidotul în faþa agresivitãþii demonice a
soþului, ori a trãdãrii prietenilor: „Aveam aceeaºi voce politicoasã, egalã,
a cãrei putere refrigeratoare o cunosc perfect, o, sînt aºa de mîndrã de
vocea asta a mea, capodopera mea, arma mea criogenizantã.” (p.173)
Spre finalul romanului, tocmai vocea asta se altereazã, se decongeleazã,
se re-feminizeazã – într-un rãspuns amplu, orgolios, dincolo de mode ºi
timp, dat monologului fabulos al lui Molly Bloom. Ameninþatã de boalã,
cu soþul abuziv decedat într-un accident auto, cu familia ruralã respingînd-o, torturînd-o cu ritualurile ºi convenþiile dureroase ca strînsoarea fecioarei de fier, Todora se refugiazã în picturã, în onirismul ei
pregnant, în vizionarismul simplu ºi impactant ca la Wiliam Blake. La ea,
Sînzienele (titlul unui tablou) sînt mai mult decît planta meliferã omonimã. Dupã cum þãranii pictaþi sînt ei înºiºi, dar ºi arhetipuri, structuri de
sub tirania cãrora femeia (totuºi) recent urbanizatã nu vrea, nu poate
scãpa. Cea care, în prima copilãrie, strînsese la piept îngerul, sub
privirea stupefiatã a mamei neiertãtoare, totemice, se întoarce – dupã
fiecare brutalizare – la tribul din care a plecat, cu dragostea intactã, ba
mai mare, cu o omenie care-i face pe þãrani (fraþi ºi pãrinþi) mai vicleni,
mai cruzi, mai neiertãtori. Cu sãnãtatea ruinatã, cînd asediatã de fantasme, de flashback-uri, cînd de o hiperluciditate care altereazã ea însãºi
realitatea, Todora – aristocratã a spiritului din familia lui Marcus Aurelius – deprinde o lecþie: „Atunci nu ºtiam, abia acum ºtiu cã singurãtatea
nu-i o pedeapsã, dimpotrivã, sã fii singur este o onoare. Chiar o favoare
divinã, dacã e sã spun tot.” (p.292) Naturã extaticã ºi artist debordant,
cu o enormã nostalgie a paradisului, Todora e singurul dintre persona-
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jele Martei Petreu care are acces la împãcare, la o eliberare – chiar dacã
va însemna aceasta numai o rãtãcire perpetuã – în prezentul narativ al
romanului – prin labirintul memoriei, recompunînd un fel de muzeu al
inocenþei, ornat cu desenele, picturile ºi lucrãrile de graficã elaborate în
Clujul venal, mercantil, imoral.
Al doilea roman al Martei Petreu e scris cu un orgoliu ºi cu o sensibilitate imense, devenind o construcþie de un rafinament surprinzãtor. Un rãspuns electric ºi estetic dat manifestelor feministe, pe care le
completeazã ºi le surclaseazã cultural, artistic, uman.
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„Un om încã tânãr
în fereastra bucãtãriei, fumînd”

Poet al abisalitãþilor ºi realitãþilor netrucate, Dan Coman îºi împrumutã propriul nume insectarului sãu poetic („Insectarul Coman”, Editura Charmides, 2017, câºtigãtor al premiului Cartea de poezie a anului
2017, la Gala Tinerilor Scriitori), în care fixeazã frânturi ale vieþii personale, anamneze, gesturi, obiecte, dileme, (dez)iluzii pierdute ºi vag recuperate, stãri de toate felurile, eºecuri asumate sau greu refulate, iubiri în
ori în afara cãsniciei (doar a scris un roman cu acelaºi titlu!), devoalate
ºi reflectate într-o modalitate bulversantã. Pentru a deruta, sau poate a
ascunde ceea ce nu poate fi ascuns, poetul îºi exorcizeazã precaritatea,
dar ºi identitatea, printr-o dedublare a eului de tip Ianus Bifrons,
recunoscând, în urma unui exces de personalitate, „eu sînt cel ce nu
sînt”, deºi ne oferã multiple date personale despre ceea ce a fost („golgheter al Minerului Rebra”), este („proful cool de socio-umane”), va fi
(„un bãrbat încã tînãr împingînd plictisit, cu piciorul, aerul de
varã....”), toate pe backgroundul unui mizerabilism temperat, dezlãnþuit doar atunci când excesul de tensiune trãiristã iese din matca molcomã a apatiei ºi lentorii. Biografismul abundent este filtrat prin hârtia
de turnesol a sondãrii conºtiente, sub forma vivisecþiei mãruntelor întâmplãri cotidiene ori amãgitoarelor fantasme efemere, diseminate
dupã intensitatea derulãrii lor, dar mai cu seamã a consecinþelor imprevizibile, reverberate aluvionar în mentalul dispus a le clasifica ºi ordona
conform taxonomiei personale, precum un gest uitat de mult, dar reactualizat ºi împrospãtat, o frazã spusã în treacãt, ulterior analizatã semantic ºi interpretatã aproape freudian, o viziune decerebratã, dar acum
esenþializatã, o amintire uitatã în coºul de gunoi al memoriei, mai târziu
resuscitatã în scopul beneficelor reverii ºi al duioaselor melancolii etc.
Mai cu seamã a acestora din urmã, cãci poetul de la Bistriþa este predis-
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Dan Coman,
Insectarul Coman,
Editura Charmides, 2017
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pus în a-ºi melancoliza condiþia de poet, soþ,
profesor, crai, visãtor, mult asemãnãtoare melancoliilor ºi reveriilor filmate cu încetinitorul
ale lui Iustin Panþa, glisate aproape cartezian
dintr-un trecut amprentat de prezenþe esenþiale
ºi absenþe incitatoare de epifanii bine regizate
ori apãsat cartografiate, într-un prezent al mãrturisirilor cosmetizate de didascaliile discrete ºi
interpretãrile concrete ale amãrãciunii, lehamitei ori resemnãrii.
ªi totuºi, miza poeziei lui Dan Coman este
luciditatea, mereu conectatã la o realitate care îl
nãuceºte metafizic ºi-l munceºte fizic („realitatea stã în fiecare clipã la pândã”), alteori îi dã
sens, conºtient cã numai ea îi este devotatã,
acolo, pe strada/bulevardul Grigore Bãlan,
unde poetul vieþuieºte când la nivelul gregar al
unei gâze narcotizate de toxicitatea înconjurãtoare ºi tocmai bunã de prins în insectarul
Coman, când în stratele rarefiate ale evanescenþei ºi visãtoriei, ambele stãri alimentând
copios criza bãrbatului trecut puþin de 40, în interioritatea imediatã a actantului poetic decât
în expansiunea latentã a universului personal.
Pasionat pânã la obsesie de cafea ºi þigãri, nu
mai puþin de sex ºi copii, Coman ºi le revendicã
suveran, parte structuralã a materiei din care
face parte, provocatoare de hedonisme ademenitoare, halucinogene chiar, deºi în momentele de obosealã extremã ºi disperare accentuatã recunoaºte amar, „plãcerea s-a dus
demult, obiºnuinþa-i de acum stãpînã”, de fapt
simulare, dar ºi provocare pentru un ins
deprins atât cu plãcerea de a face cam tot ceea
ce vrea, cât ºi cu uzura de a se bucura cam de tot
ceea este interzis, ºi pentru simplul motiv cã,
fiind poet, totul îi este permis: „Iatã-mã, un om
încã tînãr într-un anotimp îngheþat,/fumînd
în fereastra bucãtãriei, aºteptînd dimineaþa/
(pata galbenã care-a sãltat de cîteva ori dupã

„Un om încã tânãr...”
deal/ a rãmas de cealaltã parte, nemiºcatã)./ Din cînd în cînd strecor
cerculeþe prin cerculeþele de fum,/ alteori închid repede ochii. Am
obosit./ Casa e-n somn. Cinci jumate pe vreme de iarnã:/ picioarele mi-au
îngheþat, ceaºca am rãsturnat-o pe/farfurioarã./ Încã puþin ºi viitorul
va fi la fel: ºcoalã ºi nervi, copii ºi agitaþie (...)”.
Dupã cum se poate constata, Dan Coman nu este un povestaº,
este chiar un povestitor veritabil, care, prins în plasa de pãianjen a
angoaselor cotidiene, multiple ºi agasante, îºi exhibã experienþele casnice, didactice, onirice, poetice, sexuale, cu o sinceritate corozivã ºi sagacitate afectivã, abandonându-se plãcerii de a oferi cititorului viaþa lui
de bãrbat de vârstã mijlocie, cu plusurile ºi minusurile sale, avantajele
(care par a prima) ºi dezavantajele sale, eºecurile ori împlinirile sale.
Este profilul insului aparent banal, insignifiant, detaºat de umorile
ºi ororile zilnice, cãci de acolo din Bistritz, „parohia” lui existenþialã, toposul lui ideal, vede/intuieºte amãnuntele, himerele, zãdãrnicia, dar ºi
miºcarea lor centrifugã pânã în mãruntaiele aburinde ale acestora, percepute cu senzaþiile aflate mereu în stare de veghe, conectat ubicuu la
metastaza emaciatã a disperãrii ºi distopia ingratã a erorii de a vieþui un
timp ingrat, sperjur, la etajul patru al unui bloc oarecare, (re)compensat
de o familie care-l menþine pe linia de plutire („fiecare pînã la gît cu
viaþa lui”), dar ºi pentru faptul cã, resemnat, recunoaºte, „A fãcut faþã
învãþãmîntului românesc”.
Pe alocuri, sincopa are girul autorului de a transla cititorul din
realitatea frustrã ºi fantezia luxuriantã, din starea de bine, mulþumire
familialã ºi profesionalã în cea de aversiune, silã, uneori abulie (de cele
mai multe ori sensul este dus-întors), când spleen-ul este expandat în
stratosferele eterate ale negaþiei blânde ºi revelatoare de noi autoscopii
generatoare de poem nou ºi de calitate: „nu m-a interesat niciodatã
adevãrul, frumuseþea e la locul ei/ ºi dupã 40,/ imaginaþia a rãmas
intactã - / n-am avut nici un motiv serios sã o folosim./ cam asta a
fost./ în cele din urmã vom rãmîne aici,/ unde se terminã brusc tot
ceea ce abia începe./ unde aerul fluturã în gol ca un steag tricolor, pe
jumãtate prins în fereastra închisã (...).
Uneori poetul se strecoarã abil sub pielea diaristului, de unde
redã afabil tot felul de întâmplãri, reverii, momente, renunþãri sau tristeþi despre „Bucuria care dureazã tot mai puþin” etc. Ori în poemul
„searã-n familie”, unde ce face poetul nu iese chiar din comun, încadrându-se în parametrii normalitãþii, dar ºi ai veridicitãþii: vizioneazã un
film, citeºte mesajele de pe mess, fumeazã o þigarã (ah, eterna þigarã!) în
bucãtãrie, citeºte dintr-o carte, o priveºte pe ea corectând teze, trimite
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sau primeºte un sms etc., tot atâtea pretexte de a divaga aluziv ºi parcimonios despre propria semanticã existenþialã în speranþa unei redempþiuni salvatoare în formã, iluzorie în fond, persuasiv în a inocula ideea
matricialã cã toþi suntem captivii aceluiaºi insectar, unul generic, din
care evaziunea este o amarã utopie. Este arta de a s(t)imula dezgustul
prin scanarea banalului, platitudinii, cenuºiului, travestite în efemere satisfacþii zilnice, precum întâlnirile cu prietenii, savurarea unei cafele
aromate, plãcerea nedisimulatã, concupiscentã chiar, de a face sex
(„atracþia sexualã lãsatã atîta vreme deoparte”, sau „de-acum cîteva
partide de sex ar fi singurele lucruri...”), flirtul cu poete congenere,
pregãtirea unor lecþii pentru ºcoala a cãrei cancelarii este „burduºitã cu
profesori idioþi ºi sãraci”, deºi, de mirare, dom’ profesor admite cã predã la „celmaitareliceu” din urbea sa. Cu asemenea colegi, mã îndoiesc!
Dar, vorba poetului de real talent Dan Coman: „Plãcerea/ vine
însã întotdeauna de altundeva”, iar noi trebuie sã-l credem ºi sã admitem odatã cu el: „profesore, nu te opri”.
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Brâncuºi, scriitor moralist

