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Revista apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România

Scrisoare pastorală

Iubiți credincioși,
Ați auzit cu bucurie nouă vestea minunată! Este o veste extraordinară pe care o așteptam acum parcă mai mult ca niciodată! Îngerii le-au spus
păstorilor că în cetatea lui David, Betleem, s-a născut Cristos, s-a născut
Viața. Este atât de neobișnuită această Veste, încât ne îndeamnă să ne
oprim și să descoperim adevărul și sensul ei în viața noastră, să ne pătrundem de certitudinea înnoită a importanței sale pentru fiecare dintre noi și
pentru comunitatea noastră, deopotrivă. Cuvântul lui Dumnezeu, care s-a
făcut trup, este Viață și ne hrănește foamea și setea de iubire, de cunoaștere,
de pace și de adevăr. Poate pentru unii este doar o legendă sau o povestire
frumoasă, dar pentru noi, creștinii, este credința adevărată. Legendele se
adresează omului în plan istoric ca o aspirație a sufletului spre o înnobilare
a individualului, dar această veste ni se adresează ca dar al mântuirii prin
credință.
„Cu mască sau fără mască”, trăim în realitatea zilei și încercăm să ne
asumăm cu smerenie acest arc de timp al istoriei contemporane, căutând
să înțelegem, dincolo de tulburea acțiune a evenimentelor la zi, venirea
Domnului în lume ca Mântuitor și Salvator al omenirii. Tocmai de aceea,
„bucuria evangheliei umple inima și viața celor care se întâlnesc cu Isus.
Cei care se lasă mântuiți de el sunt eliberați de păcat, de tristețe, de golul
interior, de izolare. Cu Isus Cristos mereu se naște și renaște bucuria”
(Papa Francisc, Exortația apostolică Evangelii Gaudium). Nu putem trăi
fără bucurie, chiar dacă timpurile noastre au încărcătura lor de panică, de
jertfe și de încercări. Bucuria se îngemănează cu suferința: săracii rătăcesc
pe străzi uitați de bogații lumii, orbii de toate felurile se împiedică de cei
înțelepți, șchiopii și schilozii se lovesc adesea de cei cu mersul drept,
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păcătoșii merg la braț cu cei virtuoși, oameni de toate neamurile trăiesc
împreună și adesea nu se mai regăsesc niciunii acasă, cei sănătoși suferă
alături de bolnavii care umplu spitalele.
Cine sunt săracii sau bogații, orbii sau înțelepții ori păcătoșii, cei
drepți sau cei strâmbi, cine sunt cei bolnavi și neputincioși sau cei sănătoși?
De la fiecare putem învăța ceva! Din sărăcia și suferințele celor nevoiași sau
bolnavi, din zbuciumul și încercările celor singuri, din bucuriile și surâsul
lor: avem nevoie unii de alții! „Ne-am dat seama că suntem în aceeași
barcă, fragili și dezorientați, chemați să vâslim împreună” (Papa Francisc,
predica din 27 martie 2020). Dumnezeu continuă să semene în umanitate
semințele binelui… viețile noastre sunt legate unele de altele… medici și
infirmieri, farmaciști și persoanele de la magazine… oameni care lucrează
pentru siguranța celorlalți, preoți și călugări, oameni simpli și intelectuali …
cu toții am înțeles că „nimeni nu se poate salva de unul singur” (Cf. Papa
Francisc, Enciclica Fratelli tutti, 54).
Dragi credincioși,
Dacă stăm bine să ne gândim, vedem că în Pruncul născut la Betleem
se regăsește fiecare din cei amintiți mai sus: s-a născut sărac printre săraci,
cu venirea lui i-a mângâiat pe cei bolnavi, a redat vederea celor orbi, i-a
făcut să meargă pe cei șchiopi și a șters toată lacrima de pe fața fiecăruia, a
stat cu bogații și cu săracii la masă și a readus omenirii speranța. Este vorba
de acea „speranță care ne vorbește de o realitate puternic înrădăcinată în
ființa umană și care, de fapt, este sete de viață, dorința de plinătate, și care
umple inima și spiritul de adevăr, bunătate și frumos, dreptate și iubire”
( Cf. Papa Francisc, Enciclica Fratelli tutti, 55).
Veste mereu copleșitoare: Isus vine în lume! Vine la noi, cei retrași
prin case de frica „pandemiei”; vine ca prunc nevinovat; vine ca să ne ajute
să privim dincolo de confortul personal, care ne poate obstrucționa orizontul; vine pentru a ne deschide spre idealuri mărețe; vine pentru a ne face
viața mai frumoasă și mai demnă. Să avem, deci, curajul să pășim în viață
cu speranță!
Ajunși în fața acestui Copil, născut din Maica Preacurata, păstorii,
împreună cu îngerul, cu „mulțime de oaste cerească” se opresc, se minunează și-L laudă pe Dumnezeu. Prin gânguritul său, Pruncul Isus vorbește
lumii în chip minunat despre familia omului, de persoane dragi, ne
vorbește despre „păstori” și despre săraci, despre oameni simpli precum și
despre „crai de la Răsărit”, despre oameni sfinți, precum Iosif și Maria, dar
și despre colegii noștri de serviciu sau despre oamenii de pe stradă sau despre „craii moderni” ai zilelor noastre. De fapt, în acel gângurit al „Pruncului
ceresc”, sau al oricărui prunc născut în lume, parcă deslușim o rugăciune,
o rugăciune care vine ca un ecou din veac. Nu credeți oare că rugăciunea
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„Tatăl nostru…”, Predica de pe munte sau „Fericirile” își au originea acolo,
în peștera din Betleem? În brațele Maicii Sfinte stă „alfa și omega”, începutul și plinirea legăturii tainice a omului cu Dumnezeu. Și tot „din iesle”, prin
Nașterea Pruncului sfânt, Domnul ne îndeamnă: „neîncetat să vă rugați”!
Dragii mei,
Să ne rugăm și noi neîncetat, mai ales acum când pare că virusul nea furat totul, când lovește bezmetic viețile oamenilor. Dar, iată, nu a reușit
să ne vitregească de colinde, de cântări alinătoare și de rugăciunile noastre.
Acestea sunt reperele creștinilor în timp de pandemie: rugăciunea,
speranța, credința și iubirea, bucuria că ni s-a născut un Mântuitor, Cristos
Domnul! Pentru noi, El este semnul timpurilor!
Astăzi, Veste bună vă aduc vouă: „Cerul și Pământul în cântări răsună, Îngeri și oameni cântă împreună. Cristos se naște!”
Vă îndemn, împreună cu Sfântul Pavel: „Bucurați-vă totdeauna în
Domnul! Și iarăși zic: bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de
toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă împovărați cu nicio grijă… și
pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să păzească inimile
voastre și cugetele voastre, întru Hristos Iisus”. (cf. Fil 4, 4-7)
Cristos se naște, măriți-l! El este speranța noastră!
Sărbători fericite în bucuria Nașterii Domnului!
La Mulți Ani!

† Virgil Bercea
Episcop
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FAMILIA
PRO MEMORIA

Prin Hotărârea Nr. 216 din 15.12.2020, Consiliul Județean Bihor a
desființat o instituție care, de fapt și de drept, nu îi aparține: Revista de
cultură FAMILIA. Ea aparține Patrimoniului cultural național. Consiliul
Județean Bihor putea – și poate – hotărî sistarea finanțării Revistei de cultură FAMILIA. Trebuie subliniat încă o dată: se desființează prin nefericita
hotârâre o instituție, nu o revistă. E o măsură administrativă care aduce
o gravă atingere personalității, autonomiei, specificului, prestigiului cultural și simbolic, tradiției și prezentului unei publicații culturale înființate în
1865 de către Iosif Vulcan, bihorean el însuși, editorul FAMILIEI, în paginile căreia debuta în 1866 viitorul poet național MIHAI EMINESCU. Ziua
de 15 decembrie 2020 va rămâne în memoria culturii române ca o dată
rușinoasă.
Împotriva acestei injustiții administrative fără precedent și-au ridicat glasul – prin formele pe care le permite democrația – Uniunea Scriitorilor din România, societatea civilă prin mii de semnături aparținând unui
larg evantai de cetățeni, de la academicieni, oameni politici, scriitori, editori, cititori etc., oameni cu simțul răspunderii civice, morale, democratice.
Nimic nu a putut opri luarea injustei hotărâri.
Redăm mai jos Comunicatul Uniunii Scriitorilor din România, scrisoarea semnată de președintele Academiei Române precum și hotărârea
Consiliului Județean Bihor.
Redacția
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COMUNICAT
Uniunea Scriitorilor din România a luat act cu mirare și îngrijorare de
propunerea administrației locale din județul Bihor vizând anularea
personalității juridice a revistei „Familia” și transformarea ei într-un compartiment al Bibliotecii Județene.
Precizăm, pe această cale, că înțelegem și salutăm eforturile Consiliului
Județean Bihor de reducere a personalului administrativ și de creștere a
eficienței administrației publice. Prin proiectele în care am fost parteneri, am
avut ocazia să constatăm calitatea administrației publice locale, atât în Oradea,
cât și în județul Bihor. Am avut întotdeauna în dl Ilie Bolojan, fostul primar al
municipiului Oradea și actualul președinte al Consiliului Județean, un interlocutor atent la problemele culturii naționale, ale literaturii române și ale scenei
literare orădene.
Revista „Familia” nu este o publicație de interes local, ci o revistă culturală națională, editată sub egida Uniunii Scriitorilor din România, cu un rolcheie atât în întreținerea unei activități literare profesioniste în județul Bihor,
în partea de nord-vest a României, cât și în întregul metabolism al literaturii
române. Ca bun de patrimoniu cultural imaterial, ea nu poate fi lichidată și
transformată într-un compartiment subaltern al unei instituții care are o cu
totul altă funcție.
Tocmai de aceea, ni se pare de neînțeles decizia anulării personalității
juridice a publicației „Familia”, mai ales în condițiile în care membrii redacției
acceptaseră – pe parcursul a două întâlniri cu conducerea CJ Bihor – măsurile
necesare de reducere a personalului. Pierderea personalității juridice a revistei
și dizolvarea ei în cadrul unei biblioteci județene (care are o cu totul altă menire
culturală) aduc, în opinia noastră, o gravă atingere nu numai publicației în sine,
ci și vieții literare bihorene, literaturii române în general.
În fața acestei situații, conducerea Uniunii Scriitorilor din România solicită Consiliului Județean Bihor scoaterea de pe ordinea de zi a ședinței de
astăzi, 15 decembrie 2020, a propunerii de lichidare a personalității juridice a
revistei „Familia” și de transformare a ei într-un compartiment al BJ Bihor.
Credem că responsabilitatea administrativă și spiritul managerial pe
care dl președinte Ilie Bolojan le-a demonstrat întotdeauna pot găsi o altă
soluție, care să împace necesitatea eficientizării administrației județene cu păstrarea identității (inclusiv juridice) și personalității revistei „Familia”, publicație
literară importantă și de tradiție în cultura română.
Conducerea Uniunii
Scriitorilor din România
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Editorial

Traian Ștef

Mai mulți învinși
decît învingători

După alegerile locale, cei care au dobîndit funcții au intrat în pită.
Adică au măsurat cuptoarele, au numărat brutarii, pîinile coapte, dar n-au
apucat să rupă o coajă, să mănînce prima pită coaptă în mandatul lor. Mai
țin în mînă cuțitul și nu sînt hotărîți de unde s-o înceapă. Se tot vorbește de
peste douăzeci de ani despre baronii locali, mai ales ai PSD. Aveau toată
puterea în orașele, județele, provinciile păstorite de ei, nu mișca un ban în
economia locului fără știrea lor, iar la serbările naționale îi împărțeau și
poporului mititei sau cîrnăciori cu fasole. Și totuși, n-au învins, vorba
Jebeleanului. După ei au venit în multe locuri liberali. Care n-au stat mult
pe gînduri: au anunțat proiecte mărețe, ba chiar au trecut la treabă cu mult
avînt. Dar nu le rămăsese mult combustibil pentru cuptoare și atunci au
început să dea vina pe brutari și să-i împuțineze. Astfel, a început un proces
de reduceri, desființări de instituții, comasări, fuziuni și absorbții. În prima
linie, instituțiile administrative, apoi cele de cultură și școlile. Toate, după o
analiză sumară, în cunoștință de cauză, în general, dar fără a evalua efectele
calitative. Așa se face că și revista noastră se va desființa ca instituție începînd cu 1 ianuarie 2021. Adică se va „reorganiza prin fuziune prin
absorbție” cu biblioteca județeană, devenind o publicație a acesteia. Cînd
scriu aceste rînduri (în 10 decembrie, 2020), nu știu cum se va face formal
și legal operațiunea. Știu doar că președintele Consiliului Județean, Ilie
Bolojan, ne-a asigurat că respectă „Familia” și aceasta e modalitatea pe care
a găsit-o cea mai potrivită pentru finanțarea ei în condițiile bugetare ale
momentului. Nu sînt întrutotul de acord. Respectul pentru o instituție care
ține de patrimoniul cultural național nu numai prin trecutul ei, ci și prin
contribuția din prezent se poate arăta în multe alte feluri, iar ceea ce i se
întîmplă „Familiei” astăzi reprezintă reducerea la o condiție mediocră.

14

Mai mulți învinși decît învingători
Chiar dacă se face în numele unui program, sau cu bune intenții. Să fim și
noi învinșii acestor alegeri?
Alegerile parlamentare cu votul de Sfîntul Nicolae nu au stîrnit deloc
emoții. Partidele au considerat că li se cuvin voturile și le-au așteptat. Doar
președintele s-a mai agitat, luînd asupra sa toate măsurile din pandemie și
lansînd atacuri împotriva PSD la fiecare apariție televizată. Participarea la
vot a fost foarte scăzută, inclusiv a românilor din diaspora. De fapt, aceștia
nici nu au avut motive serioase de a merge spre urne pentru că la milioanele
care sînt în afara țării procentul lor de reprezentare în Parlament este mai
mic decât al județului din țară cu cei mai puțini locuitori. PSD și PNL au primit doar voturile bazinului propriu de votanți, ale votanților captivi. USR
nu a mai iscat vreun val alternativ, dar și-a consolidat locul trei între partidele parlamentare. Nu au intrat în parlament Ponta cu Tăriceanu, chiar
dacă și-au unit partidele, nici cunoscuți combatanți ai PSD, dar nici PMP,
partidul girat de Traian Băsescu. A apărut în schimb o mișcare nouă,
naționalist-conservatoare, anti sistem, Alianța pentru Unirea Românilor
(AUR). Zic mișcare pentru că de fapt nu e un partid în sensul comun, ci s-a
născut după mișcări de stradă și atitudini de domeniul nihilismului radical.
Nimic nu anunța un 9%. PNL s-a crezut învingător, cu procente mai mari
decît PSD, dar a avut mai puține, iar Ludovic Orban și-a dat demisia din
funcția de premier. Cu toate acestea, în jurul PNL se formează coaliția de
guvernare, cu USR și UDMR, iar PSD, care clamează victoria, va rămîne pe
dinafară, izolat politic.
Cînd va apărea acest număr, România va avea un nou guvern, cu un
nou prim-ministru, probabil Florin Cîțu. Să sperăm că vor fi făcute reforme,
nu numai drumuri. Dacă despre Sănătate se vorbește mai mult din cauza și
datorită pandemiei, Învățămîntul și Cultura sînt tot la nivelul de peticeală.
Nici nu le vrea niciunul dintre partide.
Că tot veni vorba de drumuri, pentru că dl. Bolojan e obsedat de ele,
oarecum justificat, cu vărsarea Revistei „Familia” la Biblioteca Județeană,
desființarea postului de director ocupat de Ioan Moldovan și a altor trei, se
vor construi vreo 2 metri de drum județean. Să vedem care or fi, poate ne
desenăm cîte o steluță acolo. Și în ce mă privește e ultimul editorial în calitate de redactor-șef.
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Asterisc

Gheorghe Grigurcu

„Așteptarea te poate fascina”

Din bizareriile admirabilului Alexandru George. Cu toate că prozator,
se arată teribil de indispus de încercarea subsemnatului de a-l contura ca
personaj (de facto, un indice de împlinire în operă a unui autor!), pînă acolo
încît îmi pretinde (întorcînd-o apoi pe glumă, însă nu tocmai convingător)
să... nu mai scriu despre d-sa. Deși critic, tună și fulgeră împotriva criticii
pe care o socotește un exercițiu caduc, un fel de sărmană schelă în jurul operelor ce se cuvine îndepărtată odată cu afirmarea acestora. Purtător de har
literar particularizat în tot ce scrie, Alexandru George nu se dă în lături a-l
reprima pe G. Călinescu tocmai pentru prodigioasa-i înzestrare literară,
vădind astfel o conduită ce-l apropie intempestiv de Adrian Marino:
„Printre cele mai importante elemente ale moștenirii lăsate de G. Călinescu
criticilor din generațiile mai tinere se numără și două care au cucerit aproape unanimitatea la urmașii săi: «metaforita» și «portretita», tendința de-a
năclăi orice pagină de simplă recenzie în stilul cel mai «poetic» și de a risca
vederi de ansamblu despre cîte un scriitor pe care cel care ar trebui să-l
întîmpine citindu-i cărțile îl schițează, ajutat mai ales de fantezie...”.
Deocamdată atît.
*
Cu cît e mai mare gradul de idealism al unei gîndiri, cu atît ea e mai
în măsură a avea un impact mai mare asupra realului. Vezi religiile și utopiile politice.
*
Cele mai adînci trăiri – o știm prea bine – nu pot coagula în reflecție,
nu se pot descrie, se sustrag cuvîntului. Mă copleșește un torent de amintiri
care au valoare exclusiv pentru mine, precum acea poartă a misterului, prevăzută cu un paznic neînduplecat, înălțată pentru un singur om, dintr-o
parabolă a lui Kafka.
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„Așteptarea te poate fascina”
*
Și amintirile pot avea o viață a lor. Ele trec prin mai multe vîrste. De
pildă unele amintiri ale copilăriei, foarte vii în prima tinerețe, îmi apar
acum palide, epuizate, aproape de stingere. Rezistă mai mult ca amintiri ale
amintirii, prin imaginea lor interceptată din adolescență.
*
Automobilele umplu azi pînă la refuz nu doar carosabilul, ci și trotuarele, toate spațiile cît de cît libere dintre blocuri. Asediază, sufocă literalmente bietele noastre apartamente. Traficul stradal e halucinant. Asistăm
la manifestarea dezlănțuită a unei zeități tehnice, progenitură a creaturii ce
sfidează natura și prigonește oamenii siliți a îngurgita zgomote, aburi,
trepidații, poluanți, șocuri și, nu în ultimul rînd, accidente catastrofale. Mie
cel puțin, deși ex-șofer, cu reflexe de mulți ani inactive, mașina îmi evocă un
prestigiu ocult. Mașina plus șoferul e o ființă cvasimitologică, aidoma unui
centaur. Cei ce conduc mașinile sunt în chip apodictic superiori celorlalți
muritori, par totdeauna a veni din locuri importante și a se îndrepta spre
locuri importante. Nu te poți pune, tu, biet ins fără, cu posesorul mașinii
revărsînd sclipiri luxoase și etalînd tot mai frecvent mărci străine, întrupînd
autoritatea pecuniară. Iar această autoritate rămîne cu atît mai vîrtos un
atribut semizeiesc, cu cît lumea hipertehnicizată în care viețuim devine tot
mai laică.
*
Nuanța de trivialitate pe care o presupune sintagma „goana după
fericire”. O „fericire” fugărită, vînată.
*
O formă de ripostă: să proiectezi asupra adversarului nu o sumă de
defecte, ci o sumă de calități. Care să-l strivească prin ironia contrastului.
*
„Frumusețea tinde spre sfericitate. Privirea care o culege vrea să o
cuprindă pe toată în același timp, pentru că este una, manifestare sensibilă
a unității, ipoteză a inteligenței de care aceasta se desprinde cu atîta
ușurință atunci cînd se fixează asupra unui lucru sau a altuia și asupra
relației dintre ele, mai ales asupra relației dintre ele. Întrucît un lucru sau
altul, privite în mod dezinteresat, își arată unitatea, poate nu a lor, dar totuși
unitate la urma urmelor” (Maria Zambrano).
*
Cît de copilăroasă poate fi comportarea sentimentelor! Chiar cele
așa-zicînd evoluate țin în fond de-o vîrstă sufletească fragedă, de geniala
improvizație a relațiilor acesteia cu lumea și cu sine însăși.
*
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Cel mai greu nu e să pătrunzi lucrurile care urmează a se întîmpla, ci
lucrurile care s-au întîmplat. Deoarece misterul lor e maxim, precum misterul a tot ce a intrat în imperiul morții.
*
Așteptarea te poate fascina ca un surogat de eternitate.
*
Truda inefabilului nu e totuși neglijabilă. O putem aproxima prin
efortul sunetului, culorii, parfumului de-a rămîne ele însele. Și ce să mai
zicem despre ființă!
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„A VEDEA TOTUL DINTR-O
INTERIORITATE ADÂNCĂ ŞI DEPĂRTATĂ”

„A vedea totul dintr-o interioritate adâncă şi
depărtată” – cum stă scris în motto-ul noii
cărţi de poezie a lui Aurel Pantea – înseamnă,
practic, o autodefinire a modului de raportare
a poetului la propria-i existenţă într-un timp
grav al conjugării prezentului verbului a fi. E o
privire pe care poetul o însărcinează cu
scanarea fiinţei în ipostază de ţintă a săgeţilor,
acestea venind să rănească, ca însumare a
tuturor vulnerărilor, înaintea celei ultime, sau,
cum zicea latinul: „Omnes vulnerant ultima
necat”. Peisajul ce se developează sub
acţiunea acestei vederi e cel al unui „câmp de
execuţii” deja încheiate. Trecutul care
generase viziunea „a renunţat aproape cu
totul/ să mai fie viu”, se derulează continuu și
cumva monocord un „documentar” despre
eternele reîntoarceri ale aceluiaşi în ipostazieri ale „miezului însuşi al timpului” ca
„neîndurător stăpân”. Un ecleraj vesperal – „o
nepământească înserare”, o „seară”, un
„amurg”, „lumina (e) subţire ca pielea unui
copil” – face ca toate lucrurile, lucrările,
gesturile, amintirile, secvenţele cotidiene etc.
să apară ca amintiri, ca entităţi părăsite într-o

19

Ioan Moldovan
atmosferă de prevestire sumbru-luminoasă, iradiind singurătate („până
va străluci orbitor miezul singurătăţii”) şi pustiire. „Memoria (ta) duce
lucrurile spre iarnă”, funcţionează deficitar, limbajul e bătrân („Îngheţau
limbajele în urma ta”), divinitatea sa îi permite doar perceperea şi
exprimarea prăpădului unanim. Poemele sunt scurte, consemnează revelaţii ale disoluţiei şi, simultan, uneori, ale iluminării dezastrului: „Eram
blânzi ca sacrificaţii/ după ce au întrevăzut/ liniştile fără sfârşit”. Ele îşi
fructifică subtil brevilocvenţa asemenea unor haiku-uri ale angoasei și
resemnării, lăsând textelor mai extinse sarcina „precizărilor” de etapă,
cum e cazul acestuia: „La fel cum ai şterge de praf/ un obiect foarte
îndrăgit/ pentru a vedea limpezimile de odinioară,/ apare un chip/ ce ne
însoţeşte vieţile,/ încât se surpă în noi aparenţele/ pe care am mizat,/ şi
ele nu erau decât mesagerii umili/ a ceea ce trebuia să vedem,/ dar acum
e târziu,/ chipul face semne de departe/ că drumul ce trebuia urmat s-a
şters/ şi nu-l pot reface corurile noastre/ ce cântă ostenite, vai, atât de
ostenite/ şi tăcerea, şi corpurile ei,/ s-au adunat atâtea/ prin miezul
serilor, / prin memorii rătăcitoare,/ acolo se vorbeşte despre viaţă/ ca
despre ceva de demult,/ ca despre ceva străin, într-atât de robace au fost
tăcerile şi corpurile lor,// într-o seară/ era mare pustiu şi multă
înstrăinare/ în vieţile noastre,/ despre asta era cântecul/ pe care îl aud/
acum,/ înainte de a pleca,/ înainte de a face promisiuni/ despre care se
ştie/ că nu se pot onora”. „Analitismul” acesta liric aminteşte discursul
poetic mirceaivănescian, atât de pregnant în decuparea gestului banal dar
încărcat de sugestii reverberante şi profunde.
De o tulburătoare frumuseţe sunt poemele dedicate Katiei, în care
sentimentul iubirii e redat pe partituri elegiace asemănătoare unor
Andante pentru violoncel. Bunăoară: „O noapte întreagă cu morţi dragi/
mi te aduce, acum, fragilă/ dintr-o primăvară îndepărtată,/ tatăl meu
murise în noaptea când noi celebram dragostea,/ într-o vreme brună,/
asta se vedea pe toate chipurile,/ iar tu, printre femei în negru şi plânsete,
/ erai însăşi inocenţa derutată,/ toţi te îmbrăţişau,/ purtând pe chipuri
viaţa şi o tristeţe venită din scurte priviri spre mort,/ era un aprilie crud, /
strigat de exploziile anotimpului./ Acum, în silozul de întâmplări de după
aceea, privirile tale/ de atunci/ revin şi fac din nou imposibilă moartea
dragostei”. Mai ales aceste poeme ale imposibilităţii morţii îşi au în
discursul poetic de tip mirceaivănescian cel mai potrivit vehicul liric. Iată:
„A fost de-ajuns un desiş de priviri,/ aşa cum ai regăsi, întorcându-ţi
chipul,/un trecut drag,/ din care credeam că ai plecat,/ ca să redevin străinul ce nu te cunoştea,/ au căzut în clipa aceea, îngheţate, scene vivante,/
precum rolurile din viaţa unei actriţe,/ am simţit că voi fi atât de departe,/
ca şi cum, nemaiîndurând singurătatea,/ mi-aş face eu însumi o vizită ca

20

Poeți în cărți
unui prieten plecat demult,/ de atunci iubesc serile,/ momentele acelea
ale zilei unde se adună oboseli oxidante,/ orele molatice când accepţi,
când nu mai ripostezi,/ şi se strecoară, ca în viaţa melancolicilor
incurabili,/ ceva străin, atunci se subţiază toate graniţele/ şi nu se mai ştie
de unde vin şi unde alunecă toate/ Timpul, ştiai şi tu,/ e doar mătase
fărâmiţată/ peste o voluptate feroce”.
Înserarea, frigul, depărtarea temporală şi spaţială sunt reperele unei
„intimităţi cu dinţi” a cărei consistenţă e dată de singurătatea densă ca „de
pâslă” a sinelui copleşit de „o spaimă cu nimic comparabilă”. În acest
plan, Aurel Pantea rezolvă printr-un „exerciţiu de fineţe” ecuaţia
eu-limbaj („limbaj care pleacă”) prin reducţia ei la „Extenuarea [care]
vorbeşte la fel în toate limbile” şi al cărei sens a devenit expresie a unei
drame aproape abstracte, consubstanţiale aneantizării: „acalmia unei
morţi nedureroase”, „luxul absenţei”, „miezul însuşi al distrugerilor”. Din
acest punct, recursul la rugăciune şi la speranţa redempţiunii se impune:
„iar de acolo Altcineva vorbeşte în numele nostru,/ Cineva care a călcat
moartea noastră cu moartea Sa”. Sau, explicit: „Nu lăsa, Doamne Isuse
Hristoase, să se adune/ în viaţa mea atâta spaimă,/ încât să se
prăbuşească asupra-mi/ cumplita noapte a lepădării lui Petru”.
Sunt emoţionat ca de o bunăvestire când poetul scrie: „Ceruri din noi se
luminează,/ vin peste noi tărâmuri de-amiază,/ fără sfârşire şi fără
vreme,/ leatul-lumină scrie poeme”. Ştiu, desigur, că aici vorbeşte un
Poet.

„JURNAL LIRIC DE CĂLĂTORIE”
„Jurnal liric de călătorie” – o sintagmă care circumscrie formula poetică
în care Minerva Chira se simte mai bine ca casă pe parcursul câtorva
dintre volumele sale recente de versuri, cel mai nou fiind Polenul
Rugurilor (Ed. Casa cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2020). Călătoriile,
turistice în plan strict programatic, ale Minervei Chira ţes o pânză a prezenţei sale prin locuri/spaţii dintre cele mai uimitor variate, acoperind
mai toată suprafaţa globului pământesc. Cititorul curios de acest aspect al
calendarului biografico-spiritul al poetei din Negreni dispune pe coperta a
patra de un opis al ţărilor („ţări-oraşe-ape-munţi”, cum se numea un joc
intelectual al copiilor de odinioară) pe care le-a vizitat. Călătoria, se știe,
este o bună experiență pentru cunoașterea de sine, dincolo de vizitarea
unor ,,obiective” de interes geografic-cultural. Minerva Chira își folosește
cu mult aplomb călătoriile exterioare pentru a trage un ce profit poetic, ca
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pe un ,,motor de căutare” a latitudinilor
și longitudinilor lăuntrice, în acest sens
demersul său înscriindu-se într-o
destul de largă comunitate de scriitori
de ieri și de azi. Oriunde s-ar afla, ea
privește cu aviditate preajma, înregistrează informațiile imediatului –
culturale ori ambientale – , pentru ca,
pe fața colii albe, să le utilizeze ca
elemente de construcție a unui discurs
liric ce urmărește, mai mult ori mai
puțin de-a dreptul, desenul, sunetul,
mesajul identității sale intime, ele avînd
carevasăzică în sarcină să se comporte
ca revelații emoționale, sentimentale,
meditative, etice. Cum s-a mai observat
nu o dată, la Minerva Chira aceste
călătorii au și un scontat efect
catharctic.
Primul poem al plachetei începe astfel:
,,La Harvard mă descopăr/ în fiecare
rană”, pentru a se-ncheia cu ,,Cum e
viața fără disperare?” O constatare și o
interogație, precum copertele între care
e spațiu scriptural pentru, deopotrivă,
imagini ale locului anume și exprimări
ale efectului lor asupra sensibilității
poetei. Titlul cărții sugerează dimensiunea ardentă a acesteia și combustia
sufletească prin care se așteaptă
distilatul poetic, acesta fiind totodată
agent de terapie. Multe texte par a
fi/sunt fragmente de jurnal ori de
epistolă cu destinatar generic. Vorbirea
lor e și explicit poetică și încifrată cu
dinadins. Când și când, strecurat
printre secvențe descriptive, impulsul
confesiv e etalat fără ostentație, dar și
fără disimulare: ,,Am o revelație...”,
,,când îți scriu/ mă risipesc...mă
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irosesc...Sublimă risipă/ în tine”, ,,Nu mă pot înțelege”, ,,Am uitat să
sper”, ,,O singură inimă a bătut în mine/ Nici un foșnet de îngeri păzitori”,
,,Cu cine să împart disperarea?”, ,,vocalele insomniilor”, ,,cântecul
înfrângerii/ ondula planete îndepărtate”, ,,lumină care vorbește/ altui
univers”, ,,Sigură de eșec/ privesc numai spre pământ”. Îndărătul fiecărui
concret, exotic ori regional, există pentru uzul personal al poetei o cameră
de luat vederi interioare, acestea fiind, de regulă, în alb-negru: ,,Prăpastia
nu mă neglijează/ nici nu mă înghite”, sau ,,De coapsa prăpastiei/ nu mă
pot desprinde”.
Mesajele poetei, departe de a fi ,,înghețate”, sunt, dimpotrivă, purtătoare
de patos și, deși într-un loc citim ,,Totdeauna nimeresc în fața ușii/ pe
care numai se iese”, poemele sunt tot atâtea intrări mascate în teritoriul
sufletesc al autoarei, de unde se aude ,,dârdâitul potecilor”, ,,haita
întărâtată cu tânguiri”, ,,pălmuiri, plutire, regrete, rotiri” etc., într-un
cuvânt, un peisaj tulburat de curenți deceptivi, de crispări și pasagere
înseninări, adică o viață căreia i se oferă libertatea de deveni poezie.
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O eroină a închipuirii de sine
(Maria Oprescu)

Nu doar victime face închipuirea de sine, deși victime face multe.
Uneori face și eroine. Maria Oprescu e o astfel de eroină, de nu cumva chiar
eroina absolută.
Enciclopedia Cugetarea zice că Maria s-a născut la București (însă
nu știe nici ea cînd) și că a studiat științele politice (dar nu cred că acestea
se inventaseră pe-atunci), debutînd în 1916. Nu știu dacă mai zice cineva
ceva despre domnișoara (așa se prezintă ea în Din însemnările condeiului)1
Maria, dar trebuie să fi fost fată harnică de vreme ce anunță aici că avea deja
apărute volumul de versuri Din clipele gîndului, o „alegorie istorică” intitulată România și Dreptatea, un roman – Puterea voinței și o culegere de
proză scurtă – Mica vînzătoare de gazete. Toate scoase la „editura autoarei”. După amănuntele biografice pe care le presară, deopotrivă în versuri și
proză, trebuie să fi fost profesoară (în orice caz, dă lecții particulare), de nu
cumva – avînd în vedere multele subiecte juridice și limbajul de specialitate
– vreun fel de funcționar juridic. Evenimentul decisiv al biografiei – dar și
al creației sale – e însă moartea mamei, al cărei cult îl întreține cu multă pietate. Va fi fost de origine modestă, căci pe doamnele din înalta societate nu
le suferă deloc. E și modestă în ce privește scrisele ei (pe bună dreptate) și
n-are mari pretenții de posteritate, după cum zice în motto-ul „însemnărilor”: „Acilea ce-am însemnat,/ Vr’o dată de se va citi,/ Al meu nume ce-a
fost uitat,/ O clipă se va aminti”. De uitare se teme cel mai mult și tocmai
de aceea face eforturi de a fi luată în seamă. Unele îndrăznețe; bunăoară,
1 Din însemnările condeiului. Legende, schițe, nuvele, basme, povești și anecdote de Maria
Oprescu, București, Atelierele ”Imprimeria”, 1939.
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trimite reginei Maria o „legendă” (a „micșunelei și narcisei”) și e foarte încîntată că Simona Lahovary, „Marea Doamnă de Onoare”, i-a
mulțumit în numele reginei. La moartea acesteia e profund zguduită și zguduie cu versurile
dedicate evenimentului întreaga țară: „Vuește
Dunărea bătrînă,/ Prelung freamătă Carpații,/
Plîng femeile, copiii,/ Geme marea, plîng
bărbații” etc. (La moartea majestății sale
regina Maria a României). Îi trimite și lui
Carol II o legendă (Caraimanul și zîna destinului), primind mulțumiri de la secretarul
acestuia, C. Dumitrescu. Din loc în loc îi mai
apare cîte ceva și prin reviste: Universul literar, Universul copiilor, Gorjanul (aici mai
des), Satul, Răsăritul, Gazeta femeilor,
Gazeta plugarilor (de la Bălți), Uniunea, La
Roumanie Nouvelle, și chiar – probabil din
greșeală redacțională – Contimporanul, după
cum consemnează conștiincios. Nu multe, față
de cît a scris, dar nici chiar nimica. Are suflet
bun, își dă cerșetorilor și ultimii bănuți și e
mare iubitoare de animale (de pisici îndeosebi, firește). Se și implică în legislația ocrotitoare și trimite Societății pentru protecția animalelor o scrisoare cu observații și propuneri.
Unele nici acum realizate: cum e, de pildă,
propunerea ca pentru animalele care rămîn
fără stăpîn să se facă polițe de asigurare. Pe
pisicuțele care-i mor le îngroapă cu durere și
mare pompă: „Am împodobit-o cu flori și panglici, am așezat-o pe pernița pe care dorm de
obicei, punînd-o în sala de intrare, pe un
scaun, și am chemat pe vecine de-au văzut-o
cît era de frumoasă” (Bălănica). Priveghi și
funeralii de-a dreptul regale. Și lui Floricel,
„cel mai frumos din lume”, îi închină o odă
funerară.
Durerea cea mai mare, acută și inepuizabilă, vine însă din pierderea mamei (pare a

25

Al. Cistelecan
fi fost orfană de tată), care „a fost geniul meu inspirator a tot ce am scris” și
care o răsfăța cu toată dragostea: „cînd mă zărea că viu pe poartă, îmi deschidea ușea și mă primea îmbrățișîndu-mă cu atîta drag, cu atîta sinceră
iubire, cu atîta admirațiune, cum n-am mai văzut mamă să-și primească
copilul în fiecare zi, cînd se întoarce acasă!” (S-a dus fericirea mea!). Pe
bună dreptate imnurile materne o beatifică: „Chipu-i alb, mîndru, gingaș,/
Avea zîmbet drăgălaș./ Vocea ei părea să fie/ O șoptită melodie.// Mîna-i
mică, ca de fee,/ În or ce lucru ca femeie/ Neîntrecută era or cînd,/ Cum nici
nu-ți trecea prin gînd.//.../ Și de cînd ea a murit,/ Inima mi s-a sdrobit!”
(idem). O inimă zdrobită e Maria, căci o dată cu mama i-a murit și „unica-mi
fericire în această lume” (Sborul sufletului). Va fi rămas fată bătrînă, căci își
plînge amarnic singurătatea bătrînețelor („e grozavă singurătatea spre
declinul vieței!”) și dă bune sfaturi fetelor (azi, firește, sfaturile ei ar irita
toată comunitatea feministă): „Nu fiți capricioase, căsătoriți-vă, deveniți
soții credincioase, devotate; fiți indulgente și nu vă împotriviți în
discuțiunile casnice; treceți cu vederea greșelile soțului” etc. (Căsătoria).
Altminteri e moralistă radicală și din toate istorioarele ei (unele memorialistice) scoate cîte-un sfat și cîte-o înțelepciune: „Adesea ori cel ce
pricinuiește pieirea altuia, piere și el însuși”, „cine se înspăimîntă, gîndindu-se prea mult la ceea ce va aduce viitorul, nu reușește nici o dată în viață!”
etc. etc. Are însă și îndrăzneli de cuget, mai ales unde reflectează eseistic:
„Credința că există un destin este greșită. Teoria fatalismului este teoria slăbiciunei”ș.a. În general, observații de bun simț și bun suflet. Ia și partea
literaturii: „Greșesc cei ce nesocotesc literatura, considerînd-o fără însemnătate”.
În încercările mai literare, mai „nuvelistice”, și ele moralizatoare, se
poartă însă neîndurător cu personajele, organizîndu-le numai tragedii și
masacrîndu-le pe toate. E un cinism epic în sine, fără forță (scrie în proză
cu tot atîta talent ca și-n versuri). În „nuvela” Ademenirea, bunăoară, pe
biata Aretia nu numai că o lasă fără zestre (căci familia își vinde avutul pentru ca băiatul Ionel să poată învăța la Paris, numai că Maria îl omoară repede, spulberînd toate iluziile familiei Bondacu, moment în care doamna
Bondacu și moare de inimă), dar îl și lasă pe fariseul Ovidiu s-o drogheze și
s-o defloreze (bine măcar că Aretia, cînd se trezește, nu-și dă seama) și s-o
părăsească pentru una bogată; ca și cum n-ar fi fost destul, Aretia, refugiată
de rușine în provincie, are un copil minunat, dar și pe acesta Maria îl omoară pe cînd era student. Așa că la urmă ce-i mai rămase de făcut nefericitei
Aretia: „Scoase din buzunar un revolver mic și-și trase un glonte în tîmpla
dreaptă”. Dacă ar fi fost ceva de scrierile Mariei ar fi fost interesantă o cercetare a acestui conflict dintre iubirea ei de oameni și animale, declarată la
tot pasul, și sadismul cu care-și tratează personajele.
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Pe partea de patriotism Maria e, însă, înflăcărată. E admiratoare a
românului („ce vesel e Românul în mijlocul naturii, pe care o iubește cu
toată dragostea sufletului său” – Joian și Plăvan - doi boi care se jertfesc
pentru că flăcăul nătărău încarcă prea mult carul - și pe care Maria îi omoară cu milă și drag) și a României: „Cît mă mînă dorul, o țara mea mult iubită, să te pot vedea dela un capăt la altul!” (Cît mă mînă dorul). Admirația e
absolută: „Ca țara noastră nu e pe lume,/ Colț mai frumos fermecător!/
Aibă alta orice renume,/ Ca ea nu inspiră un tainic dor” (Doamnei G. ).
Pe partea sufletului ei, însă, e cam jale. Jale definitivă chiar: „Adio
nălucire,/ Luceafăr printre stele!/ Adio fericire/ A tinereței mele!” etc. (Lui
C.A.) Deși se mai destinde cu cîte-o fabulă sau snoavă versificată, Maria se
simte o străină exilată și chinuită: „S-au scuturat petalele de trandafir,/
Lăsînd pe masă al lor parfum;/ Tot astfel anii din al vieții mele șir/ S-or
nimici ca mîine de acum...// Nici un suspin l-al meu mormînt,/ Căci cine
plînge o străină?/ Avea-voi parte ca-n pămînt/ Să m-odihnesc de veci în
tihnă?” etc. (Variantă). De uitare, adăugată unui pustiu existențial, se teme
cel mai tare: „Nimănui rău n-o să-i pară,/ C-o străină acum s-a dus;/ Căci
pe cine o să-l doară,/ Dacă viața i-a apus?// A fost singură pe lume,/ Mamai sfîntă i-a murit;/ Fericire, zile bune,/ Pentru dînsa s-au sfîrșit” etc.
(Străină). Atît de pustie își simte viața după moartea mamei încît n-o mai
mișcă nimic pozitiv: „Eu, la frumusețea toată/ Îmi simt inima ca moartă./
Nimic nu mă-nveselește,/ Căci măicuța îmi lipsește!” etc. (Foaie verde, flori
de soc). Alte poete duceau greu doliu de amor, dar Maria duce unul, filial,
și mai greu. Versuri de orfană absolută scrie Maria.
Versurile împrăștiate prin însemnări sînt toate ocazionale - și cu diferite ocazii -, dar nici cele din adevărata ei carte de versuri – Din clipele gîndului2 - nu-s altfel. Maria vorbește doar în versuri cu toate amicele și le trimite la toate cărți poștale cu sfaturi, încurajări, consolări, compătimiri, felicitări, urări, după cum pățește fiecare. Cele mai frecvente sînt consolările
„filosofice” (se vede că amicele i se confesau mai ales la necaz), de genul
celei trimise Doamnei G. S.: „Bărbații jură eternitate,/ Cerînd femeii sinceritate;/ Dar ei ca fluturii, din floare-n floare,/ La orice femee le plac să sboare”.(Asta e, scrie fiecare cum poate!) Dacă-s mai tinere și-n pragul iubirii, le
încurajează cu înțelepciuni: „Din tot ce este pe pămînt,/ Iubirea e bunul cel
mai sfînt./ E singura dulce alinare/ La suferința ori cît de mare” (Pe un
album). Din păcate, nu și la suferința ei, de care însă se consolează tot cu
înțelepciuni: „Că n-a fost să fie/ Să nu ne întristăm,/ Nici aspra mînie/ Să
2 Din clipele gîndului. Impresii și corespondență intimă, Versuri de Maria Oprescu,
București, Tipografia ”Dimitrie Cantemir”, 1935. Cu mulțumiri doamnei Camelia Boca pentru ajutorul bibliografic.
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nu o păstrăm.// Este un ce numit destin,/ Ce hotărăște cele ce vin” etc. (Că
n-a fost să fie). (Deci nu era chiar greșită, cum zisese, credința că există un
destin). Maria e pesimistă definitivă cînd vine vorba de dragoste și de „fericirea acelor ce iubesc”, întrucît „toată fericirea himeră-i pe pămînt,/ Iar cel
ce o-ntrevede i-e partea lacrimi multe,/ Sfîrșind orice speranță în lacomul
mormînt” (Improvizare). Pînă la moartea mamei i-au mai surîs și Mariei
unele, mai ales natura („Jos flori și iarbă verde,/ Sus cerul cel senin,/ Pîrîul
cu reci unde/ Ce curg așa de lin!” etc., O zi de vară), dar după aceea a urmat
numai doliu. O suită amplă de bocete încearcă să exorcizeze această traumă
nevindecabilă: „Ce pustie îmi e viața fără dînsa de acuma!/ Nu mai e soare
pentru mine, ci doar chin și negru nor./ Ca orfană rătăci-voi, pînă mi s-o
pierde urma,/ Pînă ce inima-mi sdrobită se va rupe ca să mor” (Pe mormîntul mamei mele). Își scrie ea însăși epitaful: „... aci odihnește/ Suflet blînd
și chinuit,/ Care-n lacrimi și durere/ A lui viață și-a sfîrșit...” (La mormîntul
meu). Suflet bun chiar avea, căci mereu ne îndeamnă să avem grijă de
obidiți și de homeless-i: „Cînd este în casa noastră căldură, veselie,/ Cînd
suntem de vioară, de jocuri încîntați,/ Ei tremură în stradă de-a iernei grea
urgie,/ Cu lacrimi pe față, flămînzi și înghețați! (În iarnă). Entuziasmele o
prind pe Maria doar cînd vine vorba de patrie, iar sfîrșitul primului război
îi dă bun prilej să le declame („Fica mea mai mare, blîndă, Transilvanie
iubită,/ Basarabie prea scumpă, fica mea cea mijlocie,/ Bucovină, copil
dulce, ce mi-ai fost și tu răpită,/ Veniți toate ca-n brațe mama voastră să vă
ție” etc. - România către Transilvania, Basarabia, Bucovina) într-o
broșurică: România și dreptatea.3 E un mic monument de declamații (în
versuri și proză): „O mamă! Sfîntă mamă, o scumpă Românie!” etc. etc.
Entuziasmul ei e atît de nestăpînit încît scoate foi volante cu poeme (de
recunoștință) în franceză pe care le trimite Academiilor franceză și belgiană,
ambasadelor și guvernelor și lui Berthelot (care-i și răspunde personal). Și
guvernele și academiile îi fac onoarea unui răspuns.
De unii oameni e chiar păcat că n-au pic de talent. Că nu-și dau
seama, e de înțeles.