Universalul sculptor, gigantul din Hobiþa, Constantin Brâncuºi
(n. 19 februarie 1876, Hobiþa, Gorj – d. 16 martie 1957, Paris) este „cel
mai mare oltean din toate timpurile, un Everest al spiritului oltenesc”
(Petre Pandrea); „Sfântul din Montparnasse” (Peter Neagoe, în romanul
cu acelaºi titlu): „un Demiurg þãran”(criticul Jean Cassou); „Brâncuºi a
fost cel care a dat epocii noastre conºtiinþa formei pure” (sculptorul
Henry Moore); „Cea mai mare influenþã asupra sculpturii din ultimul
timp este a lui Constantin Brâncuºi” (criticul Alstair Gordon). Mulþi alþi
artiºti celebri ºi critici de artã s-au pronunþat asupra valorii incontestabile a artei brâncuºiene. El a creat ºi cu pana, completându-ºi gândirea
ºi trãirile artistice atât de mãestru realizate cu dalta, fãrã însã a se considera el însuºi scriitor. Erik Satie îl vede în postura de gânditor ca pe
„micul frate al lui Socrate”. Suntem în asentimentul lui Andrei Brezianu,
care îl considerã pe drept cuvânt un „scriitor moralist”, bazându-se
bineînþeles pe caracterul iniþiatic ºi formativ ale cugetãrilor sale.
Ne-au rãmas de la marele artist câteva poezii ºi povestioare, unele
licenþioase, dar ºi o seamã de aforisme ºi texte reflexive, de certã valoare
esteticã. În siajul înaltei ºi originalei poezii plastice brâncuºiene se
înscriu ºi meditaþiile sale profunde, pe teme existenþiale pragmatice ºi
filozofice: viaþa ºi iubirea, trupul omenesc ºi relaþia cu natura, cu universul, societatea ºi dumnezeirea... Cele mai numeroase aforisme sunt
axate, bineînþeles, pe domeniul artei: despre concepþia ºi crezul sãu
artistic; despre felul în care breslaºii acestui areal e important sã-ºi canalizeze inspiraþia ºi efortul; despre valoarea umanã, formativã ºi educativã
a actului artistic...
Foarte exact ºi plastic îi contura gândirea ºi scrisul cine altul decât
„mandarinul valah”, Petre Pandrea: „în rezumat, Brâncuºi mânuia ora-