3 România și dreptatea. Alegorie istorică cu privire la ultimul răsboi ce ne-a făurit
România Mare, de Maria Oprescu, Tipografia ”Dimitrie Cantemir ”, București, 1933. Cu
mulțumiri Florinei Ilis!
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Restituiri
Alexandru Seres

Radiografia unui „titlu
pompos”: Silogismele
amărăciunii

După vâlva pe care a produs-o în lumea literară prima sa carte scrisă
în franceză, Tratat de descompunere (1949), Cioran nu a stat prea mult pe
gânduri: la numai un an distanţă, el preda editurii Gallimard o nouă carte,
Silogismele amărăciunii. Ea avea să apară la începutul anului 1952, fără să
mai beneficieze însă de primirea entuziastă de care a avut parte cartea sa de
debut în Hexagon. Peste ani avea să-şi noteze în caietele sale următoarele
rânduri: „Îmi amintesc proasta primire ce s-a făcut Silogismelor mele – era
justificată. Ce idee, să adun câteva maxime și să le dau un titlu pompos! Le
citești într-un sfert de ceas. Mă rog, am vrut să-l imit pe La Rochefoucauld,
și am fost pedepsit.”1
„Titlul pompos”, cum îl numeşte Cioran, va face în timp o frumoasă
carieră. Chiar dacă o consideră o carte ratată, Silogismele amărăciunii avea
să devină, după propriile mărturisiri, o lectură foarte prizată în anii ’70, mai
ales în rândul tineretului, trecut prin „revoluţia” studenţească din 1968. A
contribuit la acest succes şi reeditarea cărţii în format de buzunar, în 1977.
Compusă în mare parte din diverse fragmente – panseuri şi aforisme, o
bună parte dintre ele fiind rescrieri ale unor texte mai vechi, fie din cărţile
sale apărute în România (Lacrimi şi sfinţi, Amurgul gândurilor) ori din
cele rămase în manuscris (Îndreptar pătimaş, Razne), această carte a lui
Cioran s-a remarcat în special prin frumuseţea stranie a titlului. Enigmatic,
sugerând o profunzime absconsă, accesibilă doar unor iniţiaţi, Silogismele
amărăciunii va fi dat adesea drept exemplu al măiestriei sale în găsirea

1 Cioran, Caiete, Humanitas, Bucureşti, 1999, vol. II, p. 78.
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unor titluri epatante, alături de Ispita de a exista, Despre neajunsul de a te
fi născut sau Mărturisiri şi anateme. Cu toate acestea, cei mai mulţi exegeţi
s-au mărginit să sublinieze doar reuşita artistică, fără a încerca să descifreze
posibilele semnificaţii ale acestui titlu.
În textul cărţii, formula „silogismele amărăciunii” ca atare nu se regăseşte. Ea poate fi aflată într-unul din fragmentele pe care Cioran le-a publicat înainte de apariţia cărţii sale, în numărul din octombrie 1949 al revistei
La Table Ronde: „Ce qui perd le bonheur c’est son manque de rigueur; contemplez en revanche les syllogismes de l’amertume…” (Ceea ce compromite
fericirea este lipsa ei de rigoare; contemplaţi în schimb silogismele amărăciunii…). Fragmentul în cauză a fost semnalat de Nicolas Cavaillès în ediţia
Pléiade a operelor lui Cioran2; cu toate acestea, i-a scăpat faptul că aforismul din La Table Ronde apare, într-o formă modificată, şi în Silogismele
amărăciunii: „Bucuria are un mare defect: lipsa de rigoare. Priviţi cât de
riguroasă e, în schimb, logica fierei…”3.
E destul de limpede că modificările au fost operate de Cioran în versiunea definitivă a cărţii tocmai pentru a nu-i explicita titlul. Deşi a declarat
în mai multe ocazii că tot ceea ce a scris are drept punct de referinţă propria
sa biografie, tot Cioran e cel care şi-a impus să nu dea explicaţii asupra
punctului de origine al gândului său, fiind de părere că nu e bine să ofere el
însuşi „cheia fiinţei” sale4, să-i dea cititorului elemente care să-l ajute să-i
înţeleagă demersul; ba a mers chiar mai departe, afirmând că „[…] un scriitor trebuie să fie șiret; el trebuie să-și camufleze originile, începuturile, culisele în care iau naștere gândurile.”5 În cazul de faţă, reuşita e aproape deplină. Căci chiar având în mână această „cheie” explicativă din fragmentul
publicat în La Table Ronde, în care amărăciunii îi sunt conferite virtuţi
ordonatoare, în contrapondere cu fericirea, care e neconstrângătoare şi,
deci, inutilă demersului cognitiv, gândul lui Cioran rămâne încă învăluit
într-un halou care ne împiedică să-i desluşim până la capăt înţelesul.
Care este acest gând al lui Cioran? Cu siguranţă, unul pe care îl păstrează aproape de suflet, din moment ce, chiar expus la nivelul de maximă
vizibilitate a titlului cărţii, el continuă să se sustragă încercărilor noastre de

2 Cioran, OEuvres, édition établie, présentée et annotée par Nicolas Cavaillès, avec la collaboration d’Aurélien Demars, Editions Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 2011, p. 1347.
3 Cioran, Silogismele amărăciunii, Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 42.
4 „Cel mai bine e poate să nu ne explicăm, să nu oferim noi înşine cheia fiinţei noastre, formula destinului nostru. N-au decât s-o găsească ceilalţi – dacă socotesc că merită căutată.”
– Cioran, Caietul de la Talamanca, Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 46.
5 „Neantul se afla în mine”, interviu dat lui Gerd Bergfleth, în Convorbiri cu Cioran,
Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 134.
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a pătrunde în intimitatea semnificaţiilor sale profunde. Dar, ca în atâtea alte
cazuri în care Cioran a dat multiple forme obsesiilor sale, acest gând este
prezent şi în alte scrieri, mai vechi, în limba română.
Iată, spre exemplu, un fragment din Amurgul gândurilor (1940),
care ar putea fi o explicație a titlului Silogismele amărăciunii: „Cele două
tipuri de filozofi: cei ce gândesc asupra ideilor și cei ce gândesc asupra lor
înșiși. Deosebirea dintre silogism și nefericire... Pentru un filozof obiectiv,
numai ideile au biografie; pentru unul subiectiv, numai autobiografia are
idei. Ești predestinat să trăiești în preajma categoriilor sau în preajma ta. În
felul ultim, filozofia este meditația poetică a nefericirii.”6 Cioran vorbeşte
aici de filosofia de tip academic („filosoful obiectiv”), care se ocupă de idei,
de categorii, căreia îi contrapune filosofia existenţială, de tip subiectiv, practicată de cei care „gândesc asupra lor înşişi” – cazul său, filosofia practicată
de el fiind, în propria definiţie, „meditaţia poetică a nefericirii”. Nu e cu totul
lipsit de importanţă să amintim aici că titlul iniţial al cărţii Amurgul gândurilor, din care am citat, era „Breviar de mâhniri” (cf. Ion Dur). Nefericire,
mâhnire, amărăciune – tot atâtea ipostaze ale unei atitudini existenţiale
care îl defineşte pe Cioran, cel căruia i-a fost dat să descopere foarte devreme inutilitatea ştiinţei filosofiei pentru cel supus unor încercări cum sunt
suferinţele provocate de boală şi de insomnie.
Ideea apare cu şi mai multă claritate într-un manuscris din anii 194445, păstrat în arhivele Bibliotecii Literare Jacques Doucet, recent tradus în
franceză şi apărut la Gallimard cu titlul Fenêtre sur le Rien (originalul în
limba română fiind în curs de apariţie la Humanitas, cu titlul Carnetul unui
afurisit): „Ceea ce face din amărăciune o stare atât de-aparte este excesul
ei de rigoare, caracterul ei deductiv. Cazurile particulare n-o prilejuiesc, ci
intră în premisele ei. Ea-i o otravă procedând în silogism. În universul ei
logic, ea ştie că universul real o ajută şi-o justifică; ea cunoaşte erezia fericirii, lipsa de generalitate şi neputinţa demonstrativă a acesteia.”
Nu are prea mult sens să insistăm cu comentarii asupra acestui ultim
fragment, el fiind, credem noi, suficient de elocvent. Vom nota în schimb că
avem de-a face aici cu un exemplu dintre cele mai grăitoare privind procesul prin care, în trecerea de la română la franceză, scrisul lui Cioran este
epurat de preţiozităţi şi lirism, gândurile fiind supuse unor decantări succesive, până ajung să fie transformate în veritabile esenţe. „Silogismele amărăciunii” este una dintre aceste imagini metaforice, gânduri sublimate până
la esenţă, graţie cărora scrisul lui Cioran fascinează şi încântă.

6 Cioran, Amurgul gândurilor, op. cit., p. 55.
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Andreea Pop

Postantropocentrism glaciar
Mihók Tamás,
biocharia. ritual ecolatru,
Editura FrACTalia, București, 2020

De la un volum la altul, poezia lui Mihók Tamás a câștigat în termeni
de capacitate de abstractizare și de proiecție (tot mai rafinată) a obsesiilor
sale identitare. La bază, atât winrar de tot (Tracus Arte, 2015), cât și cuticular (Casa de Editură Max Blecher, 2017) fuseseră niște proiecte cu miză
pe fixarea unor teritorii cu aer ușor existențial și, mai ales, preocupate de
fluctuația limbajului. O poezie întinsă pe o scară ce începea cu niște poeme
biografico-erotice și se continua mai apoi pe o filieră ceva mai racordată la
un discurs tehnologic. Vizibilă fusese, oricum, odată cu apariția cuticularului de acum 3 ani, fiziologia în permanentă evoluție a poemelor, supravegheată cu atenție de Mihók Tamás și permanenta lui intenție de a-și revizita
propriul discurs.
Din acest punct de vedere, biocharia. ritual ecolatru (FrACTalia,
2020) poate fi citit ca linia de continuitate a unui poet mereu preocupat de
propria sa morfologie creativă, în prelungirea tentativelor sale anterioare de
distilare a poemelor. biocharia e, înainte de orice, un volum cu o puternică
predispoziție apocaliptică, atâta că apocalipsa pe care poetul o construiește
n-are nimic lamentabil sau amenințător în ea, ci, dimpotrivă, funcționează
ca un răspuns mai degrabă justițiar la adresa antropocentrismului decadent. Reflecțiile biologice, „verzi”, ce vibrează în volum de la un capăt la
altul sunt tot atâtea proiecții pe cât de concentrate, pe atât de difuze ale
extincției ca act de repunere în drepturi a unei lumi noi, în mijlocul căreia
tronează regnul vegetal și cel animal, iar umanul e, dacă nu epurat, lăsat în
plan secundar.
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Asta ar putea fi o premisă excelentă pentru un roman distopic sau o
pseudo-narațiune premonitorie (vezi Alan Weisman), dacă Mihók Tamás
n-ar pune aici la bătaie un arsenal poetic ce surprinde foarte fin subtilitățile
unei astfel de mize. Poemele sale se consumă, în primul rând, cu o anumită
melodicitate interioară ce impune un ritm specific, de viziuni extatice ale
dispariției lumii vechi și instaurării noilor cicluri, și pe un ton incantatoriu
și difuz, în același timp: „apropiere apoi suprapunere/ pieptenele de plastic
al maestrului/ prins de mult în banchiză/ sub firmament/ păduri virgine
păduri vacante/ redempțiunea picotind în coapse de nimfă/ eram toate regnurile ne petreceam/ cilii noștri își disputau selecția naturală/ pe dibuite/
furtuna zgâlțâia fălcile terrei/ bezna se cimenta în carii/ pe suprafața uscată
a lacului/ năpârleam de mătasea-morților/ la sosire așteptam/ depresurizarea suferinței strămoșilor/ abluțiunea ne-ncrucișa/ cu ultima suflare
schimbam subiectul”, păduri vacante. E doar un caz, nu știu dacă cel mai
reprezentativ, dar care vorbește foarte concret despre resurecția lumii cu
funcție de purificare și reîntoarcere la o ordine originară pe care poemele
lui se angajează să o reprezinte. Pe alocuri, această „reîntoarcere” glorioasă
e regizată de fapt sub forma unor episoade fastuoase (în ciuda unui minimalism altfel funciar al volumului) recuperate sub forma unor elegii cu
substrat ironic, cu accente psalmodice – e cazul poemului solarpunk (case
de hobbiți în valea euphorbia), un exemplu bun pentru modul în care
Mihók Tamás se joacă și își construiește (post)mitologiile sale rizomatice.
De altfel, și aici e al doilea argument în favoarea susținerii unui astfel de
proiect ambițios de către poezia sa, componenta vizuală rulează la greu în
aceste texte, e mediul cel mai la îndemână pentru recuzita cu care jonglează
poetul. Euforia și admirația mută sunt formele prin care poezia sa își consolidează tot acest proiect ecologic, iar modul în care ele sunt prinse în
rețeaua imagistică a poemelor contribuie la atmosfera glaciar-futuristă care
circumscrie proiecțiile acestea clinice funcționale în poezia lui Mihók
Tamás: „dâre din glod urmează labe târșâite// trei lupoaice năpârlesc la orizont/ de conturul focului de tabără// în decor moroii inseminează holograme/ castanietele nu mai bat [...]”, solarpunk (rezervația) vs. „soare
mimând orgasm/ pe sub orizont linia de basm/ întinse blănuri de ren/ doldora de-acarieni [...]”, în straie de sărbătoare roz-apocalips etc. Sunt fragmente de genul ăsta care filtrează cu subtilitate modulațiile cele mai intime
ale noului real ce câștigă tot mai mult teren în poezia lui Mihók Tamás.
Și, în fine, un astfel de spectacol al evanescenței e susținut în biocharia și de arhitectura fluidă a textelor. Deși în bună parte niște ritualizări
temperate, poemele experimentează cu forma, asimilând, gradual, jocuri
de cuvinte, secvențe grafice, ori mici „jucării” pe fond de prozodie clasică (în
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poemele Shakuzei); altfel spus, predispoziția experimentală a volumului se
manifestă nu doar în planul imaginarului, cât și la nivelul construcției textelor. Nu vorbim aici de un experimentalist cu orice preț, doar de dragul de
a fi unul, însă. Mihók Tamás reușește să își creeze o „stație” poetică pe
deplin cantonată în demersul ei, cu toată armătura ei de rigoare, și care își
dezvăluie tot mai concret, odată cu a doua jumătate a volumului și până
spre final, rațiunea ei interioară. Nu e vorba aici de un proiect ecologic doar
pentru că e la modă și în ton cu ultimele cerințe sociale, ci se poate citi mai
degrabă, în tot acest efort poetic, o reacție politică, un statement împotriva
capitalismului în fază avansată de degradare, fără înclinații stângiste prea
manifeste, dar cu o înclinație spre problemele sensibile ale socialului destul
de evidentă, totuși. Un poem ca look back in anthropocene/ poem reciclat
surprinde foarte fidel spiritul ăsta umanist al cărții, altfel greu de recuperat
în lipsa unor referințe propriu-zise în acest sens: „e iarnă de-am obosit./
sunt, cum a spus cineva,/ un pod detonat între empatie și faptă,/ corpul
meu se va târî afară din cușcă, corpul meu îmi va supraviețui –/ ce eră? ce
secvență?/ (cântec al dunelor de nisip)/ aș vrea să mă port frumos,/ în timp
ce punga de plastic traversează strada în siguranță/ și, ca la o transfuzie,/ să
mă tamponeze cineva cu dezinfectant.// [...] pentru utilajele ce deversează
deșeuri medicale-n râu,/ și pentru plămânii înduplecați ai fabricanților de
ciment,/ pentru martiriul pădurarilor cinstiți/ și pentru blazoanele oligarhilor cioplite-n granit,/ pentru ghenele piscicole și sudalma tacită a valurilor/ și pentru gârla birocratică a legilor verzi niciodată/ promulgate,/ pentru cărucioarele în care profitul și rata mortalității/ fac casă bună/ și pentru
salturile mortale ale fiarelor domesticite:// progresul civilizației fusese testat în vid./ un singur cadavru pe secvență, eră glaciară,/ de-ajuns pentru
adevăr./ e iarnă de-am obosit.”Așa se face că toată survolarea unor astfel de
teritorii postumane, pe care Mihók Tamás o desfășoară cu mult entuziasm,
își deconspiră, până la urmă, strategia ei fundamentală, aceea a punctării
derapajelor umane și a consecințelor lor irevocabile.
Chiar și-n ciuda anulării elementului uman în favoarea celui vegetal
și animal ca fiind moralmente mai justificate să ocupe un loc central în
noua ordine gândită în volum, biocharia rămâne unul care pledează, indirect, pentru regândirea modelului uman ca formă de ispășire. Doar că e o
pledoarie mai degrabă mascată într-un discurs spumos, ritualizat, care își
alocă un limbaj rafinat și care lasă mai mult impresia unei erupții de energie
imaginativă, decât de procese acuzatoare. Niște poeme în linie cu ultima
tendință în poezia contemporană (în vecinătatea lor stau și cele pe care le
scrie un Bogdan Tiutiu, pentru a aminti un singur nume) și un volum eclectic, electric în elanul său ecologic.
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Frumoasa convinsă că
farmecul vorbei poate
învinge până și viața
Rodica Marian,
O sută și una poezii,
Editura Academiei Române,
București, 2019

Dacă ne-am putea imagina teritoriul, imens, încăput între două titluri de
poeme ca acestea: Biblioteca din Alexandria și Apropierea de necunoscut, am
simți că el se mișcă pe un vector gnoseologic cu deschideri precumpănitor estetice. Vorbim despre o carte a Rodicăi Marian, O sută și una poezii, Editura
Academiei Române, București, 2019, al cărei cuprins se află între bornele
menționate. Antologia și prefața sunt de Mircea Tomuș, iar selecția reperelor
critice aparține autoarei. Credem că tot ei îi aparține și nota bio-bibliografică,
în legătură cu care nu există mențiuni. Cu atâtea elemente de paratext, am
putea avea senzația că, odată începută lectura volumului, pășim pe un teren
foarte sigur. Ceea ce n-ar fi decât o himeră, adăugată la alte amăgiri și mai mari,
când vine vorba despre poezie. Rodica Marian este un strălucit eminescolog,
dar și semiotician și critic literar, din poziția de cercetător științific principal I la
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară clujean. Evoluția ei poetică, inclusiv
din punct de vedere editorial, împărtășește soarta, însă și avantajele și inconvenientele mai multor promoții lirice, până la cea douămiistă. Arsenalul de tehnici literare e și el augmentat din mers, astfel încât, cum critica deja a observat,
imaginarul poetic pendulează larg între biografic și livresc. Personalitatea literară a autoarei este însă una care sfidează legile previzibilului într-o devenire
artistică.
La lectură, impresia e de imens corpus de texte care vin peste tine, gata
să te sufoce, dacă nu vei găsi la timp uneltele cu care să te așezi în siguranță în
mijlocul lor. O primă încercare a noastră de-a ne apropia de priveliștea ce,
printre cețuri, pare ademenitoare, e să deslușim câteva plisee în care simțim că
stă ascuns meșteșugul poetei. La puține pagini după începutul cărții, într-o
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Anatomie dostoievskiană, este descrisă împreună-lucrarea care face posibilă
nașterea poeziei: „Tânărul mesager m-a atins, vreo câteva secunde,/ apoi s-a
răsucit pe călcâie, și-a scuturat aripile,/ cu un fel de plictiseală și nerăbdare,/ și
m-a lăsat nedefinită, în continuă așteptare a sinelui, a acelui sine/ pe care cineva l-ar putea recunoaște.” (p. 15). Ba chiar mai mult, această „ars poetica” indirectă ține să ne înfățișeze și textura, felul cum se împletesc filoanele cu minereul
creației: „Doi demoni au rămas în pulsul meu dintotdeauna,/ stând la pândă,
paralizanți,/ orgoliul lucidității trufașe/ și smerenia cea plină de nesiguranță”
(ibid.). În Departe sunt de tine, Doamne se simte ecou de psalm davidic, captat
prin relee argheziene, încât avem cale deschisă a vorbi despre o inserție lirică,
miezul religios găsindu-și locul într-o ramă livrescă. Într-un alt poem,
Biblioteca lui Confucius, livrescul capătă o față paremiologică. Substanța ideatică a poeziei poate fi și devălmășia noastră asupra unei realități ce adună laolaltă nevoia imperativelor morale cu reflecții despre rosturile existenței. Un astfel de tablou poate fi citit la începutul unui poem cu un titlu încărcat de sugestie, Cuib de lăstuni: „Doamne, am înțeles ce se poate trăi într-un cuib de lăstuni,/ până când hoții de delicii vor putea să-i ajungă,/ acolo, sus, simt îndelung
și intens,/ cum sunt deodată oricine,/ și tu și el și ea,/ văd toate trupurile acestea suav îmbrățișate/ cu sufletele celelalte,/ fiecare hidos are o frumoasă/ și fiecare pur are un geamăn mârșav.” (p. 27).
O specie lirică „sui-generis”, numită de ea „poemul de invocație”, o
exprimă cel mai bine, credem, pe Rodica Marian. Respectând canonul retoric,
referentul poemelor sale, chiar dacă de o diversitate debordantă: „chipul
mamei din icoana scundă”, „ochii celuilalt, magnetici”, „acești fluturi de lumină”, „voi, lucruri”, „tânărul mesager”, „demonii”, șirul nesfârșit de cărți și locuri
la care face trimitere, e întotdeauna îndepărtat sau absent. Simțim, pe de altă
parte, gratuitatea relației eului poetizant cu toate aceste repere. Ele rămân simple elemente de raportare, a căror posibilă intervenție trăiește doar în limbaj.
Individualitatea fiecăruia dintre ele însă orientează stilistic textul în care apar.
De unde derivă și diversitatea greu de cuprins a poeziei din acest volum. Un
poem-reper, cu valențe programatice, se numește Ferma de fluturi. În el, toate
măștile eului, recunoscute de poetă ca fiind mai multe, se prind într-o horă
caleidoscopică, în care se încarcă de energii poetice, dar nu numai, una de la
cealaltă. În alt text, intitulat În plină zi, fluturi de lumină, putem observa cum
confesiunea se instalează ca formă de expresie predilectă. Și pentru că tot neam așezat cronica sub niște circumstanțe condiționale, încă de la început, dacă
am alege Cornișa cerului din cele „O sută una de poezii”, ce-am constata? Ar fi
ca și cum ai extrage numai rugăciunea din Oda (în metru antic), iar poezia, în
puternica ei armătură mitologică pe care o sprijină seducția morții,n-ar rămâne cu nimic mai săracă. Însă aburul mistic ce ne-ar învălui,ne-ar putea da
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senzația înălțării la cer: „Poate că sunt cu adevărat – fiica ta, Cerule,/ Fiindcă și
azi pot merge, firesc, pe Calea de lumină a mării,/ Până la soarele ce-l lași peste
noi,/ Ca pe un măr în elegantă cădere./ Știu că pot urca oricând legată de firul
zilei,/ Împletind razele prea arzătoare într-un leagăn/ Și strigând către zeul
înălțimilor extreme:/ << Lasă-mă să cad pe cornișa Alexandriei,/ De unde pot
vedea încă măreția apei înfocate/ Păzind farul în forma șerpilor mereu
mișcători … >>/ Și-apoi, mai tare, implorând:/ Lasă-mă să mă scald în grota
cea verzuie/ Cu apă lăptoasă/ Ca un smarald proaspăt inventat/ (înțeleg acum
de ce Malaparte și-a făcut casa/ În partea neumblată a insulei Capri,/ unde
adastă această aureolă/ Mai liniștită decât orice azur)./ E uriașă, magnifică,
ușoară căderea din picurii luminii/ Precum cititul hieroglifelor în spuma valurilor întunecate… / În nicio altă noapte nu mi-a încremenit mai misterios
inima/ O prea blândă, pietrificată durere,/ În unicitatea fiecărui val, a fiecărei
frunze,/ Sfârșindu-mă în irepetabilul oricărui fulg de nea,/ Bubuind în vălul
identității, la fel de surd, la fel de invizibil.” (p. 34). Textul de mai sus reprezintă
poemul-imagine sau – dacă vreți – „poemul de invocație”, în care se instituie
legătura vie dintre poetă și toate simbolurile poeziei sale.
Poemele cu înfățișare de „falduri baroce din cuvinte ritmate larg” (Irina
Petraș) par adesea sălițele cochete de lectură ale unei „Bibliotheca Orientalis”
unde, pe câte o măsuță găsești deschisă, ba câte o carte de Hafez, ba una de
Confucius, sugerându-ne toată sârguința autoarei de recuperare lirică a unor
simboluri din vechi civilizații: „(știu mai bine cei ce vorbesc ebraica/ de ce folosesc același cuvânt pentru bătrânețe și fericire)” (Mărturia vieții, p. 38). De altfel, în cazul Rodicăi Marian, unde resursele livrești înaintează petulant spre cititor, se naște și acest crez: „Miturile se reprogramează periodic” (Singurătăți, p.
59). Un ochi deprins cu lectura poeziei poate descoperi aici o carte bogată în
arte poetice, fie și exprimate pe spații mici, volante în anumite contexte. Un
vers ca acesta: „Totul mă sfâșie în taina unei pagini” (Deșertul alb, p. 70) dă la
lumină și mari elanuri de cititor. În alt loc, poetul ca salahor al cuvântului pare
mai puternic în intuiții decât fratele său, „cititorul fățarnic”: „încep să văd că cei
șapte psalmi/ Care nu sunt în Biblie e bine să rămână intraductibili în orice
limbă!” (Acum, p. 92). În sfârșit, revanșa celui din urmă revine odată cu
Seninătate: „Eu chiar am citit cuvinte scrise pe valuri/ Și nu mi-a scăpat nimic
din/ Neînțelesul lor sacru.” (p. 99). O opțiune estetică, asumată de autoare, este
elogiul adus „locuirii în chip poetic” hölderliniene: „E atât de simplu să știu, o,
cât de bine,/ Să plăsmuiesc sihăstrii, să ocrotesc penitențe,/ Ca niște năluci în
rochii de seară,/ Celebrându-și sufletul încoronat./ Fug apoi spre altarele
somnului,/ Surdă la albastrul uimirii de sine,/ La tot ce m-ar ajunge din urmă./
Și cântecul neinventat, fără să plece, fără să vie,/ Nepotrivit rămâne prea treaz,/
Cum caută lucirea un mărgean/ În furtuna sfâșiată de-ndoială,/ Cum rămân
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fulgerele în trupul amforelor/ Și nu trezesc zumzetul din albina cerească.”
(Obelisc invizibil, p. 71). Credința ei în forța cuvântului, de a păsui un deznodământ, este de neclintit, precum a Șeherezadei.
Remarca lui Ion Pop că poezia aceasta evoluează „între biografic și
livresc” poate fi nuanțată și în sensul unor detalieri ale primului termen.
Stringența unor imagini ale copilăriei se impune prin decantări de estet, dar
într-o varietate stilistică deconcertantă: „Regăsesc senzația acelui fără de timp
din casa părintească/ Într-o zi oarecare, aranjând flori pe lespedea sub care/
Nici nu mai știu de când s-au dus ai mei” (Moartea fără timp, p. 98). În altă
parte, toposul natal se cristalizează în forme ce topesc împreună graiul local și
amprenta olfactivă, tactilă ori sinestezică, care iarăși sunt ale omului de carte:
„recunosc, deodată, țesătura suavă, abia mirositoare/ A primăverii dintr-o livadă cunoscută cândva,/ Aroma bătucită mărunt și creț a rujei/ De lângă târnațul
bihorean al bunicilor.” (Dinăuntru se deșteaptă Transilvania, p. 104). Peisajul
ar putea deveni problematic la atingerea, din nou, cu melosul biblic: „așa se
unește psalmodic cântarea mea/ într-o pădurice bihoreană de nuci bătrâni”
(Portal, p. 116). Biografia matură a poetei se mută într-un topos nou, marcat
aproape diaristic, la finalul unui poem: „Mai cred, tot mai mult,/ În cele
șaisprezece morminte, cu brazii și florile lor,/ Care-mi străjuiesc drumul spre
casă - / Nu-mi pare ciudat cum aceste urme pioase/ Îmi reînvie acut chipurile
celor răniți/ Și mai ales ale celor scăpați de sub gloanțe” (Morminte pe trotuar),
(12 ianuarie 1990), ( p. 95). Noua coordonată spațială din biografia poetei
capătă și mai clare contururi atunci când se rotunjește cu o blagiană încărcătură sufletească, fiind mai mult evocate decât descrise piațeta și mica statuie a
Sfântului Gheorghe dintr-o emblematică stradă clujeană: „Astfel, mereu îmi
pare că pășesc într-un abur de carte/ În străduța mea din vechiul burg Cluj//
… // Și întunericul fabulos al ochilor mei teribil de verzi/ Simt deodată cum se
trezește sămânța de lumină/ Și pot asculta ce nu spune cu voce Sfântul
Gheorghe,/ Liniștea și noblețea pământului cu sudorile lui de piatră,/ Vraja
învierii din ape … și mă întorc, mereu, mereu mă întorc.” (Sfântul Gheorghe și
ziduri medievale, p. 102). Într-o Rugăciune uitată, îmbinând suflul epic și
plasticitatea descriptivă, caracteristice evangheliilor, poeta se întoarce la misterul lui Iisus: „Zic și eu din nou, precum sutașul, dar mai vinovată decât el,/
Fiindcă îndrăznesc să murmur dincolo de inimă:/ Totul e repetabil, chiar
moartea lui Iisus/ S-ar mai putea întâmpla odată, vreodată.” (p. 126). Poemul
e un nod al gândurilor ce pot trece prin mintea unui om în confruntarea cu
transcendentul. Din el se vede cum textura tematică a cărții trece și dincolo de
cunoașterea de sine prin lecturi și călătorii. Citind cele O sută și una de poeme
de Rodica Marian, am avut revelația unei poetese admirabile.
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Humanitas, 2020

Primul nazist are o miză mare, câtă vreme încearcă o reevaluare a unuia
dintre generalii primului război mondial, despre care astăzi nu se mai vorbește
mai deloc, ba chiar locul lui de veci, aflat undeva într-un cimitir din Bavaria,
indică o uitare sfidătoare a comunității și a națiunii pe care a condus-o pe câmpurile de bătălie mai bine de patru ani de, din august 1914, până în noiembrie
1918. Will & Denise Drace-Brownell pretind că Erich Ludendorff a fost unul
dintre cele mai malefice personaje ale secolului al XX-lea, cam de același calibru cu Lenin, Stalin sau Hitler, în seama lui fiind contabilizată moartea a
milioane de oameni. Un Ludendorff diabolic, criminal de calibru istoric, ni se
conturează tot mai mult și mai clar pe măsură ce paginile sunt răsfoite spre un
epilog în care nu încap nuanțele, eventualele îndoieli sau circumstanțe atenuante. Faptul că până acum uitarea a reușit să-l exonereze de o culpă uriașă
și să nu fie atins de blamul umanității este pus pe seama împrejurărilor, cel
de-al doilea război mondial acaparând interesul, iar prima conflagrație,
împreună cu cei ce au administrat-o politic și militar, lâncezind în așteptarea
unor analize menite să îndrepte un viciu de focalizare: „Ludendorff este un element-cheie pentru înțelegerea secolului XX. De fapt, nimeni nu îl poate
înțelege pe Hitler fără să-l înțeleagă întâi pe Ludendorff – unul a ieșit, ideologic vorbind, din lumea celuilalt. Ludendorff a contribuit la multe dintre
tradițiile care l-au făcut posibil pe Hitler. Câți oameni înțeleg că Ludendorff a
produs argumentația care justifica Holocaustul?” (p. 230). Autorii invocă un
Zeitgeist specific națiunii germane, decupat în timp între începutul primului
război mondial și finalul celui de-al doilea (31 de ani), o „nebunie colectivă” ce
a acționat asemenea unui narcotic, sub tirul propagandistic avându-i pe
Ludendorff și Hitler în poziția gurilor principale de tun. Ororile ce au decurs din
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conflagrațiile ce pun un nimb satanic pe fruntea veacului din urmă li se datorează precumpănitor. Primul nazist nu face decât să urmărească, pe baza unui
criteriu istoricist, evenimentele, insistând pe biografia personajului extras din
pătura ultraconservatoare a junkerilor, educat în spirit războinic, nutrind
credința că pacea nu este decât un răstimp bolnav și nătâng între două confruntări ce le oferă oamenilor posibilitatea de-a se măcelări în numele unor
idealuri fictive, născocite în saloanele unor state pentru care puterea înseamnă
înainte de toate privilegiul sau răsfățul de-a convoca moartea la dimensiuni statistice.
Will & Denise Drace-Brownell par a-și fi asumat condiția unor procurori
de caz. Dosarul Ludendorff-Hitler este deschis pe rolul unei instanțe ce și-a
propus să judece fapte până acum cunoscute, dar, din pricini obscure, rămase
într-o custodie incertă. Un monstru ignorat a făcut posibil un alt monstru (ba
chiar doi!), deslușirea procesului de fabricație constituind mobilul cărții, iar în
ceea ce privește ipoteza de lucru „magistrații” sui-generis fiind mai mult decât
expliciți: „Generalul Erich Ludendorff s-ar putea să fie unul dintre cei mai distrugători indivizi din secolul XX. Povestea felului cum a reușit acest lucru este
una cutremurătoare” (p. 9). Pentru a constata sau nu distrugerile invocate, să
enumerăm „capetele de acuzare”…
Toate învinuirile îi sunt atribuite unui personaj cu un profil de personalitate capabil de un randament maxim în articularea logică și pragmatică a
Răului. Ludendorff este înfățișat cu o armătură de trăsături ce ne trimite spre
un ins cu un potențial de „erupție” catastrofal: inteligent, meticulos, disprețuitor, insensibil la suferință, vânător de ținte definitive, niciodată resemnat, abil
în a deturna vinovățiile în funcție de interes, maestru al manipulării, antisemit
feroce, seducător prin oferta fantasmagorică oferită patriotului revanșard. În
numele acestor atribute, faptele se înscriu într-o logică de fier.
În primul rând, i se pun în responsabilitate milioane de vieți curmate
fără sens, atât din tabăra Antantei, cât și din rândurile națiunii germane, vieți
secerate în timpul „Ofensivelor Ludendorff”. Oarecum, cartea este un manual
despre aparența perfidã. Victoriile înregistrate la începutul conflagrației (Liège
și Tannenberg), cele care l-au propulsat spre celebritate și spre panteonul eroilor neamului, n-au fost decât un camuflaj pervers sub care s-au ascuns suferințele ulterioare, înfometarea, doi ani petrecuți în tranșeele colcăind de șobolani,
invadate de noroi și molime, dar mai ales înfrângerea finală. Dacă Germania ar
fi acceptat armistițiul, în 1916, iar războiul s-ar fi terminat fără anexiuni teritoriale sau perceperea unor daune, întreaga configurație a lumii ar fi urmat un alt
curs, poate fără să mai fi fost posibil un Hitler și cel de-al doilea război mondial.
Or, Ludendorff (un excepțional tactician, dar un strateg deplorabil) a fost cel
care s-a opus, promițând statutul de învingători și oferind mereu cifre ce
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păreau să-i dea dreptate, chiar dacă pe termen lung dezastrul se contura ca o
probabilitate tot mai frisonantă. Dar lucrurile sunt ușor de judecat acum, când
evenimentele sunt consumate (Jean-François Revel spunea că viața este un
cimitir al lucidităților retrospective!), dar atunci, când urile dansau pe masa
strategilor, iar gloanțele și șrapnelele secerau vieți cu toptanul, luciditatea pare
să fi fost o valoare reflexivă cu totul abandonată, ba chiar hulită. Autorii cărții,
deghizați în procurori, aduc în atenția judecătorilor virtuali o împrejurare ce
nu-și va găsi niciodată limanul prin verificare și dovezi irefutabile: deși
obținuse victorii strălucite, „Germania pierduse războiul mondial în primele
patru luni. Pentru a înțelege acest lucru au avut nevoie (e vorba de Wilhelm
II și Ludendorff – n. n.) de patru ani” (p. 36).
În al doilea rând, Ludendorff este acuzat de lașitate în formă continuată. Nu doar că nu și-a asumat înfrângerea la care, de altfel, a pus umărul cu
osârdie, dar a lansat sintagma „înjunghierii pe la spate”, preluată de la atașatul
militar al ambasadei britanice de la Berlin gen. Sir Neill Malcom (acesta din
urmă l-ar fi abordat pe Ludendorff cu privire la cauzele dezastrului german și
ar fi întrebat dacă nu crede cumva că pricina ar fi trădarea din interior, câtă
vreme generalul mitoman susținea sus și tare că Wehrmacht-ul se afla, în
noiembrie 1918, pe cale să obțină o victorie zdrobitoare!). Vinovați de pierderea
războiului, potrivit lui Erich Ludendorff, ar fi fost evreii, masonii, socialiștii,
comuniștii, catolicii, în sfârșit, defetismul german, în nici un caz el, eroizându-și faptele și fiind la un pas de a se martiriza. De fapt, armata germană clacase psihic încă din august, când ultima ofensivă plănuită de general eșuase.
Pradă unei crize de nervi, este incapabil să asume consecințele unui lung șir de
nesăbuințe: „La 8 august, a înțeles în sfârșit că pierdea războiul și s-a prăbușit
pe dușumeaua cartierului general. Cu spume la gură, a țipat ca o fiară rănită. Mai târziu a scris despre această «zi neagră a armatei germane» și era
furios pentru că, din perspectiva sa, oamenii lui îl abandonaseră” (p. 157).
Este reacția unui paranoic, urmată mai apoi de o abilă punere în scenă a piesei
de teatru absurd, cea cu înjunghierea pe la spate. Hitler și ciracii săi aveau deacum o teorie formidabilă, cu lipici la mentalul colectiv german, pe fundamentele căreia au urzit apocalipsa următorului război (Următorul război este, de
altfel, titlul unui opuscul scris de Ludendorff cu privire la necesitatea unei
conflagrații în care germanii să-și răzbune destinul și să-i extermine pe vinovați
– evreii). Teoria a devenit o obsesie, așa că în toamna anului 1923 îl vom găsi
pe războinicul fără prihană la braț cu Hitler (puciul de la berăria din Munchen),
dar și în calitate de candidat al NSDAP la funcția de președinte al republicii.
Al treilea cap de acuzare este, de fapt, o recunoaștere a stratagemei sale
geniale prin care a „infectat” Rusia cu „virusul” Lenin. Planul a funcționat perfect, așa că, în martie 1918, se încheia pacea de la Brest-Litovsk. Ludendorff a
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fost cel care l-a extras pe revoluționarul rus din Elveția (aprilie 1917), l-a urcat
într-un tren sigilat cu destinația Sankt Petersburg și i-a finanțat cu 40 de
milioane de mărci-aur aventura bolșevică. Dacă recurgem încă o dată la istoria
contrafactuală (ce ar fi fost dacă), atunci trebuie să admitem, împreună cu Will
& Denise Drace-Brownell, că fără un Lenin pe post de revoluționar sangvinar
firul istoriei ar fi fost altul, iar omenirea s-ar fi salvat de la experimentul comunist, atât de costisitor și aducător de năpaste. Numai că Ludendorff a acționat
în conformitate cu interesele Germaniei și a mizat corect, fiind de altfel singurul
său pariu strategic câștigat (a avut și alte inițiative, toate năstrușnice: atacarea
Indiei; constituirea unui corp de prizonieri irlandezi repatriați care să atace
Anglia; instigarea Mexicului pentru a invada Texasul!). Lipsa de viziune,
carențele în capacitatea de-a anticipa și de-a intui loviturile inamicului îi sunt,
de asemenea, devoalate – i-a disprețuit pe americani, sfidând impactul celui un
milion și jumătate de voluntari implicați pe frontul din Europa; a neglijat aportul tancurilor engleze în economia victoriei Antantei.
Tot datorită lui, prin recul declanșat de obsesia de a merge până la capăt
într-un război deja pierdut încă din 1916, Germania a suferit de foamete, iar
capacitatea de luptă a soldaților a scăzut dramatic în primăvara anului 1918.
Blocada britanică, efortul economic intern direcționat exclusiv spre război,
insensibilitatea la problemele populației civile au provocat un flagel ce a măcinat din interior puterea și voința de luptă. Cel mai bine ne dăm seama de asta
citind cartea lui Gerhard Velburg, Marele război așa cum l-am trăit eu.
Decembrie 1917 – iunie 1918. Însemnările unui soldat german în România
ocupată (Humanitas 2018).
Lașitatea în formă continuată se desăvârșește prin fuga în Suedia de frica
judecății poporului german sau a învingătorilor. Deghizat, purtând ochelari
albaștri, își abandonează familia și pleacă, revenind doar atunci când ultraconservatorii, în frunte cu Hitler, îi propun răzbunarea ce-i clocotea deja în sânge.
După ce procurorii de caz și-au etalat capetele de acuzare, ne mai rămâne nouă, cititorilor, să cugetăm, măcar, dacă nu vrem să rostim verdictul. Este
sau nu Ludendorff un netrebnic de teapa celor pe care i-a făcut posibili?
Lectura îți induce o anume febră, drept pentru care e bine să-ți acorzi un respiro și să te gândești că orice procuror este pândit de sindromul diabolizării. Ca
să-l evaluezi pe Ludendorff ca erou sau ca netrebnic îți trebuie o diferență logică
de viziune. Este, însă, cu adevărat straniu faptul că ambele perspective pot
coexista, hrănite de-o retorică ce-și atrage, pentru fiecare în parte, argumente
atent selecționate.
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Două ere în panere