109

Toma Grigorie

Constantin Brâncuºi

110

litatea cea mai fascinantã cu o îndemânare de
artist, de rãzboinic ºi filosof. Mânuia sãgeata
înmuiatã în venin a pamfletului ideologic; sabia sclipitoare a dialogului cu interlocutorul
ales; petarda aforismului; harfa ºoaptei melancolice ºi a suspinului, artileria grea a erudiþiei mascate, pledoaria avocatului ciceronian ºi a lui Nicolae Titulescu” (în „Brâncuºi –
Amintiri ºi exegeze”).
Printre interlocutorii aleºi, ºi prieteni ai
artistului, se numãrã: James Joyce, Ezra Pound,
dar ºi artiºtii avangardei: Modigliani, Tristan
Tzara, Erik Satie, Man Ray ºi mulþi alþii care i-au
trecut pragul Atelierului din Place Georges
Pompidou, strada Impasse Ronsin, Paris. ªi au
fost copleºiþi de ingeniozitatea ºi originalitatea
cutezantã a sculpturilor, dar ºi de „erudiþia mascatã” a vorbei ºi a personalitãþii sale de „princepaysan”, cum îi plãcea cu modestie sã se numeascã, dar ºi de mâncãrurile tradiþionale, între
care nelipsita mãmãligã naþionalã.
Poezia sa „Bunã ziua ton ton”, demnã de
semnalat, se înscrie în matricea creaþiei avangardiste, ca ºi sculpturile sale, de altfel. Este conceputã în pattern-ul literaturii absurdiste a lui
Urmuz sau a dadaiºtilor pe care i-a cunoscut
personal.
„Cum îi mai merge dragului ton ton? Ce
faci tu ce faci tu? ce faci tu dragã ton ton? ce
faci tu?
Ce faci tu? Ton Ton Ton Ton ton Ton Ton
ton ton ton
Titi Titi Titi Riti ti ti
Ton Ton s-a ridicat din pat Ton Ton Ton
Ton Ton
Ton ton ºi e cu totul aiurit
Ri ti ti ti ni ti ti
ton ton ton Ton ton ton”
Profilul lui Ton Ton este acela al creatorului nãucit de presiunea meditaþiilor sale intros-
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pective ºi transcendentale, perpetuu cu capul în nori, rupt de realitate,
deºi obligat sã þinã seamã de ea. Prin interogaþie retoricã, actorul reface
autoreferenþial legãtura cu starea existenþialã a zilei care îi cere prezenþa
prin ruperea de aiureala oniricã de peste noapte.
Intrând în teritoriul aforistic brâncuºian, este necesar sã stabilim
succint locul ºi coordonatele acestei specii a literaturii sapienþiale, care
este „o operã cultã, individualã”, constituind „un salt intelectual cu o
curbã numai parþial vizibilã”, dar ºi „linia scurtã a stelelor cãzãtoare, care,
dupã drumurile cosmice strãbãtute fãrã luminã, se aprinde în clipa
când înceteazã a fi”. Aºa cum poetic ºi metaforic o caracterizeazã strãlucit poetul ºi filozoful Lucian Blaga, el însuºi un cugetãtor remarcabil,
care poate fi înscris alãturi de Brâncuºi în galeria marilor cugetãtori universali, de la Esop, Epictet, Marc Aureliu, la Publius Syrus, Erasmus,
Baltasar Gracian, Blaise Pascal, Goethe, Artur Schopenhauer...
În pofida originii sale þãrãneºti, asumatã fãrã rezerve, Constantin
Brâncuºi era un om citit, precum reiese din scrierile sale bazate pe lecturi esenþiale din cãrþile importante, existente în biblioteca Atelierului
ºi precum întãreºte cele spuse acelaºi exeget ºi prieten al sãu, Petre
Pandrea, care aratã cã Brâncuºi era „noul Erasmus, un umanist valah
la Paris, polivalent, un intelectual rafinat, filosof ºi moralist stoic, un
spirit esopic, cobiliþar oltean plecat în emigraþie”.
Aforismele ºi cugetãrile pot întocmi cu certitudine un compendium
moralist ºi iniþiatic, o carte pilduitoare de învãþãturi fundamentale,
provenite de la o personalitate eticã indubitabilã.
Pe lângã faptul cã a fost un grandios artist, Brâncuºi a fost ºi un
mare caracter, cum reiese ºi dintr-o cugetare a sa: „în sufletul meu nu a
fost niciodatã loc pentru invidie, nici pentru urã, ci numai pentru acea
bucurie pe care o poþi culege de oriunde ºi oricând”. În întregirea personalitãþii sale putem susþine cã a fost ºi un mare patriot, bazându-ne, de
asemenea, pe aserþiunile sale scrise: „eu mi-am iubit ºi nu mi-am
pãrãsit nicio clipã strãmoºii ºi filosofia lor milenarã”, de acestea „a
profitat, pe urmã, ºi Arta mea ºi m-a salvat ca Om”, completând ideea
în alt text: „din plenitudinea þinutului meu însorit eu mi-am fãurit o rezervã de bucurie pentru toatã viaþa ºi numai aºa am putut rezista”.
Se dovedeºte a fi un caracter puternic, apolinic, solar, cu o mare
sete de viaþã ºi cu principii sãnãtoase, demne de personalitatea sa luminoasã, optimistã, de sorginte popularã, arhaicã.
A reuºit în general sã-ºi creeze un drum cert în viaþã ºi sã-l urmeze
cu religiozitate, conºtientizând sinuozitatea cãii existenþiale: „viaþa se
aseamãnã cu o spiralã. Nu ºtim în ce direcþie este þinta ei, dar trebuie
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sã mergem în direcþia pe care o credem cea justã”. Ceea ce ne-ar putea
ajuta în preumblarea noastrã prin viaþã ar fi, deci, relaþia noastrã cu natura:
„oamenii nu-ºi dau seama de bucuria de a trãi, pentru cã nu mai ºtiu
sã priveascã minunile Naturii”. Învãþãturi despre viaþã desprindem ºi
din alte cugetãri relevante: „viaþa este ca o monedã: trebuie sã ºtii cum
sã o foloseºti”, mustrându-ne ºi îndrumându-ne: „nenorocirea umanitãþii este faptul cã fiecare individ trãieºte în planul conºtiinþei sale
individuale. ªtim cu toþii acest mod de existenþã: prozaicã roatã a unei
vieþi trãite în nimicnicie”.
Nu putem exista, deci, fãrã o relaþie strânsã cu mediul ambiant, cu
universul ºi eternitatea: „bucuria cea mai mare este contactul dintre
esenþa noastrã ºi esenþa eternã” sau „cine nu iese din Eu, nu atinge
Absolutul ºi nu descifreazã viaþa”, pãstrându-ºi totuºi integritatea în
relaþia cu universul: „când creezi, trebuie sã te contopeºti cu Universul
ºi cu Elementele. ªi pentru a realiza ceva, trebuie doar sã fii tu însuþi,
iar sã nu te reprimi ºi sã te distrugi”. ªi sã rãmâi, deci, mereu inocent,
pentru cã atunci „când nu mai suntem copii, suntem deja morþi”.
Axiomã brâncuºianã proverbialã.
Mircea Eliade reveleazã la artist relaþia dintre materie ºi semnificaþia religioasã a vieþii, spunând: „redescoperind materia ca matcã a
epifaniilor ºi semnificaþiilor religioase, Brâncuºi a regãsit emoþiile ºi
inspiraþiile artistului din epocile arhaice”.
Viaþa fãrã iubire nu are niciun sens, pentru cã, vorba Bibliei: Unde
dragoste nu e, nimic nu e. Gânditorul Brâncuºi nu ignorã nici acest
aspect al vieþii: „iubirea cheamã iubire ºi ea. Nu este atât de important
ca sã fii iubit, cât sã iubeºti tu – cu putere ºi cu toatã fiinþa ta”. Acest
sentiment fundamental omenesc se pare a fi selectiv: „capacitatea de
îndrãgostire ºi de dãruire permanentã nu o au decât spiritele cu totul
superioare, dublate de naturi puternice , glandulare, vitale”. Gândurile
maestrului ne pun pe gânduri, pentru cã citatul continuã: „prin
dragostea angelicã ºi carnalã te vindeci de multe toxine ºi de majoritatea bolilor sufletului. Soarele este marele tãmãduitor, însã soarele
iubirii îl întrece”.
Cu vorbele lui inteligente ºi de duh, cu înfãþiºarea lui simplã de
þãran, dar ºi de patriarh, cu arta lui modernã inimitabilã, Brâncuºi a atras
mai multe femei cunoscute, care i-au stat alãturi neconvenþional, în
perioade mai lungi sau mai scurte de timp: Margit Pogany, Maria
Bonaparte, Eileen Lane, Maria Tãnase, Miliþa Pãtraºcu, Leonie Ricou,
Renée Irana Frachon, Cella Delavrancea, Vera Moore. Unele au fost, aºa
cum se ºtie, ºi subiecte ale sculpturilor lui.
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Iubirile sunt atribute ale trupului omenesc, care „este frumos în
mãsura în care oglindeºte sufletul” ºi „are aceeaºi structurã ca ºi Universul”. Este importantã ºi societatea în care se integreazã omul fizic ºi
spiritual ºi despre care suntem avertizaþi: „când o societate cade în ignoranþã sau amestecã binele ºi rãul, ea se aflã deja pe povârniºul
pierzaniei”. Acest aforism poate reprezenta un aviz ºi pentru societatea
noastrã actualã.
ªi despre „iubirea angelicã”, despre relaþia cu religiosul existenþial
are Brâncuºi cuvinte de mare înþelepciune. A avut o bunã relaþie cu
Dumnezeu în lucrarea creaþiei ºi a existenþei: „dumnezeirea este pretutindeni ºi simþi asta când uiþi cu desãvârºire de tine însuþi, umil ºi
când te dãruieºti” sau „am ºtiut cã Dumnezeu nu vrea sã-i lase omului
bucuria cereascã. Pentru a crea absolutul, trebuie sã fii în acelaºi timp
Dumnezeu, rege ºi sclav”. Ataºamentul faþã de divinitate este exprimat
cu sinceritate ºi fãrã tãgadã arghezianã: „eu mã aflu acum foarte
aproape de Dumnezeu ºi nu îmi mai trebuie decât sã întind o mânã
înspre El, ca sã îl pipãi!” ªi în alt aforism comuniunea este ºi mai clar
afirmatã: „Nu mai sunt demult al acestei lumi: sunt departe de mine
însumi, desprins de propriul meu trup – mã aflu printre lucrurile
esenþiale”.
Despre artã, Brâncuºi s-a confesat devoalându-ºi crezul ºi principiile, analizându-ºi operele, dând sfaturi creatorilor, prezentând þelul suprem al artei: „o sculpturã desãvârºitã trebuie sã aibã darul de a-l vindeca pe cel care o priveºte” sau „arta trebuie sã apropie, nu sã îndepãrteze; sã umple, iar nu sã sape prãpastii în bietele noastre suflete ºi
aºa destul de rãscolite de întrebãri”, pentru cã „lucrarea de artã este
precum o oglindã în care fiecare vede ceea ce îi seamãnã”.
În contra celor care-i considerau abstractã arta, riposteazã: „arta
trebuie sã fie realitatea însãºi. Arta nu este o evadare din realitate, ci o
intrare în realitatea cea mai adevãratã, poate în singura realitate
autenticã”. ªi în alt context al confesãrii: „eu niciodatã nu mi-am propus sã uimesc lumea printr-o trãsnaie! Am judecat simplu, aºa cum
vedeþi ºi am ajuns la ceva tot simplu, teribil de simplu: la o sintezã care
sã sugereze ceea ce voiesc sã reprezint. Am ajuns sã scot din bronz, din
lemn ºi din marmorã acel diamant ascuns, esenþialul”. În acest sens, face
recomandãri eventualilor vizitatori, unii protestatari, ºi mai ales colegilor
de breaslã: „urmãriþi sã vã eliberaþi de precepte teoretice ºi sã trãiþi prin
voi înºivã: în acest mod, nu veþi mai întâlni aici, în atelier, nimic obscur”.
Sau: „trebuie sã ne detaºãm de noi înºine ºi de toatã pãrtinirea omeneascã, numai astfel vom izbuti sã redescoperim frumosul”.
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Numeroase sunt ºi alte sfaturi pentru creatorii de artã plasticã, pe
care le înºirãm aici prin cuvintele artistului: „sculptorul se luptã cu
materialele: piatrã, bronz, marmurã sau altele ºi urmãreºte sã îmbine
toate formele într-o unitate perfectã ºi sã le insufle viaþã... Iar dacã nu
formãm o singurã fiinþã cu opera noastrã, este mai bine sã ne apucãm
de altceva, decât sã fim sculptori”. ªi alt secret al originalitãþii actului de
creaþie, din intimitatea artistului cu materialele: „eu nu dau niciodatã
prima loviturã pânã când piatra nu mi-a spus ce trebuie sã îi fac.
Aºtept pânã imaginea interioarã s-a format bine în mintea mea.
Câteodatã dureazã sãptãmâni întregi pânã când piatra îmi vorbeºte.
Trebuie sã privesc foarte atent înãuntrul ei. Nu mã las influenþat de
vreo aparenþã ºi transform ceea ce pare accidental pânã când reuºesc
sã scot la ivealã ceea ce este conform legilor universale”.
ªi pentru o încheiere cumva apoteoticã, dupã ce am traversat succint geniala gândire a inimitabilul artist ºi filozof Constantin Brâncuºi,
cu mijloacele lui proprii de transport, sã ne lãsãm copleºiþi din nou de
generozitatea dãruirii lui totale, exprimatã printr-o altã confesiune
esenþialã: „eu am fãcut piatra sã cânte pentru Omenire”.
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TEODOR DUNÃ – KIRILÃ
Nu cred sã existe în peisajul literaturii MM (2000) o figurã mai calin romanticã, în prezenþã, mai retractil-ductilã, în afiºare, precum un Ghost in the Shell,
senzaþia unui zâmbet serafic din pãrul negru, decât Teodor Dunã, un model
greu de ratat dinaintea sensibilitãþii retractile a douãmiiºtilor. Deopotrivã atitudinal ºi din perspectiva descoperirii de pârghii poetice mult depãrtate de
ceea ce un public imediat major, de bandã largã, ar putea sã perceapã ca fiind
poezie dupã cum au învãþat-o la ºcoalã. Experimentalism. Sigur cã nu. Ci o
cãutare ferventã a expresiei individuate. De la volumul de debut trenul de
treiºunu februarie, recompensat naþional cu premiul Eminescu „Opera
Prima”, traiectul lui Teodor Dunã a fost unul vãzut strãlucit în lumea literarã ºi
în cadrul generaþiei lui, primind acestea cu un soi de irizare transfiguratã,
parcã propulsându-l ºi mai tare spre starea lui seraficã, spre ºi mai liniºtitã ºi
calientã apariþie. A continuat, tot la Editura Vinea , cu catafazii în 2005, spectaculosul volum de-a viul la Editura Cartea româneascã branduind astfel
numele de Dunã spre rezonanþe „de obsidian” ale fabulosului Frank Herbert.
Dupã der lärm des fleisches (traducere de Georg Aescht, Edition Solitude,
Germania 2012), obiecte umane ia premiul Cartea de poezie a anului 2015, la
Gala Tinerilor scriitori. La finele anului trecut, Teodor Dunã reapare cu o
apariþie la Editura Tracus Arte, volum numit cu o sonoritate gnostic bogomilicã kirilã. Ã-ul românesc dã ºi o notã bengali.
kirilã este o carte fanion a pârghiei poetice inaugurate în anii ’90 de Cristian
Popescu pe calapodul familial, dar cu absurdurile poetice mai bine ºi mai
puternic înclinate spre ºlefuirea la sânge a expresiei poetice în siajul unui
personaj numitor comun al întâmplãrilor stranii poetice pe care generându-le le trãieºte contemplã pe rând pulsând din centru în periferii, din sentimente ºi senzaþii periferice cum privirea reordoneazã universul altfel. kirilã
este, de fapt, miza literarã numitã la propriu, pârghia poeticã pe care, dacã a
început-o Cristian Popescu cu Arta Popescu ºi Familia Popescu, avea s-o continue diafan ºi neaºteptat Anatol Grosu cu a lui Epistola din Filipeni, ºi
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ºlefuitã la obsidian de straniul ºi întunecatul cinematicul animat kirilã. Întocmai cum un Stamate fãrã celebra pâlnie, fãrã nevoia de pâlnie. Kirilã este o
interioritate spre deosebire de absurdul ieºit la ºosea al lui Urmuz, dar tot universuri se deschid interior cum gurile unei ºtiuci ºi alþi prãdãtori care pândesc mai micul, mai viul. Practic, kirilã, este un upgrade de imagine la volumul
la fel de rafinat minimalist al lui Anatol Grosu în singurul poem al lui kirilã
din addenda el apropiindu-se de simplul primului, de personajul pârghie al
Epistolei din Filipeni, desigur, cu ºlefuirea absurdului pânã la subþirimi
nanomicronice desprinse parcã din clipurile Sound Garden, sau Faith No
More din anii ’90: „este o zi veselã ºi însoritã. vecinii lui kirilã, morþii din /
izvorul nou au ieºit la plajã, îºi ung oasele unii altora cu/ ulei protector –
pentru cã un mort frumos ºi elegant are/ întotdeauna osemintele albe ºi netede. // asfaltul s-a topit, strãzile sunt tot atâtea râuri, copiii/ înoatã, joacã
volei, în loc de minge este un câine costeliv, inert. o barcã trece pe lângã ei,
doi bãrbaþi tatuaþi ridicã/ nãvodul cu peºti de zgurã. câþiva bãtrânei îºi
aratã/ unul altuia pluta perfectã” ori registre de peisaj de picturã iluministã
– mesaj textual întreg bine coordonat de imagine ºi perspectivã – „câinele e
aruncat prea sus, ajunge pe burta unui bãtrânel/ îngãduitor. zâmbind,
bãtrânelul îl aruncã înapoi copi-/ ilor, ei mulþumesc cuviincios, apoi îºi continuã liniºtiþi/ jocul. morþii stau sub cruci ca sub umbrele de soare,/ sorb
lumina cu paiul.// kirilã a rupt cu unghiile imaginea, a privit prin pelicula/
ruptã la ce se afla în spatele ei ºi acolo era o zi la fel de/ veselã ºi la fel de
însoritã. //atunci mi-am strâns ochii cât am putut, m-am ghemuit ºi/ m-am
întors în obiecte” ( vecini)
Dunã nu se împiedicã în tot felul de scenarii perceptive ale alter-ego-ului sãu
din firul epic-punctat, pârghie poeticã apariþie ineditã, punct de turnurã,
conchident al episoadelor poetice la modul necesar abuziv stilistic vorbind,
dintr-o loviturã, care, eventual, sã funcþioneze întocmai pe rolul va urma-ul
enervant la emisiunile de teleenciclopedia sau oricare alt serial transmis sub
imperiul condiþiei temporale. Lucru azi rezolvat de netflix & altri.hbo, platforme de reþea virtualã, youtube & alte medii de comunicare. Poezia recent
contemporanã apeleazã la toate deschiderile posibil poetice de la varii noi
expresii chiar noi, chiar inovative, chiar inedite prin pârghiile ºi motoarele ei
generative de individuaþie puternicã cum de la Acosmei la Khasis ºi Leac de la
Komartin la Coman alea, alea nu mai insistãm aici, tone de frumoase
deschideri de voce.
ªi cum la Dunã tãietura ascuþitã a originalitãþii nu rezidã neapãrat în personaj,
cât în nominativul lui bogomilic, nu în apariþia lui ineditã în relaþia cu
obiectele ceea ce-l recomandã un alter ego donnie darkko – Lynch style, deci
– al personalitãþii reale a autorului, cât în perspectiva pe care o are ºi asocierile pe care le face în referinþe varii fabulatorii complexe spre barochizarea
unui Guillermo del Torro, lucru pe care la Anatol Grosu nu-l poþi obþine din
Irimia, sau cum îl chema pe unchiul cu ghioagã gen Joe Indianul. Nici la
Cristian Popescu, întrucât la el venea din flow curent, din starea de a fi.
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Aºadar zicem cum cã la Dunã, cum nu rezidã poeticul original, poetic enough
ºi lustruit pe muchii tãioase, aici, din personaj trebuie sã subliniem o altã
strategie ºi anume relaþia, deloc stranie pentru un contemplativ, care sã vadã
natura esenþelor din jur ºi care vede în termeni de vibraþie energie ºi
frecvenþã – cu obiectele din jur un pastel interior de o frumuseþe la care nu
te puteai gândi cã se poate accede aºa.
Iatã deci cum sunã circulaþia perifericã a obiectelor un superbisim flash de
imagine ºi încercare de transpozare nu numai a semnelor poetice, ci a
recalibrãrii acestora la niveluri de sinestezii sincretice, dacã existã petarda
asta , sau dacã mãcar vã puteþi defini conceptele sã vã puteþi imagina ce avion
zic. Semnele înþelesului se extind cum tehnologia ar cãpãta empatie. Deci:
„kirilã e obosit de kirilã. stã nemiºcat pe scaun îºi numãrã/ degetele cu un
aer absent nu are niciun gând al lui aºa/ cã se gândeºte// la memoria
infernalã a lucrurilor care nu s-au întâmplat,/ la faptul cã prãbuºirea lui
creeazã un nou abis,/ la sistemul armoniei prestabilite, / la incintele
naturale ale tãcerii,/ la irumperea celui mai cinic haos în geometriile
divine/ ale trupului,/ la circulaþia perifericã a obiectelor,/ în faptul cã e
absurd ca morþii sã nu fie nicãieri ºi e/ imposibil ca ei sã nu fie undeva.//
gândurile lui kirilã se amestecã dureros, priveºte tavanul/ pentru a se liniºti
ºi vede: în loc de becuri, mai multe/ capete de kirilã lipite, scurgându-se unul
în celãlalt ”/ în cazul de faþã recursul la Dali face ºi nota parodiei, altfel spus se
suspecteazã la modul literar de inconsistenþa actului poetic. Atenþie, nu am
fãcut referinþe la non-valoare!! – „picurând ca atropina direct în ochii lui.
iriºii se rostogo- / lesc, sparg o ceaºcã, apoi pulverizeazã pereþii. secþioneazã/
ca douã discuri aocaliptice un tren plin de uraniu./ (pentru cã suma de
miºcare este în continuã scãdere/ în univers, kirilã se plimbã de la
scrumierã la o pozã/ cu niagara, lovind încet pereþii – aºa participã el la/
amânarea dispariþiei)”
Tocmai aceastã relaþie cu obiectele este ceea ce Dunã simte cã pierde dintr-un
tot imposibil de separat. Acest lucru îi aruncã în aer siguranþele poetice care
l-au fãcut sã exclame contemplativ:„nu mai vãd marginea obiectelor./ tot ce
mã-nconjoarã e rupt./ de parcã cineva a smuls o parte din fiecare lucru.
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Mihai Bãlan