S-a spus de-a lungul ultimelor patru-cinci
decenii despre numeroși poeți autohtoni că ar exersa
o scriitură (neo-/post-)bacoviană, dar nimeni dintre
cei pomeniți de critică nu a dobândit liantul dintre
mecanismul poeziei lui Bacovia și propriul saeculum
așa cum a făcut-o Andrei Doboș în Carst. Titlul cărții,
respectând o normativitate fonetică în siajul Plumbului, recomandă o selecție riguroasă din opera poetică a celui mai tânăr poet român contemporan antologat în timpul vieții.
Versurile celor cinci cicluri neintitulate,
despărțite prin câte o pauză de respiro (foi negre), se
alimentează energetic din reflecțiile unui eu meditativ și gospodar, unul care își dispută propria consistență, pendulând oximoronic între supraviețuirea
speciei și iluminare. Tocmai de aceea întâlnim la extremele fiecărei introspecții ritualice (prozodia specifică ne permite acest termen) materialitatea și spiritualitatea, pârghii poziționate complementar.
Puțin mai angajată filogenetic decât ontogenetic, poezia lui Andrei Doboș surprinde circuitul
materiei vii în natură, unind curiozități inerente
științelor naturii cu trăiri personale stârnite senzorial.
Tehnica aceasta, coroborată cu agendele ecologiste,
face posibilă trasarea unor înlănțuiri și ciclicități revelatoare: „A vrut să ningă/ dar nu s-a putut/ așa s-a
născut/ iarna fără zăpadă.// Colonii de vrăbii/ vră-

Andrei Doboș,
Carst,
OMG Publishing, 2020
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fuie gri/ în aerul gri/ peste magazii.// De la mezanin/ privesc cu capul plin/ de
toxic senin./ Toxic senin.” (Toxic senin), „60 la sută din biosfera planetei/ a fost
distrusă în numai/ 3 generații de oameni moderni”, „există 5 tipuri/ de plastic
în sângele meu”, „pe Terra au existat 5 evenimente/ majore de tip extincție/ în
legătură cu biosfera de la suprafață/ și un al șaselea care se derulează/ în timpul
existenței mele” (Pe cifre). Alteori se ajunge la reflecții futurologice de impact:
„Singurul – dar singurul lucru acceptabil/ ar fi ca omenirea să refacă tehnologic/ la un moment dat toate formele// de viață care au trăit vreodată/ pe
planeta Pământ și pe alte planete/ din univers și să le readucă la viață”
(Singurul lucru acceptabil), „când se va stinge marea/ de oameni un cer nou
și un pământ nou// căldura se va fi absorbit/ de mult în pietre/ și în spațiu”
(Oase de pui).
Demersul contemplării biosferei, a bogăției și a vicisitudinilor ei, este
jalonat de invocarea nevoilor primare ca agenți ai nostalgiei. Câmpul lexical
culinar (însumând peste douăzeci de referințe, care pe lângă faptul că au rolul
de semnificanți, poartă și sonorități specifice), intimitățile viscerale (Despre
bacterii) și tihna care secretă extaz conturează, împreună, o subiectivitate
multiplă, una de coordonare a planurilor particular și colectiv. Convertoare ale
atmosferei în dispoziție și viceversa, anotimpurile, momentele zilei, precum și
diversele stridențe senzoriale asigură condiții optime transfigurării micro- și
macro-fenomenelor în date ce edifică propriul sediu al înțelepciunii. Interesant
cum aceste exerciții, nedispensându-se niciun moment de pragmatism, nu
trimit eul în imaterialitatea unor transe, întrucât eul nu râvnește la dezrădăcinarea de sistem.
Discret vegheată tehnologic („Soarele este umed/ gâzele se îneacă în
soare.// Din când în când se aude/ acvatică/ o notificare.”, Stanță), starea de
meditație aluvionează gusturi, mirosuri și zgomote izbitoare în elementaritatea
lor („Visez locurile unde s-au așezat strămoșii/ virogi luminoase ce miros/ a pământ atins de fulger”, „torsul matern/ al stațiilor de epurare” – Iernare, „Strămoșii erau ființe extrem de flocoase./ Dacă puneai urechea pe pieptul lor auzeai
un tors ca de pisică bătrână și grasă.” – Despre strămoși), rime ambientale, sintagme refren („Nu ies din casă, nu caut companie,/ nu am companie, nu am.”,
Omul-reptilă), tot ce poate deveni obsesie. Având în vedere că aceste zone sunt
revizitate, paradoxal, întru „[z]drobirea sinelui” (Senzații), nu ne rămâne decât
să tragem concluzia că se apelează la masochismul numirii barierelor în calea
iluminării din rațiuni metaironice (v. Curăță pământul, unde motivul salubrizării se suprapune cu motivul extincției).
Însă dincolo de tihna subiectului stă, ca redempțiune sigură, tihna cuvintelor, o poetică a nerostirii ce permite întruparea gândului: „În cosmos/ e
atâta liniște/ că ar putea șterge/ mii de planete./ Și șterge.” (Apologia pro vita
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sua), „Cel mai mult și cel mai bine este atunci când îți place/ conversația însă
decizi totuși că este mai bine să nu vorbești.” (Conversația). Amprentă a
spiritualității orientale, aceasta, ca program, merge mână în mână cu expresivitatea elementelor bucolice pe care Doboș le concatenează în răstimpuri.
Camuflate în confesiuni și meditații, în critici sociale și atenționări sau în fruste
poeme de notație, aceste versuri redeschid orizonturi axiologice abandonate de
scriitorii predecesori și, în termeni mai generali, de societatea consumeristă –
exploatarea unui imaginar arhaic, străin de noțiunea capitalului.
Se află, așadar, o peliculă fină între subiectivismul umanist al acestor
texte și miza lor post-umanistă: „Eu am zis unire/ și organismul a curs/ în
urma glasului/ cu explozii de zahăr/ și culori/ – holocaustic –” (Fata de la
oraș). Poeticitatea Carst-ului e dată tocmai de această aparentă incompatibilitate:că în timp ce chestionează, eul poetic savurează obiectul chestionat, de cele
mai multe ori în virtutea păstrării unui ritm vital inerent spectrelor. Abordarea,
supraetajând două tipuri de sensibilitate, situează întreg proiectul poetic la
limita dintre antropocentrism (pe filieră bacoviană) și postantropocentrism
(via unui W.S. Merwin, de pildă), tendințe diametral opuse. Una dintre cele
mai pertinente exemple ale acestei dualități se află în Aforisme și sfaturi,
meditație-periplu din ultimul ciclu al antologiei, unde doctrina extincției voluntare este întâi anunțată, mai apoi abolită: „dar să nu faci copii (e imoral)” vs.
„[f]ă totuși copii”. Mai mult decât niște simple zorzoane stilistice, tropii au rolul
de a anula finitudinea entităților, de a le metisa și de a le prinde în cicluri transregnale și transcendentale: „Sunt gata pentru marea transformare în oale și
ulcele, în licheni și simbioți.” (Cădere fără sunet), „Paște în mine/ sunt un
câmp sensibil/ cu multă iarbă,/ sunt dezafectat și blând.” (Apologia pro vita
sua), „Am înțeles că sunt/ un animal/ cu o istorie complicată/ în spate, care/
va muri.” (Interese oculte), „Ochii tăi verzi, oceanici/ sunt bunul Dumnezeu”
(Silur). Totuși, oricât de viabile ar părea, aceste transgresări rămân doar niște
blajine scamatorii, întrucât, în cazul unei izolări de civilizație, „pentru că nu
există extracții reale, decât în sens/ militar sau de intelligence – am face așa
încât să ne vedem cu oamenii noștri măcar o dată pe lună” (Extracție).
Ultimul poem al volumului, Interese oculte, un soi de expunere secvențială a propriilor epifanii, readuce discursul poetic în meandre biografiste,
decuplând oarecum eul istoric de Istorie și, în final, dezarmându-l în fața misterelor naturii. Iată, deci, soluția lui Andrei Doboș – care știe că orice iluminare
poate cădea în infatuare – de a evita două stridențe discursive: a subiectivismului narcisic, pe de o parte, a radicalismului, pe de alta. Alături de Zidul de mătase a lui Constantin Virgil Bănescu și de :până mereu a lui Gabriel Daliș, Carst
se înscrie în rândul celor mai solide antologii de poezie de la noi influențate de
spiritualitatea orientală, gena ei zen reprezentând garanția longevității.
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Poe și Caragiale:
satiră și moarte

NEBUNI DE LEGAT. SAU... NU
I. L Caragiale i-a acordat o atenție deosebită scriitorului american
Edgar Allan Poe, traducând mai multe lucrări (prin intermediar francez).
Pentru anul 1878, în ziarul conservator Timpul (condus la acea dată de
Mihai Eminescu și unde lucra intens și Ioan Slavici, responsabil de pagina
externă și de cea literară1), este consemnată traducerea lucrării The System
of Dr. Tarr and Professor Fether2, cu titlul în română Sistema doctorului
Catran şi a Profesorului Pană3. Traducerea lui Caragiale este prima în
românește a acestei proze, care este printre cele mai cunoscute din opera lui
E. A. Poe4. Este curios faptul că, având în vedere umorul debordant, povestirea nu a cunoscut prea multe versiuni autohtone. L. Cotrău menționează
două variante înterbelice, datorate lui Mihai Straje (prima în colaborare cu
C. Iliescu)5, pentru ca abia în 1968, în volum, să apară traducerea de bază,
datorată lui Ion Vinea. De altfel, și traducerea în franceză, realizată de Ch.

1 Lucian-Vasile Szabo, Un alt Slavici. O geografie publicistică după gratii, Editura
Universității de Vest, Timișoara, 2012, p. 162.
2 A văzut lumina tiparului pentru prima dată în numărul din noiembrie 1845 al revistei
Graham’s Magazine.
3 Nu figurează în Addenda propusă de Liviu Cotrău. Versiunea lui Ion Vinea revine la titlul...
masculinizat, adică Sistemul doctorului Catran şi al Profesorului Pană.
4 A fost reluată în I. L. Caragiale, Opere, tomul IV, (ediție îngrijită de Șerban Cioculescu, care
continua munca lui Paul Zarifopol), Editura Cultura națională, 1938, pp. 260-277.
5 Un text a apărut sub forma unei broșuri de 30 de pagini, ca supliment al cotidianului
Adevărul, în anul 1926, cu titlul Sistemul Dr. Catran și al Prof. Puff. Următoarea traducere
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Baudelaire, a apărut relativ târziu, adică în 18656. Liviu Cotrău va realiza o
nouă traducere pentru ediția sa din 2005. Este o povestire pentru care E. A.
Poe s-a inspirat din paginile de ziar, așa cum s-a întâmplat și cu alte lucrări
ale sale ori cu alți autori. Inclusiv Caragiale și-a aflat subiecte în gazetele
vremii, ceea ce nu este un lucru rău.
Cu referire la această lucrare, Daniela Linguraru va preciza: „The
System of Dr. Tarr and Professor Fether, un titlu provocator în stilul ludic
specific lui Poe, care speculează relaţia omofonică dintre Tarr şi tar (smoală), precum şi între Fether şi feather (pană)7, este tradus de către
Baudelaire fără jocul sonor (Le système du docteur Goudron et du professeur Plume – sublinierea noastră). Caragiale, care traduce după
Baudelaire, şi căruia româna nu i-ar fi permis oricum astfel de artificii, preia
ca atare cele două nume, naturalizându-le, desigur, dar dă culoare titlului şi
printr-o variantă rară a substantivului sistem (Sistema doctorului Catran şi
a Profesorului Pană), care aduce un plus de preţiozitate şi, implicit, de ironie”8. Este povestea unei vizite la un spital de nebuni foarte bine condus.
Totul decurge cu un calm extraordinar, pentru ca finalul să releve un mare
mister: stabilimentul este, de fapt, luat în săpânire de pacienți, personalul
medical și administrativ (normalii!) fiind închiși în camere. Textul
urmărește pas cu pas nedumeririle naratorului. Ajuns cu o delegație în
acest spital foarte curat, el se miră de faptul că nu regăsește puse în practică
principiul „sistemului blând” de tratament instituit de celebrul doctor
Maillard. I se aduce la cunoștință că acum funcționează „sistemul dr. Catran și
al profesorului Pană”. Totul decurge ca o farsă, la care E. A. Poe era foarte priceput, amintind însă și de învălmășelile puse la cale de I. L. Caragiale, de comicul de situație din D’ ale Carnavalului sau O scrisoare pierdută. Istoria o regăsim într-un editorial al lui Grigore H. Grandea din ziarul Războiul din anul
1877, fără ca autorul să precizeze de unde s-a inspirat9.
a fost tipărită într-o altă broșură, difuzată împreună cu cotidianul Curentul, în anul 1930, titlul fiind modificat în Sistemul Doctorului Gudron și al profesorului Pană. Adevărul și
Curentul au fost două dintre publicațiile generaliste de mare tiraj și cu o mare influență în
epocă.
6 Liviu Cotrău, notă în E. A. Poe, Misterul lui Marie Rogêt, Editura Polirom, Iași, 2008, p.
516.
7 Expresia to tar and feather înseamnă, la propriu, „a unge cu smoală şi a tăvăli prin pene,
ca gest de pedeapsă sau batjocorire”, iar la figurat, „a lua în râs” (nota Danielei Linguraru)
8 În Receptarea lui Poe prin intermediari francezi, în Analele Universităţii “Ştefan cel
Mare”, Suceava, Seria filologie, A. Lingvistică, tomul XIV, nr. 2, 2008, p. 128.
9 Lucian-Vasile Szabo, E. A. Poe: romantism, modernism, postmodernism. Implicații jurnalistice, fantastice și science fiction, Editura Tritonic, București, 2014, p. 166.
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AVENTURĂ, BOLEȘNIțĂ ȘI MOARTE
O altă traducere efectuată de Caragiale este la povestirea The Masque
of the Red Death10, titlu pe care autorul român îl va reda în forma prescurtată de Masca11. De altfel, traducătorul va opera unele prescurtări și în
text12. Cercetătorii operei lui Caragiale nu au înregistrat inițial apariția din
Epoca, vorbind însă de un text al lui Caragiale apărut în 1898 în Calendarul
Dacia, amintind însă și de o versiune anonimă de proastă calitate, apărută
în 1885, în revista Tezaurul familiei13. The Masque of the Red Death este o
altă lucrare de-a lui Poe cu carieră în limba română, pentru că au fost câteva, bune, traduceri. Referinţa este în versiunea dată de Ion Vinea14, cu titlul
mai adecvat Masca morţii roşii. Povestirea lui E. A Poe merită (re)citită în
contextul anului 2020, marcat de epidemia cu virusul Covid-19. Desigur,
regăsim aici ecouri din Decameronul lui Giovanni Boccacio și din Jurnal
din anul ciumei, al lui Daniel Defoe, și, mai ales din Castelul din Otranto,
semnat de Horatio Walpole. Mai mult, protagonistul este prințul Prospero,
amintind de personajul cu același nume din piesa Furtuna (The Tempest),
de William Shakespeare.
Titlul povestirii are o semnificație deosebită, mai ales prin modul în
care autorul a înțeles să utilizeze termenul mască. La prima publicare, cea
din 1842, Poe a folosit englezescul „mask”, ca trei ani mai târziu, atunci
când va da o formă revizuită a textului, să se orienteze către „masque”.
Primul desemnează un acoperământ de față pentru situații sobre, serioase,
pe când al doilea trimite la divertisment, chiar la mascaradă15. Nu știm când
l-a citit Caragiale pe prozatorul Poe în traducerile franțuzești. Așa cum am
precizat deja, el va fi atras în primul rând de textele umoristice (satirice).
Traducerea povestirii The Masque of the Red Death indică însă și o evoluție
în creația proprie, deoarece, la 1896, Caragiale încheiase perioada comedii-

10 Publicată pentru prima dată în revista Graham’s Lady’s and Gentleman’s Magazine,
numărul din mai 1842. Aici titlul a fost The Mask of the Red Death. O ediție revizuită a apărut în 19 iulie 1845 în Broadway Journal, tilul fiind modificat în cel devenit de referință: The
Masque of the Red Death.
11 Epoca literară, I, nr. 1,1896. Va fi reluată în alte publicaţii, dar şi în ediţia de Opere.
12 Vladimir Streinu, „Edgar Poe și scriitorii români”, Revista Fundațiilor Regale, II, nr. 6, 1
iunie 1935, pp. 620-641.
13 Paul Zarifopol, „Note și variante”, în I. L.Caragiale, Opere, București, 1931, p. 640.
14 Aceasta va figura în E. A. Poe, Prăbuşirea Casei Usher, Ed. Univers, Bucureşti, 1990, pe
când traducerea lui Caragiale va fi redată în Addenda.
15 Dawn B. Sova (2001). Edgar Allan Poe: A to Z. New York: Checkmark Books. pp. 149–
150.
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lor (să ne amintim de rolul fundamental al măștii în D’ ale carnavalului) și
o mai mare atenție acordată prozei, fantastice, dar și cu accente naturaliste,
oricum cu întâmplări grozave, cum vedem în O făclie de Paște, În vreme de
război, Kir Ianulea sau Păcat... Este un alt Caragiale, mai neiertător, apropierea de universul poesc fiind evidentă, prin introducerea în paginile sale
de elemente de psihologie abisală, gotice și horror, însă nu pentru ființe
execepționale, ci pentru oameni realmente obișnuiți, dar prinși în
încleștările profunde ale existenței.

„CA UN TÂLHAR ÎN NOAPTE”
Finalul ales de Poe pentru The Masque of the Red Death ilustrează
mai mult decât moartea unor oameni, oricum trecători pe acest pământ. Cu
prințul Prospero și invitații lui, la care se adaugă servitorii și ceilalți oameni
ai curții, se stinge întreaga lume, timpul încremenește, distrus fiind și orologiul de abanos în umbra căruia Moarte roșie stătuse. Nu purtase o mască
de bal, ci era chiar chipul morții, cel cu care îi oripilase și înspăimântase pe
petrecăreți. Deși a lucrat pe un text intermediar în franceză (traducerea realizată de Baudelaire), varianta în română a lui I. L. Caragiale se apropie
extraordinar de mult de originalul în engleză, reușind să surprindă profunzimile textului. Iată cum sună încheierea: „Atunci cunoscură că le stă în față
Moartea Roșie... Le sosise pe furiș, ca un tâlhar în noapte. Unul câte unul
căzură grămezi prin salele de orgie inundate de o rouă sângerândă, unul
câte unul se stinse în postura ultimelor cârceie. Și viața ciasornicului de
abanos se stinse împreună cu viața celui din urmă dintre veselii tovarăși. Și
flăcările din tripoduri se stinseră. Și întunecimea, și ruina, și Moartea Roșie
puseră asupra totului câlcâiu de stăpânire fără de margini16.

16 E. A. Poe, Prăbuşirea Casei Usher, Ed. Univers, Bucureşti, 1990, p. 566.
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Guillaume Apollinaire,
Calligramme,
Poem din 9 februarie 1915,
Reconnais-toi

ENDECATON
Dan Negară • Cristina Stancu • Ana Donțu • Ghe Adacor
Cristina Drăghici • Ioana Vintilă • Artiom Oleacu
Alexandra Negru • Mina Decu • Marcel Vișa • Monica Stoica
Purtând microbul generaționismului decenal, istoria literaturii române și-a
făcut un obicei din a-și recepta individualitățile marcante drept emergențe,
instrumentându-le particularitățile stilistice spre a formula diverse tendințe de
grup.Deși sub orizonturi internautice, lucrurile nici astăzi nu stau foarte diferit:
vechile metodologii critice încearcă din răsputeri să identifice fel de fel de constante
– unele pertinente, altele exagerate – în cea mai recentă poezie autohtonă.
De aceea, pentru a întrezări adevărul alternativ, revista „Familia” vă propune un dosar de unsprezece poeți proaspăt debutați în volum, delegați să
reprezinte în versuri conglomeratul problematicilor extrem-contemporane.