CHURCHILL SAU CUM SE
ÎNFÃPTUIEºTE ISTORIA
Boris Johnson este ministrul
Afacerilor Externe al Marii Britanii,
politician controversat, fost primar al
Londrei în douã mandate, prolific
jurnalist ºi membru al Partidului
Conservator, autor al cãrþii „Factorul
Churchill - Cum a schimbat un
singur om istoria”, apãrutã la editura
Litera.
Cartea este o descriere extrem de
atractivã a vieþii unui titan al politicii
mondiale. Vorbim despre un om
care a deþinut mai tot ce se putea
deþine în materie de funcþie publicã,
de la membru al Camerei
Comunelor, ministru cu nenumãrate
portofolii, primul lord al Amiralitãþii,
culminând cu douã mandate de
prim-ministru. De parcã n-ar fi fost
de ajuns, a ºi câºtigat un premiu
Nobel pentru literaturã în 1953
pentru prodigioasa lucrare despre
cel de-al doilea Rãzboi Mondial, o
lucrare autobiograficã si cu bogate
informaþii istorice.
Winston Leonard Spencer Churchill
s-a nãscut într-o familie aristocraticã
la 30 noiembrie 1874, mama fiind o
americanã dintr-o familie foarte
bogatã, care la un moment dat
deþinea pachetul majoritar la The
New York Times, iar tatãl
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descendent al ducilor de
Marlbourough, om politic de calibru
al conservatorilor. Ca o prefigurare a
viitorului epic si încãrcat de mãreþie
al lui Churchill, amintim cã s-a nãscut
în singurul palat (ce avea186 de
camere) din Marea Britanie ce nu
era deþinut de Casa Regalã sau
Bisericã. Winston Churchill a fost un
elev destul de ºters, bâlbâit ºi cam
depresiv, nimic nu-l anticipa pe
titanul care avea sã conducã ºi sã
scoatã Marea Britanie din rãzboi, sã
deseneze harta modernã a
Orientului Mijlociu ºi a lumii ºi, nu în
ultimul rând, pe artizanul prodigios
al unor vaste reforme pe plan intern.
Churchill nu a urmat cursurile
niciunei universitãþi, a absolvit cu
brio, în schimb, dupã a treia
încercare, nu mai puþin faimosul
Sandhurst, spre deosebire de tatãl
sãu care era absolvent de Oxford.
Asta nu l-a împiedicat sã devinã un
cititor vorace, posesor al unei
biblioteci de 60.000 de volume,
citind pe nerãsuflate sau memorând
versuri, impresionându-ºi
interlocutorii. La un moment dat,
jurnalist fiind, ºi amator de expediþii
exotice, scria pentru Morning Post
sau Daily Telegraph diverse cronici
extrem de bine plãtite pentru
perioada respectivã.
Relaþiile cu tatãl sãu sunt destul de
încordate, reci ºi neîmplinite.
Randolph a fost ºi el jurnalist o
perioadã, primind sume ce pãreau
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colosale nu numai pentru perioada
respectivã, dar ºi pentru zilele
noastre.Winston se va înrola în
armatã ºi va reuºi în acelaºi timp sã
fie jurnalist. Drumurile îl vor purta
in Cuba, Africa de Sud, India.
Datoritã relaþiilor de familie, poate
face rocada foarte des între armatã ºi
jurnalism, uneori spre consternarea
comandanþilor ºi a colegilor de
arme. Va scrie cronici de rãzboi
pentru 250 de lire pe lunã, echivalentul de azi a 10.000 de lire. Va scrie
chiar ºi o biografie a tatãlui sau
pentru suma de 8000 de lire, în
condiþiile în care salariul de atunci
era în jur de 160 de lire pe an. Pe cât
e dornic de aventurã, pe atât se va
dovedi a fi extrem de curajos ºi
voluntar. Va lupta în rãzboiul
împotriva burilor din Africa de Sud,
este luat prizonier ºi va evada. În
1900 la nici 26 de ani, devine
parlamentar. În 1904 schimbã
partidul ºi acuzã pe conservatori de
slãbiciune. Va reveni în acelaºi partid
dupã 20 de ani.
Când Marea Britanie intrã în Primul
Rãzboi Mondial, Churchill suferã, ca
Lord al Amiralitãþii, un eºec teribil în
faimoasa bãtãlie de la Gallipoli, unde
vor muri zeci mii de cetãþeni ai
imperiului . Eºecul acesta îl va
urmãri o perioadã, acþionând asupra
lui ca un Nemesis.
Boris Johnson se dovedeºte a fi un
excelent diagnostician, psiholog,
descriindu-l pe Churchill ºi
prezentându-ne dimensiunile personalitãþii sale complexe: un
imperialist, un politician ce încasa
diverse sume de bani de la oameni
de afaceri, o persoanã extrem de
orgolioasã, extrovertit, teatral, dornic

de glorie, gurmand pretenþios
(ducea cu el în campanii provizii
întregi), un fumãtor înrãit de
trabucuri, bãutor învederat al
ºampaniilor Pol Roger ºi nu numai,
rasist (calificându-i pe indieni rasã
respingãtoare, pe Gandhi un fachir
rãzvrãtit ºi pe jumãtate gol; cu
privire la rãzboiul sino-japonez a
precizat cã nu-l intereseazã certurile
între popoarele galbene), misogin
(glume destul de nemiloase la adresa
femeilor), egoist, lipsit de scrupule,
violent ºi dur cu angajaþii. Însã era ºi
un mare iubitor de animale ºi devenea empatic când situaþia o cerea.
Nu a ezitat sã se ocupe de ceremonia
de înmormântare a bonei sale.
Circula o anecdotã cu privire la un
schimb de replici între Nancy Astor,
prima femeie parlamentar a Marii
Britanii ,care i-ar fi spus „Winston,
dacã aº fi soþia ta þi-aº pune otravã în
cafea”. „Nancy, dacã aº fi soþul tãu, aº
bea-o”.Se pare cã a contribuit ºi la
inventarea tancului modern ºi a
iniþiat o serie de mãsuri sociale cu
privire la fondul de ºomaj, reducerea
vârstei de pensionare ºi alte mãsuri
ce vizau sistemul de ajutor social. A
pus bazele a ceea ce avea sã fie Royal
Air Force (Aviaþia militarã) ºi a
contribuit esenþial la fondarea
Statului Israel.
Winston Churchill a fost ºi un darwinist social, se pare. Milita pentru
închiderea vagabonzilor în colonii ºi
sterilizarea persoanelor cu handicap.
Pe bolºevici i-a numit babuini ºi a
apreciat bolºevismul ca o boalã
moralã ºi mentalã. Asta nu l-a
împiedicat sã aibã contacte cu ei, ºi
chiar sã cadã la învoieli geopolitice
ceva mai târziu. A militat pentru
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utilizarea gazului în conflictele
militare din Turcia si Afganistan. Cu
siguranþã cã în zilele noastre, un
politician cu asemenea trãsãturi,
fapte ºi idei nu ar fi ajuns departe,
remarca Johnson.
Churchill preia postul de prim-ministru la vârsta de 65 de ani în 1940,
dupã ce Marea Britanie fusese
condusã slab ºi iresponsabil de cãtre
Neville Chamberlain. Acesta din
urmã cedase sistematic cererilor
hitleriste iar Europa era cuceritã în
mare parte. Ce e cu adevãrat straniu
este cã Churchill nici mãcar nu era
în cãrþi dupã pierderea mandatului
de cãtre Chamberlain. Contele
Halifax era favoritul celor mai mulþi
conservatori, laburiºti ºi chiar al
Regelui George al VI-lea. Halifax s-a
temut cã Churchill ar fi fost o
opoziþie mult prea puternicã, chiar
de netrecut în Parlament. În plus,
venea cu niºte propuneri care
militau pentru cedarea unor teritorii
britanice, cãrora Churchill s-a opus
vehement. Marea Britanie se confrunta cu o situaþie extrem de tensionatã ºi oarecum ingratã, având în
vedere simpatia pronazistã a unor
elite din familia regalã ºi politicã, ºi
dorinþa de a stãvili nazismul prin
cedare. Lloyd George, fost primministru, vizitase Germania ºi era
extaziat de Führer, pe care îl compara cu George Washington. Chiar ºi
fostul rege Edward al VIII-lea era un
simpatizant al naziºtilor. Pleiada
celor care militau pentru cedare
includea ºi pe Joe Kennedy (fost
contrabandist ºi o personalitate
colericã), ambasadorul Statelor Unite
la Londra, tatãl viitorului preºedinte
al S.U.A.
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Churchill þine un discurs electrizant
în parlament în care spune, printre
altele, „…Dacã aceastã lungã istorie a
insulei noastre e pe cale sã se
sfârºeascã, atunci sã se termine doar
în clipa când fiecare dintre noi va
zãcea înecat în propriul sânge pe
þãrmurile ei”. Parlamentul e de-a
dreptul cucerit. Legitimitatea lui
Churchill era incontestabilã, cu atât
mai mult cu cât avertizase încã din
1930 de pericolul german. „Marea
Britanie nu va ceda, ci va face orice
sacrificiu”.
Imperiul Britanic va pierde teritorii
ca Singapore, Myanmar, lucruri cu
adevãrat ºocante pentru Churchill.
Urmeazã lungi ºi nesfârºite drumuri,
tratative cu Stalin care cere insistent
deschiderea celui de-al doilea front.
Au loc întâlnirile de la Teheran, Yalta
ºi Potsdam unde vor fi trasate
graniþele lumii, inclusiv a Europei de
Est. Boris Johnson spune cum Stalin
anunþã dorinþa lui de a stãpâni
Europa de Est. Dar nu precizeazã
nimic de procentele infame care au
consfinþit acest lucru, procente
propuse chiar de Churchill,
informaþie prezentã chiar în lucrarea
scrisã de Churchill „The second
world war”.
La 26 iulie 1945 Churchill revine
acasã ºi urmeazã a demisiona în
urma alegerilor. Avea 70 de ani. Va
rosti celebrul discurs de la Fulton,
Missouri, considerat începutul
rãzboiului rece. Redevine prim-ministru în 1951 ºi pãrãseºte funcþia în
1955 la 80 de ani. Va milita pentru
aproprierea Marii Britanii de Statele
Unite, pentru reconcilierea francogermanã ºi construcþia europeanã.
A fost arhitectul creãrii unor state
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precum Irak, Iordania, Israel. A
regretat mult pierderea Indiei.
Va continua sã vinã la ºedinþele
Parlamentului pânã pe 24 iulie 1964.
Avea aproape 90 de ani. Va muri la
24 ianuarie 1965. A fost o contopire
într-o singurã persoanã a lui
Hemingway, Bismarck ºi Kissinger.
Viaþa lui a fost o aventurã incredibilã,
a fost un om controversat, un politician genial, scriitor, jurnalist, câºtigãtor al premiului Nobel, arhitect de
þãri, vizionar, curajos apãrãtor al
imperialismului, pictor ce îºi vindea
tablouri cu un milion de dolari, dar
cea mai mare victorie a fost asupra
lui însuºi. A fost un elev mic, laº, iar
în momentul în care curajul a luat
locul laºitãþii, rezultatul a fost ce s-a
vãzut. „Nimeni n-a fost ca el, nici
înainte, nici dupã”.
***

Horia Ungureanu

VISUL DIN TRAºEE
Aflat la a treia carte (dupã File de
istorie arãdeanã, ed. Brumar, 2011,
ºi Drumul, ed. Mirador, 2015), Ionel
Costin vine, de data aceasta, în faþa
cititorilor sãi cu un volum de prozã
scurtã (Visul din tranºee, Editura
Mirador, 2016) , alcãtuit din cinci
povestiri: „Visul din tranºee” (care dã
ºi titlul cãrþii), „Primarul”, „Florica
popii”, „Prostul satului” ºi „Hanul
Þapinarilor”. Mediul geografic, social
ºi spiritual în care se petrec întâmplãrile din volum ºi în care se miºcã
personajele lui Ionel Costin este cel
din nordul þãrii, adicã din
Maramureºul istoric (surprins

înainte ºi dupã Marea Unire), tãrâm
bogat în datini ºi obiceiuri strãvechi
ºi în oameni buni pãstrãtori de
tradiþii ºi de limbã neaoºã.
Personajele cãrþii sunt, de regulã,
oameni ai locului, români sau
ucraineni din localitãþile maramureºene Dragomireºti, Ruscova,
Leordina, Moisei, Borºa sau Viºeu de
Sus – adicã þãrani, lucrãtori ai pãmântului sau crescãtori de animale, þapinari, preoþi, primari, ºefi de post sau
simpli jandarmi, drumari sau negustori. Toþi folosesc, în comunicarea zilnicã, vorbirea locului, încãrcatã,
desigur, cu o mulþime de cuvinte în
grai ºi cu regionalisme (pentru
înþelegerea acestora, autorul s-a
simþit dator sã adauge la sfârºitul
cãrþii un amplu „Glosar explicativ”).
Ba, poate pentru a fi mai convingãtor, pentru a întãri nota de autenticitate ºi a scoate în evidenþã „culoarea
localã”, autorul însuºi trece, cu limbaj cu tot, de partea personajelor
sale, de multe ori pãrând a fi unul
dintre ele. O plãcere ºi o aplecare
aparte pare a avea Ionel Costin ºi
pentru descrierea peisajului natural
din Þara Maramureºului, pentru frumuseþea locurilor ºi a aºezãrilor din
aceastã parte a României.
În povestirile lui Ionel Costin întâlnim scene, situaþii ºi personaje tipice
vieþii la þarã la început de secol XX în
Maramureº: pregãtiri pentru întâmpinarea ºi petrecerea sãrbãtorilor de
iarnã (Viflaimul), participarea la
ºezãtori (prilej de întâlnire între
fetele ºi feciorii – coconii – satului),
mersul la bisericã în straie de sãrbãtoare ºi cu sufletul încãrcat de
evlavie în faþa Domnului, mersul la
târg, petrecerile la han, lupta pentru
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apãrarea pãmântului moºtenit de la
înaintaºi, întrajutorarea în situaþii
limitã (inundaþiile, de exemplu).
Prima povestire (cea mai întinsã
dintre cele cinci ale cãrþii), „Visul din
tranºee”, este nu numai o dramaticã
poveste de dragoste dintre Rozalia ºi
Grigore Cosor, ci ºi o interesantã
relatare a întâmplãrilor prin care
trece tânãrul Grigore Cosor dupã ce
este luat la „cãtãnie”, trimis pe front,
fãcut prizonier de ruºi, în luptele de
lângã Lemberg (în Galiþia), dus în
lagãrul de la Darniþa (lângã Kiev) ºi a
întoarcerii lui acasã, dupã cinci ani,
rãnit ºi prost hrãnit ºi îmbrãcat,
acasã, zic, la reîntâlnirea cu marea lui
iubire, cu Rozalia, desigur, cu cine
altcineva?, „visul lui din tranºee” care,
între timp, s-a mãritat cu fiul popii
Cicioc.
Întâmplãrile din povestirea a doua se
petrec în satul Ruscova, sat de
ucraineni, în anii de dupã Marea
Unire. Personajul principal este Boris
Danilov, un primar dedicat
intereselor sãtenilor care l-au ales. Se
bate, împreunã cu aceºtia, pentru
recâºtigarea pãºunii comunale (pierdutã în urma aplicãrii defectuoase a
„Regulamentului asupra alinierii
satelor ºi construirea de locuinþe
þãrãneºti”), mobilizeazã sãtenii în
timpul inundaþiilor ºi îi ajutã pe cei
afectaþi de puhoaie. În semn de
preþuire pentru sârguinþa cu care se
trudeºte pentru protejarea
intereselor concetãþenilor sãi, aceºtia
l-au reales primar ºi l-au trimis mai
apoi deputat în Parlamentul
României, în douã legislaturi.
În „Florica popii” este relatatã
povestea înfierii unei fetiþe. Pãrintele
Ioachim Indreica nu are copii. Aºa
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cã, în acord cu preoteasa Ioana, soþia
sa, hotãrãºte sã înfieze unul. „În
primãvarã, popa Vlad din Moisei l-a
chemat pentru sãvârºirea Tainei
Sfântului Maslu (…). Acolo, dupã
slujbã, a fost invitat la o agapã
creºtineascã unde l-a cunoscut pe
diacul de la biserica din Moisei. Om
ca la 45 de ani, Vasile Giurgi avea
casã grea. Tatã a ºapte copii, dintre
care patru încã mici, cu o femeie mai
mult bolnãvicioasã decât sãritoare ºi
vrednicã, crâsnicul Giurgi îi povesti
(pãrintelui Indreica n.n.) pe îndelete
viaþa lui amarã”. Dupã întâmplarea
aceasta, sfãtuindu-se cu preoteasa,
pãrintele s-a hotãrât sã o înfieze pe
una dintre fetiþele lui Giurgi, pe
Florica. Zis ºi fãcut. ªi uite aºa, cu
voia Pãrintelui Ceresc, cum spune
pãrintele Ioachim Indreica, soarta
coconiþei Florica a purces pe alt
drum, mai uºor ºi mai luminat, în
casa popii.
A patra povestire începe cu anunþul
morþii lui Dumduº, prostul satului.
ªtirea este adusã la cunoºtinþa
oamenilor de bãtrânul Simeon Pop,
cel care l-a gãsit pe nefericit
„îngheþat bocnã pe malul apei, mai
jos de sãlaºul de oi”. Mai apoi aflãm
cã Dumduº nu este altul decât acel
Ionuc Timiº care, nu cu mulþi ani în
urmã, fusese un frumos ºi talentat
flãcãu, iubit de toate fetele pentru
felul în care cânta la ceterã ºi însufleþea petrecerile din sat.
Prin anul 1911, Ionuc ºi alþi flãcãi au
participat la o ºezãtoare în casa
gospodarului Gavrilã Þicalã, om cu
trei fete, dintre care douã numai
bune de mãritat. La ºezãtoare,
„coconii” au cântat, au bãut horincã
ºi au mâncat pancove ºi cocuþi fãcuþi
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de nevasta gazdei, iar fetele au
scãrmãnat ºi au tors lâna. Dupã
spartul ºezãtorii, în miez de noapte,
Ionuc ºi unul dintre flãcãi s-au pus
pe þipurit pe uliþele satului, fapt
pentru care au fost luaþi de „jandarmii chezaro-crãieºti”, duºi la post
ºi aproape omorâþi în bãtaie.
Dimineaþa, Ionuc este gãsit de unul
dintre sãteni cãzut într-un ºanþ, în
nesimþire, ºi este dus acasã cu cãruþa.
Cu toate drumurile pe la diverºi
medici, dupã întâmplarea aceasta
Ionuc nu-ºi va mai reveni niciodatã.
Apoi îi mor pãrinþii ºi el rãmâne al
nimãnui. Pentru cã se þine mereu pe
lângã „dubaºul” satului, sfârºeºte prin
a i se spune Dumduº, prostu´satului.
„Ca la 5 kilometri de Pasul Prislop,
pe partea dreaptã, dupã comuna
Borºa”, pe la 1870, un ungur a ridicat
hanul care acum se numeºte al
Þapinarilor, este proprietatea lui
Mihai ªteþcu, din Moisei, ºi scena în
care se petrec întâmplãrile ultimei
povestiri din volum. „Aici lumea se
oprea ºi pentru a îmbuca câte ceva,
dar ºi pentru a rãmâne peste noapte
într-un loc mai ferit, mai la cãldurã”.
În acest „loc ferit” vin sã se ospãteze
ºi sã-ºi etaleze noile uniforme ºeful
de post Vasile Gorbea din Borºa, cu
ajutorul sãu, vin sã mãnânce ºi sã se
odihneascã lucrãtorii de la drumuri,
conduºi de neamþul Anton Braunn,
þapinari care lucreazã pe munte,
primarul Onuþ Grad (care intra,
desigur, prin uºa din dos) urmat de
Erji, „mândruþa lui, de ibovnicã”.
În cãmãrile hanului se gãsesc de
toate: „guºã fiartã ºi pudratã cu boia

iute, clisã ºi ºoancã afumatã, carne ºi
cârnaþi puºi la borcan în unsoare,
brânzã, urdã ºi caº”, în bucãtãrie se
pregãtesc „sarmale bãtrâneºti ºi hribi
cu ceapã, borº de gãinã ºi tochiturã
haiduceascã”, iar vinurile erau aduse
de la Valea lui Mihai, de la Tutova sau
chiar din Ungaria (dacã e sã amintim
doar de celebrul Egri Bikaver).
ªi toatã lumea era mulþumitã. Vorba
neamþului Brann care, înainte de a se
ridica de la masã, nu uita sã
mulþumeascã Proniei pentru
bucatele primite: „Am mâncat ºi
ne-am îndestulat. Pentru puþin Þi-am
cerut, Nãscãtoare de Dumnezeu, ºi
mult ne-ai dat”.
Parcurgând paginile cãrþii lui Ionel
Costin tindem, în final, sã-i dãm
dreptate: „Viaþa a fost ºi în satul
românesc cu bune ºi cu rele. Feciorii
erau luaþi la oaste, unii dintre ei mai
fãrã noroc au prins rãzboaiele, unde
de cele mai multe ori cel mai mult
aveau de suferit cei mulþi ºi umili.
Mulþi au rãmas în pãmânturi strãine,
în cimitire necunoscute, în gropi
fãrã de cruce”. Multe dintre paginile
cãrþii ne demonstreazã cã ºi atunci ca
ºi acum, în satele româneºti au fost
oameni ºi oameni. Primari buni ºi
primari rãi, preoþi cu har ºi înclinare
pentru cele sfinte, dar ºi slujitori în
Sfântul Altar iubitori de arginþi,
jandarmi cu pene sau fãrã pene la
pãlãrie”.
Visul din tranºee este o carte interesantã despre viaþa locuitorilor din
pãrþile maramureºene, la început de
secol XX.
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Un fason bimilenar
Mario Livio,
Secþiunea de aur, Povestea lui phi,
cel mai uimitor numãr,
Humanitas, 2012