MIHÓK Tamás

Dan NEGARĂ

– 25
un șarpe de argint ți-e suflul
care luminează noaptea
tremuri sfioasă deasupra circumstanțelor
un filament de pază care zvîcnește și cunoaște
suntem intensități care prind contur
talismane pentru cei care nu s-au născut
o formă moale a memoriei sădești suculente
în conserve fiindcă nu e nimic special despre noi
și nu am cedat cînd nu a mai rămas nici urmă
din capacitatea de a fi aici de a te pierde
în respirația cuiva de alături nimic
din planurile forjate curbînd timpul și spațiul
pentru noi
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mi s-a deschis pieptul ca o gaură de canalizare
caldă și primitoare pentru vagabonzii Paștelui
aviatori îndrăgostiți de goluri
care își lipesc frunțile
și se privesc în ochi pînă li se ating genele
le cresc aripi de carton în cădere și cad
mai pot oare să-mi fac prieteni la 30 de ani?
se frînge ceva cînd îmi amintesc
cum bunelu nu a mai apucat să-și cumpere un laptop
care avea să-l umple de bucurie
și cărțile pe care le-ar fi citit
le citesc eu acum beau a treia bere în Mayflower
bate un vînt rece dinspre mare
un bătrîn trimite săruturi prin aer
spre direcția presupusă a continentului
tot ce pot să-ți dau e căldura unui corp epuizat
un corp e un spațiu care se extinde
și se retrage ca mareea
își face ascunziș în sistemul limbic
un spațiu primitor și de scurtă durată
sărbătorile noastre tăinuite
prieten binecuvîntat de la sfîrșit
I will follow you all across the ocean
Where everything begins anew and is kept in motion
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liliecii percep un altfel de oraș decît mine
păsările speriate întotdeauna zboară spre lumină
orice formă de viață își cîrpește o hartă a realității
suficient de incompletă să nu o strivească
boschetarii din Leicester Square
pe care îi urmăresc de cîteva zile
astăzi au un fel de seară romantică
cu un păhăruț de ceai și prăjituri chinezești
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în toată aglomerația nu se întîmplă nimic personal
cutii cu carapace de crabi. un pokemon grăsuț
pe aceleași străzi. aceleași pattern-uri și conexiuni safe
englezii i-au bătut pe columbieni la fotbal
prin gîtlejuri magice s-au rostogolit
acele frînturi de dialog pe care nu le-ai putut uita
boschetarii din Leicester Square au adormit
unul lîngă altul cu păhăruțul plin de bani
ne studiază extratereștri care au alte simțuri
dar sunt la fel de precauți să nu se îngrașe
să nu-și piardă telefonul sau alte obiecte
asupra cărora creierul și-a extins schema corpului
îmi simt plămînii calzi în lămpile care căptușesc noaptea
și privirea îndelung milostivă a aparatelor de cafea
o fetiță oarbă pipăie ursuleții Haribo în pachețele
înșirate grijuliu de-a lungul unei altfel de lumini

– 84
mă întreb ce mai faci
printre alge
sfinții din porturi
și încercările de a nu pleca tristă
de la petreceri
prin norii din floricele de porumb
împrăștiate pe pavaj
mici furtuni subtropicale
îți dinamitează conexiunile firave
fenomene electrice deasupra îngerilor
din gările suburbane
dezbraci corpul ca pe o haină
nepurtată
eu nu sunt chiar bine îmi petrec diminețile
între șobolanii zburători ai păcii
aleg monedele de 1 leu înainte să dau
mărunțișul cerșetorilor
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și unde să mă duc
structurile cardiace își au originea în noapte
urmăresc oameni spre seară
iepuri albi pe lost highway
unde gustul întîmplărilor
e ca praful pentru răceală
hippocampus al unui oraș nordic
memorînd spațiul
fără câteva trăsături distinctive
aștept să-mi scrii cum
la început a fost cuvîntul
și era doar un suflu
o vibrație ușoară parazitînd aerul
a plesnit în timpane și-a desfăcut
tentaculele în apa neagră a explodat
lumea întreagă ascunsă
ca un bonsai luminos
care ne-a luat mințile
meaw meaw, it’s me

Cristina STANCU

*
spațiul în care mă puteam încă bănui a dispărut. doamna mari m-a
învățat într-un hotel din nottingham cum să schimb paturi în timp record,
să spăl căni cu fețe de pernă folosite. încă am impresia că mă deplasez
pe coridoare cărând după mine o pungă de gunoi tot mai grea și un sac
de lenjerie murdară. acumulez rezultate speciale, mă târăsc până la pubelă.
impresia că nu-mi pot deosebi emoțiile de discuții și apropiere fizică, aparatul
bruiat nu mai înregistrează senzații. de parcă toți am rula în cap același
narator
implicat și individualitatea îi aparține doar lui, un dumnezeu construit de
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ficțiunea din noi care nu mai reușește să se coaguleze altfel.
vom citi împreună studiile despre galaxia xmm-2599
ne vom imagina în fiecare zi 300 de miliarde de sori absorbiți
înăuntrul ecranului negru. îți vom povesti că rezistența
noastră nu a fost cu mult diferită de cea a ustensilelor casnice
care fac față nevoii. încearcă doar să înțelegi mecanismul necesar
unei vieți pentru a nu fi nimic din ce trebuia. voi reface senzația de
protecție încât să ți se potrivească. am fost valoroși și puternici
ne-am susținut înăuntrul disprețului, privește cât de periculoși suntem
în promisiunile pentru cei mai tineri. crescând mi s-a livrat și mie
ideologia animalelor de povară dar n-am cunoscut niciodată oameni
mai buni decât cei care și-au dedicat viața zilei de mâine.
*
nu intra în contact cu alți prizonieri
nu vorbi despre munca ta cu nimeni
dormi cu hainele pe tine
fă-ți treaba zilnic.
trebuie să produci 100 de purici maturi pe zi
puricii mai mici nu sunt încă necesari
dar uciderea lor este interzisă
între 800 și 1000 de purici erau colectați zilnic
cei zece bărbați care creșteau purici au murit pe rând
respectând regulile oamenilor cu mașini uriașe
care au venit să le salveze lumea de o boală autoimună
miliardele de oameni în carantină îți vor aminti de pasajul despre grupul
copiilor părăsiți în centrul focarului îngropând morții străinilor.
și imaginea materialului textil elastic care funcționează ca spațiile intime
dintre noi. femeia din interiorul tabloului reușește să evadeze iar nouă
ni se oferă materialul galben pe o pânză și punctul de ruptură.
voiam să construiesc capsule ermetice în care să închid oameni
voiam să explic răspicat ce înseamnă că suntem cea mai compostabilă
specie
să explic bunătatea până ar fi devenit ideologia celor mai puțin pregătiți
să plasez persoane sub clopote de sticlă pe întuneric să le spun e o
instalație
sau poate ecranele vor fi hackuite și ne vor amenința cu propriile vieți
în timp real. conceptul de damnare creștină a determinat-o pe christina
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johansdotter să ucidă un copil pentru a fi executată. schița originală a
camerei de gazare și a crematoriului seamănă cu mâna unui robot
cântând
la pian. dacă reacționezi poveștile încetează, spune preotul.
*
frica de cei care-ți vorbesc nu poate fi întâlnită în natură, mâini
îndoite, vânătăi, frecții, plasturi pentru durere, picioare împleticite către
noua destinație impusă. vrei să-ți acopere mintea și ochii ceva în care să
poți umbla. când am aflat că sunt o persoană am fost învățată cum să mă
urăsc. nu mă gândesc niciodată la voi atunci când trăiesc, nici când nu
mai trăiesc. sicriele unde dorm oameni vii în hong kong nu contează,
există tot felul de lecții moderne despre privit în gol în fața acestor
siluete care-și pot căra crucile. e important să închizi gura cadavrelor,
să coși buzele, permiți un rămas-bun cât mai igienic și sigilezi sicriele.
tălpile uriașe și corpul firav, copilul născut mort și înviat
trecerea lui de la învinețire la părul cel mai alb
îmi plac daunele colaterale fiindcă mă identific în tiparul rupturii
niciodată n-am probat și pentru mine ce-am demonstrat în realitate
toate gesturile mele mă vor urmări așa cum mă părăsesc aici
poate e permis un singur an cumulat de luciditate pe parcursul unei vieți
între clipele de claritate, fragmente pe larg despre suprarealism și
acționism
gagarin: nu îmi pot imagina cum e să mă doară ceva pe interior
cei cu mințile pierdute sau trupurile rupte învață că sunt balast
identitatea mea e doar obișnuința de a nu urla și ce decurge din asta
lucrurile din mine sunt mai puțin decât par în realitate
nimeni nu m-a obligat să nu simt dar nimeni nu m-a pregătit să refuz
mintea mea nu supraviețuiește fericirii
mă definește gâfâitul în spații proaspăt dezinfectate
mă pot atașa de ziduri la fel de bine ca de rudele de sânge
*
râsul slab al celor mai puternici care te scuipă dar îți cer sprijinul &
emoțiile compacte despre părinții noștri lângă sacoșele de mega și lidl.
ambianța virtuală, teleprezență și teleexistență, capacitatea de a-ți păcăli
mintea să creadă că trăiește într-o imagine. senzația că realitatea nu e hd.

56

Endecaton
experiența simulată poate fi identică sau complet diferită de cea a lumii
reale
persoana se poate mișca și poate privi în noul mediu datorită
echipamentului
materializarea imaginației înseamnă interacțiune artificialitate imersiune
totală. toți vrem procesoare mai rapide pentru noul tip de existență.
mințile celor 33.771 în secunda imediat următoare glonțului nu sunt
spațiu sacru ci suspendarea necesară profanării pentru a deveni adn.
fiecare protejează metafora subiectivă pentru femeia care-și naște propria
tumoră
caută în interior, salinger, asta vei găsi chiar și într-un film de hollywood.
locul unde-am crescut a fost distrus de oameni, am învățat să suport dar
acum
sunt doar carnea altcuiva. stau liniștită, mă aplec mai mult decât permit
încheieturile în colțul rezervat celor plătiți pentru succesul evitării
atacurilor.
tendința mea de a fi o persoană nu mai e necesară.

Ana DONȚU

***
cu mama e foarte simplu, e de ajuns să răspunzi corect la o singură
întrebare. aia care contează. o să-ți pună mai multe care nu o interesează
cu adevărat, apoi, ca și cum a aflat deja tot ce vrea să știe, o să te întrebe
de mama ta. aici trebuie să fii atent cum răspunzi. o să se prefacă
indiferentă, dar tot ce vei spune atunci va decide dacă te acceptă ori nu.
pentru că așa cum te porți cu mama ta, așa o vei face și cu fiica ei.
În realitate, pentru ea contează doar cum te porți cu pisicile,
fiindcă așa o vei face cu orice femeie.
Toate astea îi trec prin cap când freacă podelele
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dă cu peria în baie
trântește ceva nedefinit în tigaie și o prăjește până se face neagră
ca gândurile ei
ca dobermanul care a lăsat o cușcă goală în capătul curții.
E interesant cum gândurile alcătuiesc imagini aparent legate una de
alta
dar nu formează niciun tablou de ansamblu sunt strânse într-un ghem
care devine tot mai mare și mai încâlcit
începutul nu mai are nicio legătură cu sfârșitul
ar fi bine să te oprești
De câteva zile cușca adăpostește o pisică. Pestriță, slabă și îngrozită. Când
îi dai să mănânce, înfulecă totul, apoi mârâie și își zbârlește părul dacă
vrei să o mângâi.
Ia tot ce-ți trebuie
și nu da nimic înapoi.

spui: totul a fost bine
din senin
cum te-ai ridica de pe scaun în timpul unei conferințe
cu profesori și doctori honoris causa
ca să strigi cucurigu
și atunci mă întreb dacă într-adevăr totul a fost bine
dacă am stat cum se cuvine în dreapta ta
și mi-am aranjat părul o dată la cinci minute
(niciodată nu se știe cum apare de acolo
un cuc de jucărie să ne spună cât e ceasul)
dacă am băut cât trebuie
(minimum trei cocktailuri)
și mai ales ce trebuie
(tequila cu suc de lămâie și gheață
ca să te doară capul insistent și ca lumea)
dacă nu cumva ți-am spus prea devreme că nu
sunt interesată
și (Doamne ferește) dacă nu cumva am fugit din club
cât timp ai fost la baie
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spui totul a fost bine
cum ai spune că totul a fost un dezastru un măcel anarhie
chiar și așa – nimic –
a fost bine
și întotdeauna e al naibii de cald
într-o sală de conferințe

sunt lucrul ce umblă în întuneric
sunt molima ce bântuie întru amiază
strecoară-te odată cu umbrele nopții
să vezi pletele astea răsfirate pe toată bolta
și colții sfârtecând albastrul cerului
nu știu să fac cuiva pe plac, nici să refuz delicat
nu mă gândesc decât la ceea ce simt eu – frigul din oase
și pulsul din tâmplă
(apoi o bilă de foc rostogolindu-se brusc pe coloană)
nu știu să iau de aripi un fluture fără să i le frâng
nu-ți voi scrie texte frumoase
voi veni la tine
ca o lighioană neprimită pe Arcă
să hăpăi ce-a mai rămas
***
revărsate peste barba încâlcită
pletele lungi și negre atât de înșelătoare ca venele
care îmi străbat brațul transparent
și rădăcinile descoperite de ploaie
ceva ce ar trebui să rămână ascuns
expus în lumina rece
a unei dimineți de decembrie
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Ghe ADACOR

————————pat————————
pernă

pernă

cum ți-ai ales partea pe care dormi tu ai hotărât
asta sau ai lăsat de la tine dimineața îți cauți pa
pucii sau pleci în picioarele goale te agăți de p
ernă când sună alarma cine e lângă tine seara p
e cine aduci alături când dormi singur(ă) crezi
că ai visa diferit dacă ai dormi pe cealaltă parte
ar fi viața ta mai colorată poate acolo salteaua
e mai bună și arcurile încă se mențin în formă
ți-e frică de margini când ai tresărit ultima oar
ă din cauză că te-ai visat căzând țopăi sau ții la
integritatea patului tău acorzi părții pe care do
rmi mai multă atenție când faci patul dacă dor
mi ziua dormi pe aceeași parte ca noaptea cu c
ine visezi să împarți patul o noapte ce întrebări
îți pui în întuneric despre persoana care doarm
e cu tine te enervează când te atinge din greșea
lă în somn ai vrea un pat mai mare dormi ca un
fetus ca un câine într-o târnă sau lățit(ă) ca un c
adavru aruncat de la fereastră împrăștii citate d
espre limitele care există doar în capetele noast
re totuși de ce acum când nu e nimeni pe partea
cealaltă rămâi tot pe partea ta întinde-ți piciorul nu e nimeni lângă tine

spații
facem glume cu pisica lui Schrödinger
dăm din cap da da știu fizica cuantică
ce înțelegem ce fredonăm
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de ziua materiei negre să dai un acatist
dacă și tu crezi în existența ei
câți cartofi într-o gaură neagră câte radiații emit
tu n-ai cucerit nici măcar spațiul din frigider
gunoaiele nu se reciclează la infinit
cum e în trib cum te raportezi la simulare
prefer un om cu înger și demon pe umeri
unuia cu epoleți
când e liber de la stat când știu că totul e o întrebare

introducere la inevitabila geografie locativă
am eviscerat versurile despre mine
am vorbit cu gunoaiele plutitoare
după călătoriile în spațiile încăpătoare
înapoi la spațiile interioare unde trăim
intoleranți cu ceilalți și cu rimele întâmplătoare
prea sunt libere prea nepăsătoare
ah casă dulce angoasă
în care res�piri�
de fapt și fără nicio scăpare în fața
geografiei care epuizează tăcerea

stai locului
un om la locul lui
era și vecinul până să comită crima
a bate Pământul în lung și-n lat
presupune un traseu dreptunghiular
suspect de asemănător marșului
pe care îl făceai la nesfârșit în camera ta
ți se spune ai o viață înainte
o linie imaginară pe care te chinui să mergi
la ordinul polițiștilor din jur
drumurile noastre se despart acum
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ți-a zis cel puțin o persoană
dar stai locului copile
citește și dacă nu mă placi
citește-mă din nou cu vocea lui Morgan Freeman

Cristina DRĂGHICI

zeu industrial
nimeni nu va învinge aripile industriale ale zeului
care jonglează cu oamenii
prin mâinile lor
separându-i ca și când ar fi toți apă și ulei
cu măiestria unui bucătar care pregătește cele mai bune mese
doar celor care au curajul de a cina deasupra orașului
cu picioarele atârnând deasupra maternităților
și deasupra oamenilor incinerați
va păstra cel mai bun desert celor care râd deasupra orașului
rotind spaghetele pe furculițe scumpe
în timp ce sub ei se cerșește și cei care adorm înveliți în cearșafuri
se trezesc atârnând de ele
lor le va deschide sticla de vin scump
celor care își leagănă pantofii Louboutin deasupra corpurilor reci
și deasupra avortonilor care se usucă printre cotoare de măr
pentru ei va păstra sufleul
pentru cei care continuă să respecte fiecare deadline
pentru cei care se pot bucura
de țigările scumpe fumate la înălțime
din care scrumează deasupra lamelor cu biopsii
deasupra copiilor negociați ca un contract prenupțial
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lor le va spăla cu grijă lingurițele de argint
le va aduce șervețele înflorate
nu celor care mușcă din ele pentru că începe să ardă
ca și când ai fi un metru și ceva de carne crudă
îmbibată în spirt
lor le va spune cele mai bune glume în timp ce le va regla scaunele
ca să aibă o priveliște mai plăcută
în timp ce degetele lor mici de la picioare se relaxează deasupra
celor care au picioarele amputate
lor le va face poze
celor care se sprijină de bărbații puternici în cămăși albe
nu femeilor care îmbrățișează o cârjă cu mai mult devotament
pentru ei va șterge geamurile
celor care au investit în ridicarea lor
și îi va înălța și mai sus
nu se vor lăsa
până când nu vor mânca fritto misto printre nori
să nu mai vadă nimic din fraierii
care le păzesc mașinile și zâmbesc
fericiți că pot contribui la binele omenirii
pentru ei
bucătarul va folosi blițul
și nu se vor lăsa până când nu vor înlocui soarele
cu cel mai puternic bliț extern
și îi vor face un trepied din nori
să nu mai vadă chiar nimic din fraierii care se trezesc
bucurându-se doar pentru o nouă zi însorită

numărul golurilor
Mișcările de ocrotire erau doar șuturile profesioniste
Ale unei fotbaliste care a învățat să șuteze în cel mai scurt timp
Și primea mingea pe piept și de acolo o arunca înapoi
Celor care râdeau din tribune și pariau că o femeie la menstruație
Nu are ce căuta pe teren
(Deși nu era nicio urmă de sânge)
Voiam ceva mic și unic
Care să fie doar al meu
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Asta i-am spus și fotbalistei care s-a oprit
Cu mingea deasupra capului meu
Întrebându-mă ce caut în fața porții tocmai acum
În mijlocul campionatului mondial de fotbal
Pentru care ea s-a pregătit micșorându-și sânii
Pentru care ea și-a îmbibat jambierele în sânge
Ce caut eu în fața porții
Acoperind plasa care îi va primi mingea
Ca pe o mască de oxigen
Tocmai acum m-a apucat să mă infiltrez
Printre toți cei care și-au dedicat viața
Succesului răsunător
Care poate fi urmărit
Din terase în care numărul morților depășește numărul golurilor
Ce caut eu în fața porții privind în ochi fotbalista
Care a intervenit în propria ei carne
Ca într-o neînțelegere conjugală
Și s-a reconstruit pentru marele gol
Îndepărtând mâinile bărbaților de pe trupul ei
Ca pe niște vreascuri
Ce vreau să dovedesc de fapt
Stând în fața porții gândindu-mă la mâinile lui
Ca la două brioșe cu vanilie care mă vor aștepta în bucătăria micuță
La finalul zilelor în care numărul morților va depăși numărul golurilor
Cum îndrăznesc să o privesc în ochi
După ce ea i-a închis pe ai ei
Imaginându-și marele moment pe care eu îl stric
Punându-mă în fața porții
Ca o geamandură roșie gata să îi încasez șuturile
Și să îi transform marele gol într-o ploaie de stele
Ce caut eu acolo
Sub lumina acuzatoare a felinarelor stadionului
Respirând același aer
Cu femeia care a rămas fără el
Ca să poarte tricoul ligii naționale
Ce caut eu acolo
Înconjurată de bannere cu numele fotbalistei
Și de bărbați care ar da orice să aibă forța ei
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Gardienii m-au tras de brațe și m-au târât afară
Și fotbalista s-a uitat mult timp în urma mea
Mâinile îi încremeniseră deasupra mingii
Ca deasupra unui glob de gheață
Doar al ei

Ioana VINTILĂ

piersică
încerc să practic un ton potolit în poezie
un câine bătrân care-și caută oasele îngropate cu lehamite
cu labele murdare sap în ce-a mai rămas din luciditate
se spune că sincronicitatea perfectă nu există
că revolta e mai mult decât explozibil
(verbal niciodată faptic)
se incită la declarații sfărâmătoare
se caută ce-a mai rămas din rațiune
din părul ei de culoarea piersicii
pe care l-am stins cu o pătură din poliester
ca pe poemul ăsta
cucută & azbest
nu-l poți salva pe fiecare
obișnuiește-te cu asta
vom ieși de aici
imperturbabili
cu palmele mirosind a motorină
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în pântecul caracatiței cu o singură inimă
consolarea mic-burghezilor în miezul nopții când
noaptea e spartă de vocea sopranei care se pișă pe legea marțială
& aplauzele vin în convulsii dintre blocurile reci și ude de sânge
o imagine a libertății sau poate doar a miserupismului
o rupere de ritm în colos care dă trepidații masei de grăsime
îndeajuns încât jeleul să tremure
hârșâit
din toate încheieturile

peliculă. microalgal
amușin praful lipit în strat subțire
microalgal
de epiderma ta
m-am dezobișnuit de senzații
în simplitate am găsit capătul lucrurilor
în franchețe
tremurul micilor ambarcațiuni pe mări calme
ce era cel mai probabil să se întâmple
a fost sistat
de mecanisme s-a ales praful
necesitatea atingerilor
s-a ghemuit în fisurile calotelor
în mișcările tandre descopăr că ești încă
[cât de cât]
bine
membranele nu mai vibrează așa tare la zgomot
pentru continuitatea respirațiilor tale
deschid un piept tânăr de animal
și nu pot numi faptele de care sunt în stare mâinile astea
așa cum nu pot determina zidurile să-ți rețină forma trupului
pentru a mă ghemui
la final
acolo
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Artiom OLEACU

***
Artiom
dacă natura s-a săturat să suporte
beţiile şi bătăile
violurile şi crimele
de ce femeia ar trebui să le accepte
m-a întrebat ea ieri seara
cu o voce strangulată
când ne plimbam prin pădure după ploaie
şi-am văzut patru motănaşi morţi
pe care i-a dezvelit pământul
***
nu ţi-am povestit
dar săptămâna trecută am primit
un colet anonim
după ce l-am deschis
am văzut în el
o insectă necunoscută mie
care mi-a şoptit la ureche
dacă nu vei opune rezistenţă
vei deveni ordinară
***
ai sperat că te voi iubi
când mi-ai dăruit
coșulețul cu flori
ai crezut
că îți va fi comod acolo
ai sperat
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că te vei deprinde cu întunericul
dar ai eșuat
acum ești doar un gândăcel
ce-a rămas fără aripi
în camera sa pustie
***
și eu am înțeles
că locul nu e bun
aici nu ai cui să dai lămuriri
doar deschizi încet geamul
şi închizi încet geamul
cum sunt oameni(i) din Dublin
nu ai cui să dai lămuriri
doar deschizi încet gura
şi închizi încet gura
și eu am înțeles
că locul nu e bun
oraşul căruia
nu-i ajunge apă
ca să-şi spele mâinele
zgomotul de maşină
aplecându-se peste geam
ca să te plesnească
aici nu ai cui să dai lămuriri
doar înghiţi
câte-o pastilă dimineaţa
doar scuipi
câte-o pastilă seara
și eu am înțeles
că locul nu e bun
trei furnici lângă uşa frigiderului
cântând într-o baltă de sânge
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Alexandra NEGRU

1. Calimero
Trec cu palmele peste zidul imaginar
după care mi-am ascuns o frică mare,
palpitează,
trimite mici șocuri electrice-n capilare,
printre crăpături cad șuvițe negre, câteva cuvinte de ură.
Am să o înving cândva, îmi spun,
privind direct în razele soarelui.
Terapie ca-n vacanțele de vară,
mă alint cu câteva momente de sinceritate,
cu o mică psihoză de sezon.
Înapoi în țară și mă destabilizez cu totul,
e de ajuns un caz la tv să-mi destrame fantezia.
Mă arunc în ore lungi de somn,
în curățenia frenetică de august.
Sindrom Calimero sau pur egoism,
durerea mea e mai mare decât a celuilalt, e mai adevărată. În lipsa ei,
debusolare,
senzația că sunt departe de casă.
Și apoi el,
cu tandrețea lui nativă,
cu vulnerabilitatea lui atât de familiară.
Vine să consoleze, să orchestreze
o aterizare în siguranță.
El, care nu iartă nici după cei 7 ani de doliu negru, de penitență. Numai pe
mine, în fiecare zi, pentru toate copilăriile.
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Să crezi sau nu,
e zâmbetul de la final care contează,
nu-l vezi prin news feed, ne aparține în totalitate.