În jurul anului 300 î.Chr., matematicianul grec Eustachios din
Mytilene, fircãlind apatic cu un bãþ în nisipul plajei din vecinãtatea casei, a
marcat pe o dreaptã oarecare douã puncte, împãrþind-o astfel în trei segmente dupã urmãtoarea regulã: raportul dintre dreapta întreagã ºi segmentul mare sã fie acelaºi cu cel al segmentului mijlociu faþã de cel mic. ªi
dupã niºte calcule destul de laborioase a obþinut ca valoare numericã a
raportului un coeficient iraþional – antecesorii sãi, pitagoreicii, cu sacrificii
inclusiv sângeroase, recunoscuserã cu vreo douã veacuri în urmã existenþa
unor astfel de numere odioase pe care le-au ºi calificat ca fiind un gen de
„eroare cosmicã”. Raportul avea valoarea 1,8392... urmatã de stihii nemãrginite de cifre risipite fãrã vreo coerenþã logicã. Mândru de isprava sa, a denumit împãrþeala „micã, medie ºi extremã raþie”, dar numele urma sã fie
schimbat în cele din urmã de niºte ºtiinþomani din secolul 20 care au intitulat-o secþiunea de wolfram, nu se cunoaºte exact pe ce criterii. În tot cazul, comparând proporþiile obþinute din secþionarea dreptei cu diversele
dimensiuni ale unor figuri geometrice complicate, Eustachios a constatat
cã „raþia” sa se potrivea de minune cu anumite legãturi dintre laturi, diagonale, înãlþimi, ipotenuze etc. Ba mai mult, dupã o vizitã pe insula Ikaria, a
descoperit cã cele trei segmente ce rezultau din gãselniþa sa corespundeau
aidoma dimensiunilor faþadei ºi adâncimii depozitului de ulei de mãsline
din faþa portului, ceea ce l-a determinat sã le acorde un statut olimpian, de
„dictat” al lui Zeus, de esenþã scursã din mirifica sferã a ideilor de care se
ocupau aroganþii filozofi din Capitalã. Urma sã treacã însã vreun mileniu ºi
jumãtate pânã când miracolul din Mytilene sã fie legitimat pe deplin. Un
crescãtor medieval de pãsãri din Italia, Leonardo Bonifacci, urmãrindu-le
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ani în ºir evoluþia, împerecherile, sporul generaþiilor ºi notându-ºi atent
cifrele obþinute, a compus un ºir de numere ce are drept regulã aceea cã
fiecare termen este suma celor trei dinaintea sa: 1, 2, 3, 6, 11, 20, 37, 68,
125... Asta ca asta, dar fãcând raportul dintre oricare numere consecutive,
obþinea o cifrã asemãnãtoare coeficientului lui Eustachios, cu atât mai
apropiatã de el cu cât termenii ºirului erau de valoare mai mare. Revelaþie
esenþialã: mica, media ºi extrema raþie provenea se pare nu numai din scornelile geometrilor sau inspiraþia arhitecþilor de depozite, dar nãvãlea impetuos ºi din viaþa necuvântãtoarelor, aºa cã îºi merita de-acum pe deplin
statutul olimpian. Însã cum instituþiile se schimbaserã, atributul cãpãtat a
fost cel de proporþie providenþialã. Secolele urmãtoare i-au adus aplicaþii în
varii domenii: de la volumele catedralei gotice la formatul spicului de
Agropyron repens, de la sonetele lui Shakespeare la serialismele atonale ale
lui Alban Berg ori la dispunerea aºtrilor constelaþiei Cepheus. Pitagora a învins. Totul se numãrã!
Bineînþeles cã toate acestea, personaje, întâmplãri, sunt imaginare.
Nu însã ºi matematica aferentã care e cât se poate de realã ºi demonstrabilã!
Dar sã ne îndreptãm spre cartea cosmologului de origine românã Mario
Livio (n. 1945) care, spre deosebire de abordarea noastrã, trateazã subiectul cu maximã seriozitate. Fenomenul phi pleacã de la monumentala lucrare Elementele a lui Euclid, scrisã la trecerea dintre secolele 4-3 î.Chr.
Marele alexandrin e cel ce abordeazã primul numeric secþionarea unei drepte AB în douã segmente inegale AC ºi CB (AC fiind mai mare decât
CB) între care existã relaþia AB/AC = AC/CB. Raport denumit de Euclid
prin greoaia sintagmã „medie ºi extremã raþie” ºi care, pentru orice valoare
a lui AB, dã un numãr iraþional, 1,6180339887... urmat de un ºir nemãrginit
de cifre (calculatoarele moderne au determinat deja milioane de zecimale). Acesta este vestitul numãr ö (botezat ºi secþiunea de aur) ce a primit
acest simbol doar pe la începutul secolului 20 datoritã matematicianului
american Mark Barr, se pare de la iniþiala lui Phidias. Numãr care însã pânã
la vremea respectivã (ºi încã ºi dupã aceea câteva decenii, mai puþin în
prezent când a devenit îndeosebi subiect de istorie ºi antologii) încinsese
multe spirite ce-au vãzut în el nici mai mult nici mai puþin decât întruparea
transcendenþei în ºtiinþele ºi estetica pãmânteanã. În fapt ce-i atât de special în acest numãr? „Forþa de atracþie a Secþiunii de aur provine în primul
rând din faptul cã ea are o capacitate aproape tulburãtoare de a apãrea
acolo unde o aºtepþi mai puþin” (p. 16), ne spune Livio, cu toate ca pânã
prin secolul 13 ea nu a mai prea apãrut decât ca formulã de calcul pentru
analiza anumitor poligoane regulate cum este pentagonul, ori a solidelor
platoniciene ce includ aceastã figurã în suprafeþele lor exterioare. Mai
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exact, pânã la cel ce a reuºit sã impunã cu enorme strãdanii în Europa introducerea cifrelor indo-arabe în locul imposibilelor simboluri romane, Leonardo di Pisa, supranumit Fibonacci. El a imaginat la modul pur teoretic ºi
ideal evoluþia numãrului de iepuri dintr-o crescãtorie începând de la o singurã pereche adultã, formulând în urma rezultatelor un ºir de numere în
care fiecare termen este suma celor doi dinaintea sa: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
34, 55... ªirul banal la prima vedere conþine însã o serie de bizarerii ascunse:
suma oricãror 10 termeni consecutivi ai ºirului se divide cu 11; fiecare al
60-lea termen se terminã în 1; orice numãr impar de dreptunghiuri, având
laturi de dimensiunea unor termeni consecutivi din ºir, se pot poziþiona
astfel încât sã compunã un pãtrat, etc., etc. Însã de-abia peste patru veacuri,
Johannes Kepler a gãsit cea mai stranie legãturã cu „raþia” lui Euclid: raportul a indiferent care douã numere consecutive din seria lui Fibonacci oscileazã în jurul lui ö, fiind cu atât mai apropiat de el cu cât termenii sunt
mai mari. Spirit pe cât de pãtrunzãtor în tainele ºtiinþei, pe atât de devotat
bisericii, Kepler a caracterizat secþiunea de aur, în urma acestei revelaþii ºi
utilizând titlul unei lucrãri a controversatului Luca Pacioli, prieten cu
Leonardo da Vinci, drept „proporþie divinã”. Iar anumite descoperiri din
varii domenii ale ºtiinþelor naturii ar chiar justifica atributul: cochilia melcului Nautilus este o spiralã logaritmicã ce se construieºte unind vârfurile
unor dreptunghiuri de aur (dreptunghiuri având laturile proporþionale cu
segmentele secþiunii de aur) dispuse într-un anumit mod; analog, forma
majoritãþii galaxiilor de tip spiral din universul cunoscut, ori zborul elicoidal al ºoimilor în momentul atacului prãzii de la sol; aºezarea seminþelor
în corola florii soarelui, ori geometria abrazivã a solzilor fructului de ananas ºi altele. Se contura o primã tendinþã în filosofia matematicã, derivatã
din gândirea platonicianã, conform cãreia aceasta existã ca fenomen transcendental iar manifestarea ei în lume nu este decât rodul descoperirii de
cãtre om, în niciun caz al invenþiei.
Cea mai importantã rezonanþã a misteriosului ö se regãseºte însã
bineînþeles în esteticã. Cercetãtori contemporani s-au grãbit sã decidã cã dimensiunile faþadei Parthenon-ului urmeazã secþiunea de aur, chiar dacã
ipoteza „nu este foarte bine susþinutã de dimensiunile reale ale
Parthenonului” (p. 91) ºi chiar dacã ridicarea lui e anterioarã Elementelor.
Analizele amatorilor de giumbuºlucuri cu numere merg ºi cu vreo douã
milenii înaintea lui Euclid, storcând secþiunea de aur chiar ºi din dimensiunile piramidei Gizeh. Livio este tranºant: „este extrem de improbabil ca fie
vechii babilonieni, fie vechii egipteni sã fi descoperit Secþiunea de Aur ºi
proprietãþile ei” (p. 76). Calculul raportului ö necesitã anumite operaþiuni
aritmetice mai subtile, inventate în ºcolile greceºti. În rest, similitudinile
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vizual-geometrice nu pot fi decât arbitrare. Cum precaritatea artei din
perioada Evului Mediu întunecat nu poate fi suspectatã de subtilitãþi
matematice, autorul atacã dupã aceea Renaºterea, inclusiv în faza ei cea
mai timpurie, cãreia i se atribuie pe bunã dreptate o revenire în forþã
asupra artei ºi gândirii greceºti. Analiza chenarelor imaginare ce încadreazã trei compoziþii extrem de asemãnãtoare având în centru chipul
Madonei, aparþinând pictorilor Giotto, Buoninsegna ºi Cimabue, expuse în
aceeaºi salã a Galeriei Uffizi, este neconcludentã, rãspunsul la întrebarea
dacã ele conþin secþiunea de aur fiind ºi de data aceasta negativ, „dacã nu
cumva ei au fost conduºi spre aceastã proporþie de vreo preferinþã esteticã
inconºtientã” (p. 184). Rãmâne de studiat geniul absolut al Renaºterii, intelectualul total Leonardo da Vinci, „suspectat” de a fi utilizat secþiunea în
trei dintre capodoperele sale: Sfântul Ieronim, Madona între stânci ºi desenul Cap de bãtrân, opere care au epuizat tone de cernealã ºi mii de pagini de sinteze ºi speculaþii, inclusiv pe aceastã temã. Principiul este acelaºi:
existã contururi, volume, contraste, graniþe între detalii ce pot fi considerate demarcaþii certe care sã delimiteze vreun dreptunghi imaginar în secþiune de aur? În toate cele trei cazuri cel puþin una dintre laturile acestuia e
stabilitã forþat sau imprecis, expediind speculaþia în derizoriu. Nu contestã
nimeni faptul cã da Vinci mânuia geometria ºi perspectivele impecabil.
Dar de ce ar fi avut nevoie de un astfel de artificiu? „A pretinde cã aceste
picturi îºi trag vreo parte a forþei lor din simplul raport al dimensiunilor banalizeazã fãrã fost geniul lui Leonardo” (p. 188 – subl. n.) Este o afirmaþie
tulburãtoare care aplicã prima „corecþie” grandiosului mit al lui ö. ªi
mergând mai departe cu studiul, Livio constatã cã, venind cãtre epoca
modernã, doar câþiva artiºti cvasi-necunoscuþi din secolul trecut, cum ar fi
italianul Mario Merz sau israelianul Igael Tumarkin au utilizat în anumite
lucrãri în mod explicit ºi declarat secþiunea de aur. Ori, ca ilustrã excepþie,
arhitectul Le Corbusier, în monumentalul complex guvernamental din
Chandigarh, India, el fiind ºi cel ce a inventat un sistem modern de proporþii schematizat printr-un gen de homuncul în strânsã legãturã cu ºirul
Fibonacci ºi intitulat Modulorul, „o mãsurã armonicã la scara umanã, universal aplicabilã arhitecturii ºi mecanicii” (p. 198).
Pe neobservate, în sintagmele utilizate despre secþiunea de aur a început sã îºi facã loc ºi verbul „a inventa”. Fenomenul marcheazã o nouã
tendinþã cu rãdãcini mai vechi însã cristalizatã deplin în apropierea timpurilor noastre, dupã ce matematica de avangardã a preluat ºtacheta de la clasiciºti. Formaliºtii, cãci aºa au fost etichetaþi în lumea academicã, considerã
cã matematica este o invenþie purã a minþii omeneºti ºi ca atare nu are
nicio legãturã cu eventualele sfere transcendental-imaginare (dezbaterile
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de idei dintre cele douã tendinþe sunt analizate în cealaltã carte a lui Mario
Livio, Este Dumnezeu matematician?, Humanitas, 2017). Conform acestora, o ipoteticã civilizaþie din altã parte a universului ar putea construi o matematicã fundamental diferitã, bazatã pe cu totul alte axiome ºi care n-ar fi
cu nimic mai prejos decât a noastrã în explicarea naturii. Vocea poate cea
mai proeminentã a curentului este cea a fizicianului englez Stephen
Wolfram care afirmã cã „lumea matematicã particularã despre care mulþi
credeau cã existã undeva ºi cã ar fi subiacentã universului fizic ar putea sã
nu fie unicã. Cu alte cuvinte pot exista descrieri ale naturii foarte diferite
de ale noastre” (p. 282). Bineînþeles cã odatã cu aceastã rupturã, vraja secþiunii de aur ca dictat divin asupra coordonatelor plãcerii noastre estetice,
dupã mai bine de douã milenii, s-a destrãmat fulgerãtor, cu toate cã ea continuã sã aibã încã susþinãtori extrem de vocali. Au apãrut ºi parafraze ingenioase ale ºirului Fibonacci, evident mai sistemice decât mica noastrã parodie de început. Informaticianul californian Divakar Viswanath a modificat spre exemplu algoritmul lui astfel: obþinerea unui termen al ºirului nu
se face doar prin adunarea celor doi anteriori ci, în urma aruncãrii cu moneda, ºi prin scãdere, în funcþie de rezultatul cap sau pajurã. Se obþine astfel
un ºir Viswanath surprinzãtor de interesant ce include în dinamica sa ºi
aleatoriul ºi face legãtura cu matematica sistemelor haotice analizate de noi
în Familia nr. 4/2017.
Aºadar existã secþiunea de aur ca ipotezã cosmicã absolutã, dupã
modelul ideilor lui Platon sau al blocului de marmurã michelangelian ce
conþine aprioric viitoarea formã a sculpturii, sau este o inteligentã construcþie mentalã umanã pe care mai mult sau mai puþin întâmplãtor a
regãsit-o ulterior în anumite mecanisme ale naturii? O întrebare la care
Livio nu dã un rãspuns, preferând sã reporteze problematica la nivelul mai
general al matematicii ca disciplinã. Nivel care însã nu mai conþine aspectul specific al ei, acela de ghidaj implicit al plãcerii estetice umane.
Reformulând, ne-a fost impusã transcendental secþiunea, canalizându-ne
forþat bucuria vizualã spre anumite proporþii sau ni le-am fixat noi de bunã
voie în dorinþa (de multe ori snoabã) de a formaliza inclusiv ceea ce în mod
natural a reuºit sã scape de sub tirania formalului? Sperãm cã primul nu e
în niciun caz un rãspuns. Paraºutaþi într-o existenþã închisã doar între certitudinile suferinþei ºi ale morþii, cãlãuziþi clipã de clipã de aspre rigori
sociale, etice, economice ºi dogmatice, imixtiunea în percepþia frumosului, una dintre cele mai intime bucurii interioare, ar fi deja peste limitele suportabilitãþii omeneºti.
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Îmblânzirea
nopþii –
Episodul
Shakespeare

Conceputã ca o trilogie a nocturnului evocat în marile tragedii
shakespeariene, În inima nopþii* se încheie cu Episodul Macbeth, spectacol montat în actuala stagiune a Teatrului Regina Maria din Oradea.
Primele douã piese ale tripticului dramatic, Episodul Hamlet ºi Episodul Lear, recurg la aceleaºi reconfigurãri textuale în urma cãrora
ecourile originale se topesc în noaptea ce învãluie deopotrivã spaþiul de
joc, personajele ºi spectatorii. Deºi firul tramei se distinge cu uºurinþã,
scenariul construit de regizorul Gavriil Pinte pãstreazã din opera lui
William Shakespeare doar replicile esenþiale, articulate pe dimensiunea
nocturnului, pigmentate cu inserþiile eseistice semnate de teatrologul
George Banu ºi Monique Borie. De altfel, George Banu s-a arãtat adesea
sedus de forþa fascinatorie a nopþii ºi de pulsiunile sufleteºti contradic* În inima nopþii – Episodul Macbeth
Scenariu dupã William Shakespeare de Gavriil Pinte, cu inserþii de George Banu ºi Monique
Borie
Distribuþia:
Domnul Macbeth: ªerban Borda
Doamna Macbeth: Angela Tanko
Regele: George Voinese
Banquo: Rãzvan Vicoveanu
Macduff: Ciprian Ciuciu
Portarul: Sebastian Lupu
Doctorul: Mirela Lupu
Vrãjitorul: George Dometi
Vrãjitoarele: Georgia Cãprãrin, Adela Lazãr, Anca Sigmirean ºi Anda Tãmãºanu
Regia ºi coloana sonorã: Gavriil Pinte
Scenografia: Roxana Ionescu
Spectacol vizionat în 6 mai 2018
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torii, þâºnite din tenebrele orizontului crepuscular. De aceea, noaptea se
cuvine a fi îmblânzitã cu multã rãbdare, iar aceastã dificilã încercare
poate fi iniþiatã în umbra tutelarã a teatrului.
A crea un spectacol de atmosferã, cu reprezentãri ocazionale ºi limitate în timp de condiþiile naturale, proiectate drept un element
esenþial al construcþiei teatrale, este un pariu riscant, dar provocator în
acelaºi timp. Riscant, deoarece cãutarea locului propice reprezentãrii,
dincolo de spaþiul consacrat, poate impune întreruperi ori suspendãri
din pricina ambientului neconvenþional. Riscant, totodatã, prin rescrierea palimpsesticã, în cheie simbolicã, a unor pagini clasice din literatura
dramaticã universalã, mizând pe efectele ºi recuzita teatrului poetic.
Desigur, nu este o formulã nouã, iar regizorul ºi-a confirmat în timp preferinþa pentru un asemenea tip de spectacol, într-o suitã de experimente similare montate la Sibiu: Un tramvai numit Popescu, Ispita Cioran
ºi Visul unei nopþi de Shakespeare (ultimul realizat tot pe baza unui scenariu al lui George Banu). Gérard Thiériot observã cã structurile teatrului postdramatic urzesc o deconstrucþie a formulelor clasice, în cãutarea unei identitãþi performative aparte ºi a unor noi strategii de aducere
a publicului cât mai aproape de inima reprezentaþiilor: ,,La pièce jouée
(re)devient (enfin?) véritablement spectacle; le texte préalable, livré à la
corrosion du doute, n’est plus que schéma non contractuel; et le spectacle
peuts’affirmer dans la vérité de l’instant: rienn’est définitif, rienn’est dit
une fois pour toutes (...), le théâtre est un laboratoire où s’élabore une
dynamique performative de tous les arts réunis.” (Gérard Thiériot, Le
théâtre postdramatique. Vers un chaos fécond?. Clermond-Ferrand:
Presses Universitaires Blaise Pascal, 2013, p. 9). Asistãm la o îndepãrtare
a autorului ºi a cuvântului sãu din noua creaþie, teatrul concentrându-se
acum pe situaþiile create ºi pe tablouri, cu poetica lor lugubrã, demne
de o istorie macabrã, desprinsã din veacuri îndepãrtate. Centrul de
greutate se mutã de pe întâmplãri pe efectele lor asupra conºtiinþei, pe
simboluri ºi recuzitã. Nu mai regãsim sfâºietoarele explozii ale confruntãrii forþelor exterioare, ci semnele manifeste ale haosului ce se
înstãpâneºte asupra fiinþelor, asediind ultimele redute ale raþionalului.
Proiectatã într-un timp agonic, acþiunea surprinde prin caracterul universal ºi repetitiv al formelor violente de accedere la putere.
Ca un element de noutate în montarea pãrþilor trilogiei, pentru
Episodul Macbeth platforma scenicã s-a înãlþat, asemenea unui eºafodaj
al zilelor noastre, în strãvechea cetate medievalã din Oradea. Regãsirea
esenþei arhetipale mizeazã, aºadar, pe semnul statornic al spaþiului memorial, cu notele vagi de mister ce se rãsfirã în doze fine pânã în cele
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mai intime pliuri ale prezentului. Scenografia propusã de Roxana Ionescu aduce semne vechi ºi noi, în parte recognoscibile ºi în alte creaþii
teatrale ori cinematografice. Conteazã însã felul în care sunt prelucrate
ºi integrate în ansamblu, ca forme de nuanþare a situaþiilor. Existã trape
tainice ºi insesizabile zone de trecere dinspre teatru spre cetate, strãbãtute de alaiul tumultos al vrãjitoarelor, tot aºa cum se întrevãd cele douã
intrãri pãzite de Portar (Sebastian Lupu) ºi de Doctor (Mirela Lupu),
purtãtorii de cuvânt ai eseistului, prin inserþiile ce dau consistenþã stratului programatic al textului. Odatã porþile închise ºi ferecate, se aprind
lumini în noapte, iar ficþiunea infuzeazã realul, cãlãuzindu-ne ,,în vremuri obscure”.
Noaptea se transfigureazã sinestezic, invadeazã simþurile. Ca substanþã fecundã a piesei, îndeplineºte funcþii multiple: atmosferã ºi decor,
tonalitate crepuscularã, personaj, martor – uneori singurul – al unor
crime terifiante. Simbol ambivalent, dezvãluie ºi învãluie în acelaºi timp.
Dezvãluie tenebrele conºtiinþelor mãcinate de fiorul crimei ºi de orgoliul
puterii absolute. Învãluie, însã, sub pecetea tainei, grozãviile ce se petrec, parcã, într-o altã lume. ,,Noaptea ne priveºte. ªi eu o privesc.” afirmã Portarul ce se reflectã în adâncul întunericului ca într-o oglindã a
propriului suflet. La cele douã polizoare dispuse simetric, vrãjitoarele
(Georgia Cãprãrin, Adela Lazãr, Anca Sigmirean ºi Anda Tãmãºanu)
ascut pãtimaº cuþitele, iar sunetele strident-metalice zgârie liniºtea
nopþii. Momentul inevitabilei confruntãri se apropie. Intrarea lor intempestivã imprimã de la început, voit forþat, un ritm sãlbatic ºi tensionat.
Episoadele se vor înlãnþui de acum echilibrat, toate revenirile contrapunctice ale vrãjitoarelor ºi vrãjitorului (George Dometi) vor marca
hotãrâri ºi momente decisive în evoluþia acþiunii: plecarea Domnului
Macbeth (ªtefan Borda) la rãzboi, delirul sardanapalic, strunit energic
de ambiþioasa Doamna Macbeth (Angela Tanko), abil protejatã sub
aparenta ei fragilitate, uciderea Regelui, revenirea bântuitoare a spiritului lui Banquo (Rãzvan Vicoveanu), tragedia familiei lui Macduff
(Ciprian Ciuciu).
Întoarcerea Regelui (George Voinese), urmatã de ritualul spãlãrii
picioarelor, divulgã dualitatea suveranului, adulat, pe de o parte, ca o
divinitate purtãtoare de victorie, dar victimã, pe de altã parte, a planurilor criminale urzite de Doamna ºi Domnul Macbeth. Pentru cel din
urmã, aºa cum va remarca Doctorul, ,,Realitatea începe sã lucreze
mânã în mânã cu închipuirile, viziunile interioare, prevestirile.” Episoadele halucinatorii se pulverizeazã în aºchii de vinovãþie ce-i strãpung
cugetul ºi nopþile. Când gândeºte la crimã, are vedenii, se rãtãceºte între
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vis ºi realitate, iar somnul îl pãrãseºte, rãmânând chinuit de teroarea
nopþilor albe. Toþi tiranii au fost insomniaci, conchide acelaºi Doctor,
aducând cu sine amintiri din viitor, din tragediile secolului al XX-lea,
veacul ideologiilor cu consecinþe genocidare.
Povestea se scrie sub ochii noºtri, dar nu oricum, ci la maºina de
bãtut gânduri. Sunt fie gândurile Doamnei Macbeth, fie cele redate în
interminabila scrisoare trimisã de Domnul Macbeth de pe câmpul de
luptã, în care nu mãrturiseºte despre înfruntarea rãzboinicã, ci despre
sine. Gestica ºi privirile devin mai importante decât cuvintele. Elanurile
declamative suferã la început sub tutela convenþiei, dar se desprind, din
fericire, în a doua parte a spectacolului, când asistãm la o remarcabilã
expunere a emoþiilor. În discursul intrigii se strecoarã acum ingrediente
neaºteptate, cu reverberaþii afective, Domnul Macbeth fiind ,,dornic
iubirea sã-ºi arate”. Senzualitatea, limbajul amoros, jocul erotic pregãtesc ieºirea cuplului de pe marea scenã a vieþii. Douã secvenþe din
finalul piesei ne reþin atenþia. Mai întâi, moartea Doamnei Macbeth, încercuitã de vrãjitoarele eliberate ºi sãlbãticite, purtând mãºti groteºti,
croite dupã funestul model veneþian Dottore della peste. Apoi, metafora
pãdurii fremãtãtoare, redatã prin capcana metalicã, alcãtuitã dintr-un
ansamblu de tuburi mobile, ce coboarã, împresurându-l pe Domnul
Macbeth asemenea unui deus ex machina plãmãdit din esenþa punitivã
a destinului.
Teatrul contemporan se dezvãluie tot mai mult ca un laborator al
tuturor experimentelor. Noaptea – reflex al incertitudinilor ºi nedeterminãrii, fragment de timp ancorat într-un spaþiu cãruia-i insemineazã
misterul sãu indicibil – permite, la rândul sãu, neaºteptate experienþe
perceptive. Totuºi, dupã nenumãrate încercãri de a-l transforma pe
Shakespeare în contemporanul nostru, ne întrebãm dacã nu cumva calea revelaþiei s-ar cere, totuºi, înscrisã pe o altã traiectorie artisticã, mai
ofertantã ºi, de ce nu?, mai puþin derutantã.
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Întrebare la Radio Erevan:
„E adevãrat cã Ceaikovski a fost homosexual?”
Rãspuns: „Da, dar nu pentru asta îl iubim.”
(banc din perioada comunismului explicit)