2. 100°F
s-a scufundat soarele-n furtună
drone pe cerul încordat încălcând bariere
e o liniște stranie și-un vânt jucăuș îmbracă fantome
fugim spre casă strivim zmeură sub tălpi
sângerăm și-i dulce toată durerea aceea
dintr-o boxă subtil ca o vrajă anima lui thom yorke
ne apasă pe ace în creier ca-ntr-o pernuță în joacă
fugim în fereastră pe cer țipari electrici aleargă
unul după altul
se luptă se hârjonesc
s-a întunecat de tot s-au stins toate luminile
aici oamenii mor lent și noi îi iubim pentru asta
zâmbește-mi puțin mi-e foarte rău
lasă-mă o vreme trebuie să decantez totul
îndepărtează-te puțin desprinde-te
mai am de curățat câteva răni
de umplut
gaura asta din capul meu
care se adâncește tot mai mult
și mă trage înăuntru cu totul

3. zen
Cum te poartă viața,
păpușico,
nici nu știi,
iată-mă acum aici,
pe teritoriu străin,
unde am fugit să mă reprogramez,
să mă arunc
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din caruselul hipnotizant, călduț până la adicție
unde m-au pus
ai mei, dragii, ca să mă protejeze,
de unde am privit totul
prin sticlă, docilă,
unde am stat sub vraja unui cămin funcțional,
siguranța
brațelor de cărbune ale tatei,
teritoriul acesta
care a devenit așa vital,
unde m-am retras
să scap de chisturile de ură,
monotonia provincială,
eșecul tânărului absolvent,
viciile aferente,
cum te poartă viața,
păpușico,
nici nu știi,
iată-mă, am supraviețuit,
am răni fluorescente ca niște medalii upgradate,
o schiță de viitor simplă și
un creier încântător
luminând
ca un copăcel dintr-un experiment olandez
cu adn-uri încrucișate.

4. hopeless romantic
Am mai dus până la capăt încă o zi.
Furia s-a disipat
în apa călduță, parfumată,
va dispărea ușor cu totul.
Îmi privesc corpul,
sunt o femeie împlinită,
fusiformă, translucidă.
M-aș putea iubi, în cele din urmă,
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m-aș putea ierta.
Închid ochii,
mă scufund,
o lumânare arde pe un colț de cadă,
vocea lui billie eilish
sfâșiată
undeva în surdină,
amintirea cuiva
ca niște stropi de sânge
pe un perete alb,
în care nu mai cred,
aerul nocturn umplându-mi plămânii
până la durere.
Rămâne doar
să te aștept.
Tu să vii
și spațiul acesta ostil, care acum
se contractă și mă rănește,
în care mă învinovățesc pentru tot
și-mi decojesc micile traume
ca o neastâmpărată,
spațiul acesta să se lumineze tot,
să fim doar noi,
o lumânare aprinsă, un cântec lent,
și dragostea
ca o amnezie blândă, terapeutică.

5. Traintravelling
Unele amintiri
sunt blitz-uri puternice care te surprind
după ce-ai petrecut prea mult timp singur
în întuneric.
Paparazzi.
Te scutură, trimit volți
în toată rețeaua neuronală,
luminează cu teroare
ca un cartier rău famat din marile orașe
văzut de sus cu o dronă.
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Iau câteva haine la întâmplare, câteva articole de îngrijire, le îndes în
grabă într-un rucsac cu bufnițe și copăcei colorați, sar în primul tren și vin
la tine.
Să te salvez, să te alint un pic.
E toamnă prematur, las în urmă un oraș acoperit de frunze și dezamăgire.
Oamenii trec prin tren, trenul trece prin oameni ca viermele în măr, ca
printr-o galerie uriașă, ore în șir.
Nu am somn, ascult un playlist vechi, aproape magic.
Încerc să îmi amintesc din ce m-am compus,
cum am ajuns în momentul acesta,
mă scufund într-un jacuzzi cu melancolie.
Mai așteaptă-mă un pic,
traversez munții pentru tine,
evit orice contact uman,
am să vin,
cu mâinile dezinfectate,
cu mască de protecție,
să te mângâi, să îți vorbesc cu tandrețe,
să fim copilașii lăsați singuri în camera cu jocuri mentale și jucării de tot
felul.

Mina DECU

recurență
„Nu, aici e vorba de un alt fel de recurență.
E vorba de recurența unei absențe
care nu a șters încă urmele prezenței
și nici nu prea știe cum să o facă,
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pentru că în natura ei stă dorința incapacității
de a se instaura pe sine însăși.”
***
toate ciorile alea fără rușine care dau ture în aer pe deasupra secției de
terapie intensivă îmi provoacă indignare și respect
dacă aș putea
m-aș muta în una dintre ele
pentru o vreme
***
omul stă în drum
deasupra lui firma luminoasă
apoi tiruri
depășești
și trecem din nou pe lângă moarte
în inima mea pasărea mică bate din aripi din ce în ce mai încet
până și teama are rupturile ei de ritm
îți spun pe respirație de mantră
înc-o tură
și degetele mele lasă urme pe mânerul portierei
***
vulnerabili și siguri
ating ambalaje de ciocolată
în apartamente mobilate sumar
și nu îi vede nimeni când trag peste ei pături
oportunități de argint învelite în folie de aluminiu
rostogolirea corpului
până devine con
din umbră
cineva chicotește
și gestul își pierde avântul
amară
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o pungă de tortilla
și fresh de portocale
se aude de-a lungul coridorului îngust cu multe uși
***
copiii fumează din obișnuință
au ochii injectați
cunosc adevărul
e cel de după colț
beau bere
și se uită la turiști
pentru ei libertatea
e să apuce fiecare să tragă alte două fumuri
puf –
probabilitatea fantastică a hazardului
particularitatea unei anumite așteptări
siguranța durerii care îi precede
râsul în fața logicii absurdului
a probabilității fantastice a hazardului
și gândul că orice s-ar întâmpla
toate vor rămâne la fel
ascunderea din spatele perdelei atunci când
bate clopotul în turla vecină
pentru a-și mai păstra intact încă puțin păcatul
au făcut-o la un moment dat să creadă
că zarurile nu trebuiesc neapărat măsluite
și-a reglat ușor respirația
a spus de trei ori în gând neisprăvirea dorită
a strâns din ochi apoi a deschis fereastra
acum poate să mă vadă chiar și dumnezeu
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Marcel VIȘA

A.M.R. 365
Mersul piticului la 6:00 a.m. în ploaia măruntă și deasă
cu arma în cumpănire, sub înjurăturile de birjar ale caporalului
„cap de gumă”, în cântecul melancolico-strident al cocoșilor
americani de periferie, sub tânguielile celor rămași fără (bani de) țigări,
ale altora (mai norocoși) rămași fără iubite.
N-ai din ce să tragi un fum, iar coșurile caselor par jointuri uriașe.
Chiștoace de scrisori în bălțile murdare. Ploaia penetrează vestonul.
Gardul „închisorii” sprijină plopii uriași din care croncăne ciori
trezite de răpăitul bocancului militar. Stoluri de negru pe cerul oltenesc
biciuit de vântul sfârșitului de lună februarie.
Plutonieri burtoși ordonă în careu adunarea. A.m.r. 333.
Băieți, ați belit pula!
La popotă se porționează salamul.
Mâinile grăsune ale bucătăreselor pun în farfuriile ciobite de greieri
marmelada de bostan și untul cu gust de margarină.
Aceleași mâini ștergătoare de fund xxl curăță cartofii prânzului copios.
Carne vânătă cu gust ciudat (câinii care tot dispar ne pun pe gânduri).
„Ia și porția mea, au adus napolitane la magazin” îi spun camaradului.
Clinchetul tacâmurilor instaurează în noi starea de bine.
Ne dezgolim cu teamă capetele. Mâncăm ce ne-a pus Irodiada în farfurie.
„Războiul e aproape!” urlă din fundul sălii sergentul nebun,
„stă să plouă cu bombe din est!”
Rânjim fasolea, pregătiți să ne aruncăm sub mese, în căutarea, cu lupa,
a firimiturilor de normalitate.
Mestecăm și scuipăm firele de păr ale lui Lassie, rămase printre dinți.
Armata de burți decretează: încă o lună aici și vom lătra cu toții.
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„Caporalul Ursache suge pula” scrie pe o bancă din sala radio unde ne
pierdem vremea
până la amiază. Învățăm codul Morse.
Ta ta ti ti ta! Ta ta ti ti ta! Ta ta ti ti ta!
Sunetele transmise în căștile căptușite cu cauciuc urât mirositor ne
penetrează timpanele
ore în șir.
Noaptea, scriu pe tavan poezii în cod Morse.
În cazărmi, noaptea e un sfetnic nebun
Ursache dă ordine în somn, ciorile s-au contopit cu întunericul,
cățelele fată, sub lumina blândă a lunii,
bucăți vinete de carne cu gust ciudat.
Ta ta ti ti ta!

O simplă afacere
Am deschis o spălătorie de morți.
Au venit cu miile, așezându-se, cuminți, la coadă,
în așteptarea jetului răcoritor peste oasele încinse de arșița uitării.
Unii au înțeles greșit anunțul de pe olx,
și-au adus rudele decedate recent.
Nu spăl morți proaspeți, domnule,
ei n-au nevoie de dușuri reci!
Doar cei foarte vechi,
fără vreo rudă care să-și amintească de ei,
să le toarne un păhărel de rachiu peste cruci,
doar ei pot să vină.
Nu s-a inventat deodorantul care să țină veșnic,
iar ei transpiră abundent
din măduva oaselor care le-au mai rămas
prin gropi adânci, coșciuge strâmte
ca niște garsoniere închiriate la suprapreț
unor studenți de provincie.
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Morții,
acești elevi novici într-ale cunoașterii postcarnale.
Profesorul lor doarme la catedră
în fața unui covrig abandonat pe fața de masă albă
murdărită cu cretă.
Febril, gesticulează în somn,
iar morții fredonează, nazal,
un cântec inexistent
de pe un portativ invizibil.
Pleacă la vestiare, își adună de pe jos pieile învinețite de furie,
își lipesc resturile de carne,
apoi se așază în cadă, așteptând sângele să li se întoarcă în vene.
După ora închiderii, am rămas singur în hala uriașă,
spăl cu furtunul aerul prin care au trecut cândva
trupurile celor pe care i-am iubit.

Rmn
Valuri dezolante de ceață la mal.
Sub unde, gif-urile se suprapun peștilor
care dorm sub lumina farurilor de camion.
Sunt chill,
cu stânga palpez bobina ce crește în burta robotică a femeii de lângă mine.
În dreapta țin doza de bere.
Spire de cupru mă înfășoară precum tentaculele unei holograme mistice,
mă atrag în lumi subacvatice.
Era bine în patul ei,
dar am depășit conturul înțelegerii.
Rulez un cui, iar fumul capătă aspecte de spectre greoaie,
pulsează și populează tavanul grena
din care se cerne molozul despărțirii iminente
dintre mine și eu.
Aici,
zimții cuțitului de pâine ating
venele mucegăite ale zilei.
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Conductele de pe Marte se sparg,
motorina băltește pe linoleum.
Astup cu o cârpă liniștea de după,
îmi șterg mâinile murdare
de pulpele ei
albe.
Lacul se umple de pixeli,
canistrele gem de zoaie HD,
pornim la drum.
Camionul huruie,
laptopul descărcat tace subliminal.
Au sucombat emoticoanele iubirii noastre.

Monica STOICA

1. visez foarte urât
[mi-au skos inima dîn piept și mi-au mâncat-o masonii heruvimii și
extratereștrii clorofilați pe urmă au luat niște polipropilenă și au făcut
mulaj la craniul meu și măsurau au spus apoi cu o voce ventrilocă despre
creierașii mei deluxe că vor să-i depună într-un seif lângă banii murdari ai
clanurilor mafiote conduse de Gina Lollobrigida și Douglas Richard
Hofstadter din I.A.D., totul petrecându-se în decurs de 3 secunde
catrastofale pe o muzică selectă]

2. brigita visează foarte urât
[brigita coconut plină de draci are un gecko verde pe buzițe umblă pe gura
ei un mic gecko verde viril birgita coconut își pune o mască cu extract de
aur frățică are o vedenie gen dark ages în care stă ca o tută așa ușor
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emoționată doar cu scheletu crinolinei pe ea și cu o lanternă de speolog pe
frunte și acel gecko care se plimba pe buzițele ei a plecat și ea stă pe o
bancă de piatră lângă un castel care de fapt e proiectat pe un ecran plm
castelul e doar butaforia și așteaptă și apare o caleașcă și în interior sunt
leuți albi nu e prințul mușchiulos și brigita coconut dă o flegmă și din
flegma ei se iau mostre flegma va fi analizată în era techno care se
întâmplă acum. mai e și o dronă care se ridică la cer și brigita coconut
suprainterpretează ridicarea asta la cer a dronei care ar putea să însemne
ceva dar nu înseamnă nimic du-te acasă brigita]

3. visez foarte urât
orașul e ok, flori de plastic fosforescente, blocuri înalte, pasarele, orificii,
vocile robotice anunță ora, timpul, emisfera corectă. aici merg în excursie
la familie. respir. e igienic. o doză de praf de pe bibelouri smălțuite:
balerine chioare și băieței care fac pipilică. începe o confuzie, poate de la
praful strâns de secole, întâi tremur ca varga, apoi văd capete gigant
ieșind din televizor.
ah, ce negru e apartamentul, de catran și mamaie îmi spune în șoaptă:
sunt organismul fricii
(invadez fântânile și cușca lu cuțu puștiu)
am ochii fixați în soarele ce împânzește grămezile de corpuri
dezmembrate, sucite din magazie și alea de sârmă din copaie
(pulsează suav tentaculele cerului)
(aici la noi în comuna nanov ce e performance de artă
ultracontemporană?)
corpurile se destind și mămoasă devine tanti fagurica
aici ține grigore mostre din astrul negru
și în zig-zag porcii noștri pe care-i cheamă cogeac se lasă în voia celui care
vine să le jupoaie șoricuțul virgin
e orbil să dormi, uf,
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somnul le înghite ca o gură pe gemenele virgine ale lui nea cuntachinte,
brazdele tractorului le-au despicat ca pe niște ierburi vii, clocotitoare, cu
oasele lor sfrijite, în lumina orgiastică, disecată-n fâșii.

4.
fetele lui cuntachinte au văzut
ectoplasme și voaluri
măști antice din latex
ziduri de sticlă
în lumină naturală
le-au fost editate
genele
și
păpuși cu buze carmin
au prădat penthouse-ul
fetelor
și bocitoarele au cântat
Lana del Rey
în mahalaua cyberpunk
unde trăiesc fetele lui cuntachinte
am văzut și eu experimente
romica puceanu criogenată
strânsă de gât de un moderator tv
care credea în bursă
dar voia să creadă din nou și în moarte
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Vasile Bunea