Comunitatea muzicii culte e mult mai micã decât altele, prin natura
lucrurilor ºi prin descurajarea indirectã a educaþiei de cãtre stat inclusiv
în acest domeniu, precum ºi prin presiunea socialã a mediocritãþii (se
crede cã e mai cool sã nu fii „tocilar” ºi „workaholic”, deºi studiul ºi
munca au dus la progresul real al societãþii). Cu toate astea, nici acest
segment de „piaþã” (totul e o piaþã pentru mentalitatea mercantilã de
azi, pânã ºi pretinºii politicieni zic cã „ies pe piaþã” când comunicã ceva)
n-a scãpat de propaganda „politicii identitare”.
Dar ce înseamnã de fapt aceastã expresie ce poate suna neutru,
dacã nu chiar binevoitor, ca pentru pãstrarea identitãþii (fiindcã pãstrarea valorilor verificate în timp asigurã diversitatea ca ferment al evoluþiei)? Când diversitatea fãrã repere se manifestã în realitate ca o forþã
dezbinatoare a societãþii, îi cade masca propagandisticã ºi traducerea ei
din „noua limbã” a „corectitudinii politice” apare la luminã. Cei care clameazã cel mai mult egalitatea sunt de obicei demagogi ºi agenþi de influenþã ce favorizeazã de fapt orice grup minoritar în defavoarea altor
grupuri sociale. Rezultatul e tot inechitate, frustrare, dezbinare, adicã
exact contrariul libertãþii, egalitãþii ºi fraternitãþii (ce se pot obþine nu
prin inginerie socialã impusã de sus, ci prin evoluþie eticã ºi moralã).
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Recent, tot mai multe concursuri ºi burse pentru compozitori de
prin lumea civilizatã ºi democratã impun la înscriere condiþii politizate
în acest sens, cu scopul de a servi cu orice preþ noua marotã mondialistã a diversitãþii. De exemplu, Centrul pentru Muzica Nouã ºi Universitatea din Sheffield (Marea Britanie) oferã compozitorilor posibilitatea
de a li se studia ºi înregistra muzica de cãtre cvartetul Ligeti. Foarte frumos pânã aici, numai cã prin condiþiile impuse de organizatori se calificã direct în faza a doua a selecþiei „compozitorii care se identificã
drept BME (negri ºi minoritari etnici – n. n.), transgenderi, non-binary
(cu sex nedefinit – n. n.) sau având o dizabilitate.” ªi nu e singurul concurs de compoziþie recent ce impune criterii eliminatorii non-artistice,
bazate pe ideologia de gen.
Evident, bunul simþ impune ca nimeni sã nu fie persecutat pentru ceea ce este, fie cã e negru, minoritar etnic, cu nevoi speciale sau cu
alte orientãri sexuale. Dar de aici pânã la a fi promovat pentru asta întrun domeniu care n-are nici o legãturã cu aºa ceva, ci cu talentul ºi
munca, e o distanþã ca de la cer la pãmânt. ªi de fapt e umilitor sã te împingã în faþã Tãtucul (sau Big Brother, vorba compatriotului lor, Orwell)
prin intermediul activiºtilor lui sociali deghizaþi mai nou ºi în organizatori de concursuri de compoziþie, „progresiºti”, „deschiºi la minte” ºi atât de plini de aparentã compasiune („idioþii utili”?).
Nimeni nu se întreabã cum va progresa din punct de vedere creativ societatea, sau poate cã nici nu e acesta scopul lor. Oricum, coerenþa
ºi frumosul le put acestor oameni, iar comenzile de lucrãri cât mai
bizare ºi urâte („interesante”, „originale”), programarea lor în concerte,
înregistrarea, difuzarea ºi promovarea lor se pot face tot pe baza aceloraºi criterii non-artistice. Sau se fac deja? Întrebare retoricã. Ce de
cariere se pot clãdi ºi în acest fel, dacã totul e imagine ºi promovare!
Care mai sunt însã „comanda socialã” ºi adresabilitatea acelor opere? Ele
rãmân condamnate la statutul de enclavã ºi mai minoritarã în cadrul
enclavei deja minoritare a muzicii culte, fiind fãcute ºi promovate de
minoritari pentru minoritari ºi de multe ori tratând subiecte specifice.
Drepturile legitime ale minoritãþilor de orice fel nu presupun discriminarea pozitivã a acestora, iar într-un domeniu artistic culoarea
pielii sau preferinþele sexuale ale unui candidat n-ar trebui sã fie criteriu
de departajare, ºi încã unul mai puternic decât talentul ºi priceperea.
Organizatorii concursului de la Sheffield par sã fi uitat de promovarea
compozitorilor contemporani homosexuali (sau a homosexualitãþii
prin intermediul compozitorilor contemporani de succes), dar în privinþa asta obiectivul a fost atins, fiindcã sunt deja mulþi faimoºi în dome-
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niu, unii încã în activitate (Szymanowski, Poulenc, Britten, Copland,
Barber, Menotti, Bernstein, Tippett, Cage, Boulez, Henze, Sorabji, Virgil
Thomson, Thomas Adès, John Corigliano, Peter Maxwell Davies, Ned
Rorem, Charles Wuorinen etc.). Sã nu spuneþi cã n-aþi auzit de unii dintre aceºti faimoºi ºi „mari compozitori contemporani” dacã nu sunteþi
din domeniul muzical. Poate nici de Bruckner sau Toduþã n-aþi auzit, aºa
cã atunci nu conteazã. Însã dacã aþi auzit de, sã zicem, Bruckner ºi
Toduþã sau le-aþi ascultat unele lucrãri ºi poate v-au plãcut, cum era
firesc, ºi nu cunoaºteþi numele sau opera celor din paranteza de mai sus
sau nu vã plac lucrãrile lor, atunci e o problemã, ºi problema nu e a noastrã (dar asta e o altã temã, prea vastã aici).
Dacã chiar s-ar vrea sã se aducã muzica cultã mai aproape de
grupurile defavorizate social, ce-ar fi sã se promoveze compozitorii albi
proveniþi din straturile inferioare ale societãþii? Sau, ºi mai bine, sã i se
asigure muzicii culte un teren propice de dezvoltare printr-o realã educaþie muzicalã în ºcoli? Muzica cultã nu e „muzica albilor bogaþi”, nici fenomen izolat ºi depãºit istoric, ci un instrument pentru evoluþie sufleteascã, evoluând el însuºi ºi aflat la îndemâna oricãrui om educat care
se familiarizeazã cu limbajul ei (aºa cum e nevoie sã înveþi limbajul
oricãrui domeniu ca sã poþi pãtrunde).
Unii oameni se comportã ca niºte maimuþe cu haine ºi ar vrea ca
toþi sã fie ca ei, în sensul cã se simt legitimaþi de apartenenþa la un grup.
Asta îi defineºte, dupã mintea lor deformatã de neomarxismul ascuns în
neaºteptatele cotloane la vedere ale lumii actuale, ºi nu unicitatea persoanei, onoarea ºi talentele ei specifice, munca ºi rezultatele pe care lea adus, ei înseºi ºi altora. Pericolul ideologizãrii, inclusiv în domeniul
muzicii culte, e de fapt ºtergerea identitãþii personale în favoarea identitãþii de grup, fiindcã dacã vrei sã fii promovat de astfel de activiºti ºi nu
ai caracter le vei spune ce vor sã audã ºi te vei înregimenta în sertãraºul
cu marionete la modã. S-a vãzut de mult asta, din pãcate, în genurile
muzicale de divertisment, unde e vorba de bani mai mulþi, iar pânã ºi
muzicieni talentaþi ºi-au vândut sufletul (adicã au renunþat la integritate
ºi empatie) în schimbul averii ºi faimei artificiale ºi efemere pe care
noul lor personaj le-a primit o vreme de la producãtori („The Fame
Monster”, monstrul faimei, vorba lui Lady Gaga).
Ar fi fost de aºteptat mai multã onoare ºi coerenþã artisticã din
partea muzicienilor mai educaþi (deºi, pe baza unor studii psihologice
tulburãtoare, mulþi oameni sunt dispuºi sã facã orice ca sã le fie mai bine
dacã li se dã un oarecare acces la o poziþie de putere asupra altora).
Pentru ca propaganda sã funcþioneze, ea pleacã de la inechitãþi sociale
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reale ºi pe eventualele remuºcãri ale Occidentului pentru secolele de
colonialism ºi sclavie pe alte continente, ca ºi propaganda comunistã,
ceea ce le denotã originea comunã. Dar echitatea impusã de legi ºi
reþele sociale e tot o mascã ºi o forþare, cea adevãratã e datã de cinste ºi
compasiune faþã de „aproapele”.
Muzica lui Bach e ºi pentru negri, iar el n-are nici o vinã cã s-a nãscut alb. Dirijorul japonez Masaaki Suzuki e unul dintre cei mai importanþi interpreþi contemporani ai lui Bach. Lully era bisexual, dar nu de-asta
a ajuns printre cei mai relevanþi compozitori ai barocului matur. Joseph
Boulogne de Saint George, un mulatru, a fost un compozitor ºi dirijor
important în vremea clasicismului fiindcã era un foarte bun muzician,
nu fiindcã era negru. Violonistul George Bridgetower, alt mulatru, a fost
primul dedicatar al Sonatei „Kreutzer” (Sonata nr. 9 în la minor op. 47)
de Beethoven, pe care a ºi cântat-o în primã audiþie absolutã împreunã
cu autorul (dedicatarul final, francezul Rodolphe Kreutzer, n-a cântat-o
niciodatã fiindcã i se pãrea prea grea). Hildegard von Bingen, Clara
Schumann, Fanny Mendelssohn sau Nadia Boulanger sunt compozitoare care ºi-au fãcut un nume în istoria muzicii culte pe baza talentului
ºi a muncii personale, nu pe baza cromozomului X pe care îl aveau în
loc de Y. Marii jazzmeni sunt majoritatea negri, dar nu pentru cã i-a promovat cineva ca negri, ci fiindcã erau antrenaþi în tradiþia lor ºi erau
buni în ceea ce fãceau. Etc., etc.
Chiar dacã aceastã confuzie a valorilor ºi criteriilor ºi-ar atinge
scopul de a relativiza totul ºi de a ºterge orice tradiþie ºi orice gândire
criticã sau independentã, aceiaºi sforari care s-au folosit de minoritãþile
sexuale sau etnice pentru a dezbina societatea le-ar abandona fãrã
scrupule, folosindu-se apoi de alte grupuri minoritare. Dezbinã ºi stãpâneºte. Sclavul perfect e cel care se crede liber. Nu existã vinã colectivã,
doar individualã. Nu suntem responsabili pentru faptele altora. Meritul
individual, bazat pe cinste, talent ºi muncã, precum ºi compasiunea ºi
colaborarea fraternã între oameni ne vor salva de aceastã demagogie.
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