Albert

Zilele trecute, Max a profitat de căldura plăcută a începutului de toamnă
și a ieșit la o plimbare. A constatat amuzat că orașul natal are o mulțime de
magazine în care se poate și intra. Avea în acele momente un sentiment straniu, al omului care părăsește siguranța mașinii sale și se avântă într-o lume
nouă, de care era despărțit mereu de parbriz sau de geamurile portierelor.
Pășea încrezător pe trotuare, convins că cei din jur îl acceptă ca pe unul dintre
ei, chiar dacă nu îl cunoșteau. În realitate, nu părea să le pese prea mult de
prezența lui.
S-a așezat pe un scaun din metal, imitând barocul țărănesc, parte a
mobilierului urban din centrul pietonal al orașului. Privea piața care se deschidea în fața lui aidoma largului mării la ieșirea dintr-un golf. Oamenii treceau
grăbiți, parcă nepăsători la frumusețile din jur, care pe el îl fermecau; totul
arăta altfel decât din mersul mașinii.
Șefu’, nu vrei un ziar proaspăt, ieftin, plin cu informații și cu poze colorate?
Figura individului care i se adresa îi părea cunoscută. A făcut un efort să
își amintească de unde îl știa.
Vă costă doar doi lei, a continuat omul în timp ce îi întindea ziarul împăturit și mirosind încă a tuș. Albert vrea ca cititorii lui să fie pe deplin mulțumiți!
Insul era de o insistență agreabilă, în contrast cu aspectul său neîngrijit.
Privirea tulbure și ticurile repetate îi trădau unele afecțiuni psihice. Și-a amintit
unde îl mai văzuse. Era cel care alerga dimineața printre mașinile oprite la
semaforul de lângă autogară, vânzându-le șoferilor ziare, dimineața.
Ți-ai părăsit locul din intersecție, nu mai ai clienți acolo?
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Pe un braț, omul mai ținea câteva ziare. Degetele de la mâna aceea aveau
unghii lungi și murdare. Probabil căuta noi clienți. Amatori s-ar fi găsi în locul
acela suficienți.
Acolo stau doar de dimineața până pe la opt, șefu’, până atunci merg
domnii la servici. Și doamnele, dar ele nu cumpără ziare, preferă să se mai
aranjeze în oglinda mașinii cât timp stau la semafor.
Max nu avea mărunțiș prin buzunare. I-a întins o bancnotă de cinci lei.
În timp ce căuta restul, omul i-a cerut și o țigară.
Nu fumez, i-a răspuns, refuzând bancnotele mototolite și soioase pe
care el i le întindea.
Câți bani trebuie să vă dau rest, șefu’?
Păstrează restul, i-a răspuns cu gândul la microbii din buzunarul din
care omul scosese banii.
S-a ridicat de pe scaunul de metal kitschos cu gândul de a se așeza la o
terasă din apropiere, unde să citească la o cafea ziarul cumpărat cu cinci lei în
loc de doi.
Albert, după cum se prezentase, s-a amestecat repede prin mulțimea de
turiști și localnici aflată la acea oră în piața centrală. Își căuta febril noi clienți
pentru cele câteva ziare pe care le mai avea.
La terasă, Max a început să citească banalitățile cu pretenție de articole
de presă, unele sufocate de grămada de reclame colorate, în timp ce sorbea
absent din ceașca din care se ridica aroma fină a cafelei de calitate.
Să știți, șefu’, că aici e cea mai bună cafea din tot orașu’!
Albert îl privea pe Max zâmbitor, stând în picioare lângă el. Își vânduse
toate ziarele.
Pot să stau și eu aici cu dumneata la masă, șefu’?
Nu a mai așteptat aprobarea lui, pe care Max oricum nu era dispus să
i-o dea, și s-a așezat pe scaunul din fața lui.
Nu aveți o țigară și pentru mine, șefu’? Ale mele s-au terminat.
Nu fumez, i-a răspuns din nou Max, de data aceasta pe un ton ușor apăsat. Spera ca Albert să înțeleagă că prefera să își bea cafeaua singur și în liniște.
Vă plac albinele?
Albert pricepea că nu îi era agreată prezența. Max a vrut să pună punct
conversației, dar el a continuat impasibil:
Eu am la mama la țară patru stupi, de care am grijă ca de ochii din cap.
Sunt niște albine deosebite!
Max și-a întrerupt lectura și s-a uitat drept la intrus.
Să știți, șefu’, că sunt foarte harnice!
Aștepta să vadă ce urma. Era clar că subtilitățile lui comportamentale
nu-l convinseseră să îl lase în pace.
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Dimineața, înainte de a veni în oraș să-mi vând cota de ziare, le deschid
stupul să meargă la treaba lor.
Dar ce, sunt găini să trebuiască închise în fiecare seară?
Tonul ironic al lui Max s-a lipit de Albert ca apa de rață.
Cum să fie găini, șefu’? V-am spus că sunt albine. Și încă unele deosebite.
Atunci, de ce le tot închizi în stup în fiecare seară?
Stați să vedeți, șefu’! Albinele mele sunt foarte harnice.
Toate albinele sunt harnice!
Ale mele sunt cele mai harnice, șefu’! Am patru stupi. Dau buzna care
să iasă primele atunci când le deschid dimineața. Apoi pleacă în zbor în toate
părțile și v-am mai zis: sunt foarte harnice albinele mele…
Cele mai harnice, a plusat Max agasat.
Da, așa-i, cele mai harnice, bine că ai reținut aspectul ăsta, șefu’!
Max a făcut ochii mari. Albert își bătea joc de el?
Toată ziua trebăluiesc din floare în floare, iar seara îs atât de încărcate de
polen, că nici nu mai pot să zboare și vin pe jos la stupii lor de acasă. Se întunecă
bine până ajung toate. Să știți că fiecare își știe locul în stup.
Max nu s-a putut abține și a izbucnit într-un hohot de râs zgomotos.
Brusc, i-a pierit și starea de agasare.
Cum, măi Albert, să vină albinele pe jos acasă? a rostit cu ochii
înlăcrimați de atâta râs.
Da, șefu’, și să mai știți că nici nu mă duc la culcare până nu a ajuns acasă
și ultima albină! Le cunosc pe toate!
Max a încercat să se oprească din râs, uitându-se discret în jur, să vadă
dacă ceilalți de la terasă nu-l luaseră la ochi.
Albert, ești un tip fenomenal, ai reușit să mă bine dispui încă de
dimineață.
Simțea încă urmele lacrimilor pe obraji. A căutat un șervețel cu care să
se șteargă.
Mulțumesc, șefu’! Nu ai o țigară pentru mine?
Nu am, pentru că nu fumez!
Încet-încet, și-a potolit râsul. Lui Max începea să îi placă individul.
Și ce alte pasiuni mai ai, în afară de apicultură?
Ce-i aia apicultură, șefu’?
Nu s-a putut abține. A izbucnit din nou în râs.
Discuția spumoasă le-a fost întreruptă de o chelnăriță tinerică. Venise
să-i întrebe, zâmbind, dacă îi mai poate servi cu ceva.
O cafea lungă cu lapte, a zis Albert relaxat.
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Dacă vindeți țigări la fir, aș vrea una, a completat Max în timp ce o studia
pe fată din creștet până la tălpi.
Ați zis că nu fumați, șefu’!
Albert a sorbit din cafea cu înghițituri mari la început, dar când și-a dat
seama că țigara comandată era pentru el, a început să le savureze pe amândouă.
Știi, șefu’, înainte de a vinde ziare aici în oraș, eu am lucrat în mai multe
locuri.
Cheful de vorbă îi revenise după ce trăsese și ultimul fum din țigară,
arzând-o până la filtru.
Pe unde ai mai lucrat tu, măi Albert?
Max a intrat în jocul lui, convins că omul mai avea multe de spus. Deși
aiurea, poveștile lui erau amuzante.
Am fost și paznic la un câmp de pepeni, șefu’, asta până când proprietarul m-a dat afară, așa, fără motiv.
Cum adică, fără motiv? Trebuie să fi făcut tu ceva greșit, altfel nu te
dădea el afară.
Nu mai ai o țigară?
Nu mai am!
Atunci nu mai fumez!
Bine faci, Albert! Fumatul nu e bun pentru sănătate.
Albert începea să redevină agasant. Max s-ar fi ridicat să plece, dar voia
să audă continuarea poveștii. Voia să îl întrebe despre ce fel de pepeni era
vorba, dar s-a abținut. Cine știe ce alte conexiuni s-ar fi făcut din nou în mintea
lui și poate și-ar fi amintit vreo nouă pățanie musai de istorisit.
Soarele încălzea deja destul de generos pământul, așa că Max și-a rearanjat scaunul astfel încât razele lui să îi mângâie fața.
Cum ai ajuns tu să fii paznic la acel câmp de pepeni? a insistat el.
Păi să vezi, șefu’! La început nu prea am vrut să merg acolo, ca paznic,
dar mama spunea că avem nevoie de bani. Mi-a mai zis că, dacă nu primesc un
salar de măcar cincizeci de lei pe zi, să nu mă bag slugă la el.
Și ai primit cei cincizeci de lei pe zi? a intrat Max în jocul lui.
La început nu a vrut, mi-a zis că îmi dă șaizeci de lei pe zi, dar nu m-am
lăsat păcălit și i-am zis că ori îmi dă cincizeci, ori nu mă angajez ca paznic la el!
Credea că nu a auzit bine, dar și-a amintit repede cu cine stătea de vorbă.
Albert a continuat pe un ton hotărât:
A fost nevoit să accepte, că altfel nu mă avea el pe mine paznic la pepeni,
sau la cine știe ce, cu toți banii lui cu tot!
Vorbea încântat de puterea lui de convingere. Zâmbetul i-a pierit lui Max
de pe față. L-a încercat un sentiment puternic de milă. Nu regreta că îi lăsase
cei trei lei rest.
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Și cum de te-a dat afară, dacă ai fost atât de convingător?
Nu a fost vina mea, șefu’!
Nici nu mă îndoiesc de asta!
Șefu’, prin câmpu’ cu pepenii pe care îi aveam în pază, era o cărare, știi,
oamenii sunt răi și nu vor să meargă pe unde e drumul. Mereu găsesc câte o
scurtătură spre locul în care au treabă.
Vorbind cu glas scăzut, Albert îl privea în ochi, de parcă i-ar fi destăinuit
una dintre marile taine ale omenirii.
Să știi șefu’, că și el trecea tot pe acolo!
Cine, el?
El, șefu’, patronu’ meu.
Aha!
Într-o zi, asta era acum vreo patru ani, trece patronu’ pe lângă mine. Eu
stăteam pe cărare. Eram atent la toți cei care veneau pe acolo, să nu fure.
Era foarte pătruns de ceea ce povestea. Părea că era din nou paznic și că
relatează de la locul faptei.
„Auzi, măi Albert, ieri am trecut pe aici și era un pepene mare și frumos
la marginea cărării. Azi mă uit și nu îl mai văd unde era”, mi-a zis patronu’ pe
un ton aspru. „Unde?” am întrebat eu speriat. „Uite acolo!” Și mi-a arătat exact
cu degetul întins locul despre care vorbea. „De asta te plătesc eu pe tine, să nu
vezi cine și când fură pepenii mei?” „Șefu’, eu sunt cu ochii în patru mereu,
nimic nu îmi scapă.”
În timp ce povestea, Albert îi arunca lui Max priviri hotărâte.
Știam toți pepenii de pe câmpu’ ăla. Acolo unde mi-a arătat el nu fusese
niciunul! Patronu’ m-a privit amenințător și apoi mi-a zis: „Până diseară să îmi
spui cine și când a furat pepenele de acolo!” Apoi mi-a întors spatele și a plecat
cu pași hotărâți la treaba lui. Am stat și m-am gândit câteva clipe, apoi am alergat după el: „Patronu’, știu când s-a furat pepenele!” „Când, măi Albert?” „Ori
ziua, ori noaptea!” A doua zi m-a dat afară, pe nedrept zic eu.
Albert a tăcut câteva clipe privind în gol, apoi s-a ridicat brusc și a plecat
însoțit de aceleași ticuri și de privirea tâmpă a lui Max. Se întorcea în lumea lui,
dacă fusese vreodată plecat cu adevărat din ea, una în care albinele harnice
reveneau la roiuri mergând pe jos sau în care un salariu de cincizeci de lei pe zi
era mai bun decât unul de șaizeci. Acolo, acele situații – și probabil multe altele
de acel fel – erau posibile.
(fragment din romanul în curs de apariție
Albinele se întorc pe jos la stup)
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Urmele care nu se șterg
(fragment)

Refrenul cântecului îi persistă în memorie, ce expresivitate are, după
atâta vreme: „ Un om de la noi / A avut și car și boi ”. Tânărul absolvent a
reușit să se angajeze pontator la cariera de marmură. Elvira are grijă de
fetiță. Nimeni nu știe ce boală are. Mergea la lucru cu noaptea-n cap, seara
nu s-ar fi întors acasă, îl așteptau necazurile și manuscrisul cărții neterminate. Tatăl său murise, pierise fierarul satului, lumea îi simțea lipsa, unde
să repari o secure, sapa, lopata și hârlețul, să ascuți un ferestrău, joagărul de
două persoane, să pui raful pe o roată la căruță? Murise de inimă rea. Și-a
cumpărat batoză, după ce copiii terminaseră școlile, cel mic, Ilarion,
licențiat în filozofie, trebuia să se angajeze profesor iar celălalt, Ion,
devenise avocat când l-a apucat nevoia pe ministru și a dat poruncă să-i
lichideze pe câte trei din fiecare județ. Șeful de post, în exces de zel, l-a dus
în piață și l-a împușcat. Apoi a venit grațierea, dar Ion cel tânăr era mort.
Bătrânul fierar a fost declarat chiabur, i-au mărit cotele. După ce zăcuse
câțiva ani, fetița muri, apoi mama ei, Elvira. Ilarion rămase singur cuc.
Mergea la lucru, la carieră și nu-i venea să creadă că ajunsese de mirul
lumii. Își vărsa necazul la frizeria satului, lua cu el o „iagă” de vinars, aștepta
la rând, la tuns, mai trăgea o dușcă, îl poftea și pe Tiuțu, frizerul de
duminică, să servească un pahar cu domnul profesor. Pe asta sigur o știi,
bace Ilarioane: nu-i da, Doamne, omului cât poate să ducă, spunea frizerul
de duminică. Apuca de un capăt cureaua întinsă apoi freca briciul peste ea,
când pe o parte, când pe cealaltă, își trecea degetul mare peste tăiș, apoi
continua: Un om de la noi/ a avut și car și boi, / dar la ce i-a folosit/ că
nemic n-a dobândit. Ilarion înghițea în sec. De peste drum se auzeau
glasurile preotului și-ale cantorului la slujba de dimineață. Clopotele pă-
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reau supărate pe vremurile de război când floarea satului pierise pe câmpul
de luptă. Era neliniștit, îi pierduse pe toți, acum el, singur, ce rost mai are
pe lumea asta? Se întorsese la casa părintească, ar fi trebuit să o repare, de-acuma era veche, de pe vremea când tatăl său își întemeiase familia, după
primul război când se înfăptuise România Mare. Să o repare, că nu-i mare
lucru, da’ de unde maistori și dacă i-ar fi aflat cu ce să-i plătească, din ce
câștiga la carieră nu reușea să-și comande un costum de haine. Venea
toamna cea frumoasă, trebuiau lemne de foc pentru iarnă, dacă ai semănat
trebuia să culegi, fie porumb, fie cartofi, care cum se socotise din primăvară.
Pleca dimineața cu trenuțul de pe linia forestieră și se întorcea odată cu
turma de la pășune. Tot cu trenuțul. Pleca noaptea, venea noaptea. Nu-l
atrăgea nimic către manuscrisul abandonat pe masa din camera de către
drum. Prietenul său, poetul Augustin, s-a însurat la București cu o actriță
care avea relații mari. Spera să poată publica în revistele literare, cu ajutorul ei, ca mai apoi să adune textele într-o carte. Să nu abandonezi lupta cu
îngerul, îi scria Augustin, exprimându-se poetic. Lui Ilarion îi mergea rău,
postul de pontator la cariera de marmură s-a desființat. Apoi ajunse referent la o firmă care exporta pene de găini, raţe, gâşte. Când nu reușea să-și
facă planul, mergea pe sate, alături de țigani, să colecteze pene de la casele
țăranilor. „ Peneee... cumpăr, pene...” țipau pirandele, ca din gură de șarpe.
O vreme a fost profesor suplinitor de științe sociale și de limba latină, care
se făcea în anul întâi de liceu. Încă i se părea că are urme de „pihe” pe
hainele de profesor. Își examina ținuta înainte de a intra în clasă. Apoi a
cunoscut-o pe Cristina, profesoara de liceu, la Criș, după o vreme au locuit
împreună. I se păruse că are ceva din trăsăturile Elvirei, poate zâmbetul ori
privirea îi aminteau de vechea iubire. Așa-l cunoscuse Silviu pe Ilarion,
venise la bătrânul poet să-i arate scrierile sale. Prietenul poetului Augustin
reîncepea să publice, soția sa, actrița intra pe porți greu de pătruns pentru
a-i croi cărare spre lumea scriitorilor. Plănuia de mult să-l caute la
București. Silvestru reținuse un vers din poemele poetului, le aflase în
revista Familia: „Bretonul roman îmi flutură încă pe frunte ”... Purta un
pardesiu gri-fer, ca o mantie desfăcută în vânt, cu ochelarii cu multe dioptrii
și pălăria asortată, trecea prin centrul orașului ca un voievod coborât din
Codru Moma. Lui Silvestru poetul i se părea trist, ca o piatră sumbră, chiar
i se năzări să scrie un vers: Poetul este ca o piatră sumbră, acuma scoasă din
pământ... Era „scos” ca o piatră din carieră așezată spre soare dar partea
umedă, care zăcuse în pământ se deosebea de partea rămasă către soare.
Se gândea la emigrarea șvabilor, cum își construiseră casele pe o platformă
plutitoare pe Dunăre către Marea Neagră, călătorind spre Banat, cum
realizaseră pe un pământ nou și sub cer nou o lume nouă, conștienți de
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riscul pe care și-l asumă pentru ei și urmașii lor. Ei sunt altfel de oameni,
au trecut prin zone geografice diferite dar nu strică să ne gândim la modul
lor de a răzbate. Îi venea ideea, ca o adiere de vânt. Să se gândească la felul
în care au rezistat alte neamuri în istorie. Este o idee poetică că doar poetic
viețuiește omul pe pământ. Ar fi dorit să scrie, dar când îi apărea în memorie chipul Elvirei și al fetiței lacrimile îi țâșneau din ochi. Se ferea să nu-l
surprindă Cristina, s-ar fi rușinat, ea nu avea cum să priceapă că odată cu
moartea celor dragi murim și noi. Lăsa paginile neatinse, uneori mototolea
bucata de hârtie pe care încerca să-și noteze gândurile. „Omul este ca o
piatră cenușie pe pământ”. Trăise printre oamenii care lucrau cu piatra, fața
lor devenea pământie, fără expresie, se dezumanizau scormonind în
muntele de piatră. La școală nu păreau interesați de limba latină, cei mai
mulți erau copii de la țară, se strâmbau felurit încercând declinarea verbelor, cei care pricepeau câte ceva se mirau de ablativul limbii. Rosteau
împreună: In nostra patria multae faerae sunt...Că doar nu ne-om face popi
să învățăm limba asta, vorbeau pe culoar, între ei, elevii, în recreație. Toți
doreau să se facă ingineri, erau buni la matematică și la fizică, inginerii sunt
oamenii viitorului. Ei câștigă mulți bani, povesteau la ora de dirigenție,
rezolvau probleme din Gazeta matematică încurajați de profesorul de
„mate” și dirigintele lor. Apoi se gândea la dispariția unor popoare din istorie, grecii și romanii erau popoare vechi, făuritoare de cultură și civilizație,
cum se scuzau grecii că au preluat obiceiurile corupte de la romani, care au
fost printre primii homosexuali. Turcii au devenit măturători în Germania.
Din cele trei imperii : otoman, austriac și rus, ce se alesese? Cine mai
vorbește de austrieci, rușii au trecut la o ideologie străină de firea lor, traiul
și munca în comun, acum conducătorii lor voiau să extindă acest mod de
viață și altor țări, devenite sateliți după ce le eliberase de fascism. Parcă
seduși de o forță ocultă, conducătorii lor își doreau extinderea zonei de
influență. Erau colonii mascate de unde încasau despăgubirile de război,
zăcămintele solului și subsolului, recoltele ogoarelor. „Casa plutitoare”
zăcea de multă vreme sub formă de schiță pe masa din camera mare. Ce
metaforă, se minuna de unul singur, oare m-am gândit la emigranți când
am numit-o așa, la cei sosiți pe cursul apelor sau la propria casă, invizibilă,
nu doar a mea ci a tuturor școliților care urmau să-și întemeieze o casă și o
familie după finalizarea studiilor. Chiar și căsătoria devenea o problemă, cu
greu îți găseai perechea în locul de baștină. La preoți și învățători problema
părea să fie mai ușoară, perechea nu trebuia neapărat să-i fie egală, dar
lumea te judeca și după asta. E o problemă complexă, își zicea, poate fi și
casa nevăzută ori casa din inimă, câte metafore nu existau în dicționar, tre-
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buia doar să ai răbdare și talent să le împerechezi. Mare filozof e și Tiuțu,
frizerul, toată săptămâna este la muncă, pe câmp, iar duminica, în loc să se
odihnească ori să meargă să se roage la biserică, îi caută pe săteni în cap și
pe după urechi. Frizerul de duminică, bună găselniță, că în altă zi nu l-ai fi
aflat acasă de cu ziuă. Multe personalități are satul românesc, de la
învățător și preot la fierar și tâmplar până la pantofar și frizer ori pădurar și
milițian care, e drept, lucrau ore suplimentare într-o activitate din care nu
ar fi putut supraviețui. Unii săteni nu aveau bani să plătească și se băgau
datori cu zile muncă, cu brațele, la cosit ori la recoltat. Totul se făcea pe
încrederea dintre oameni. Că oameni suntem, doar. Golise paharul și se
uita la Tiuțu cum ascute briciu, poate n-ar strica să se și bărbierească, dacă
tot e aici. Ras, tuns și frezat era deviza la București unde-l vizitase pe Ion
cât era la studii. Doamne ajută, vecine! Sănătate domnu profesor, se îndemnau la paharul de vinars, cum se zice prin zona Codru-Moma. Se oprea din
lucru, trecea lama briciului peste un fir de păr din braț și-l reteza. Dacă-l
tăia din prima înseamnă că este ascuțit destul, iar dacă firul se îndoia mai
freca lama briciului peste luciul curelei, când pe o parte când pe alta. Abia
apoi trecea să radă barba clientului. Frizerul de duminică nu stătea o clipă,
aduna părul căzut pe jos, avea o măturice din sorg cu care îndepărta părul
de pe prosopul legat la gâtul și pe spatele omului. Culoarea albă a prosopului dădea peisajului un sentiment de curățenie. Apoi domnu profesor,
povestea moșu de pe front, că întrebau regățenii cum facem noi de avem
porcii așa de grași. La ei purcica ajungea la 60 de kilograme. Abia aștepta
să termine cu tunsura și Ilarion se îndrepta spre casă. Avea pe foc o oală de
10 litri din tablă în care încălzea apa cu care se spăla pe cap, pe trup, apoi
peste tot. Vara se așeza pe scaun în curte, să se usuce la soare. Relaxarea de
duminică, era satisfacția maximă. Când se răcea vremea, aprindea focul,
încălzea camera, aducea scaunul cu ligheanul în casă. Ce frumos era în
camera dinspre drum unde mirosea a mere coapte și a gutui. Se bărbierea
în curte, examinându-se în oglinda cât o palmă, așezată pe masă, sprijinită
în canceul cu apă. Dădea cu spirt după bărbierit ori cu arămiță, lichid colectat de la pregătitul vinarsului, primele picuri care cădeau din răcitor. Nu
mirosea atât de plăcut ca spirtul medicinal ori ca Diana, lichid astringent
bun de uns pe picioare contra reumatismului. Frecția cu Diana era
panaceul universal, apă de gură, frecție pentru durerea de picioare, dureri
la încheieturi, dureri de spate. Se vindea în sticluțe la sfert de litru și era
ieftin. Și culmea, se producea în București. Nu lipsea din casa niciunui
sătean. Pentru sărac sau bogat, pentru tânăr sau bătrân, pentru bărbați sau
femei, folosiți frecția Diana. La magazinul sătesc se colectau ouă de casă,
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vânzătorul avea două cercuri din sârmă prin care trecea oul, cel mai mic se
achiziționa cu 60 de bani iar cel care nu trecea prin al doilea cerc se plătea
cu 80 de bani. Când nu aveau bani de țigări gospodarii adunau câte două
sau trei ouă din cuibar și făceau trocul, în schimbul ouălor primeau țigări
Naționale și Mărășești. Ilarion voia să se dezvețe de fumat, dar i se părea că
fumatul îi aduce o anume liniște, se învățase cu țigările Naționale, nici nu
erau scumpe la un leu și ceva pachetul, aveau un gust moale și scoteau un
fum albăstrui. Trecea apoi la manuscris, Ilarion Moma, scrisese caligrafic
pe foaia de hârtie, „Casa plutitoare”, versuri. Se adunaseră câteva, ar fi dorit
să publice fragmente ori grupaje de versuri să vadă reacția literaților. Din
cercul prietenilor de la Sibiu doar poetul Augustin se afla printre semnatarii din reviste. Trimisese, la întâmplare, un grupaj la cotidianul local,
după care a primit o scrisoare oficială că versurile denotă o anumită maturitate deși se simte puternic influența lui Rilke și a lui Blaga. Redacția
așteaptă câteva date biografice și o fotografie. Adevărul este că-l citise pe
poetul austriac de limbă germană și pe Lucian Blaga care de câțiva ani
revenise în câmpul literelor. Revistele erau pline de versurile poeților oficiali care preamăreau pe marii conducători ai popoarelor și realizările economice ale zilelor noastre. Poetul Augustin l-a îndemnat să trimită poeme
la redacția ziarului regional dar să le aleagă pe cele mai optimiste. Să nu fie
catalogat poet decadent. La nici o lună după ce trimise versurile, se văzu în
pagina de cultură a ziarului, care apărea sâmbăta, cu trei poeme și o
fotografie însoțite de o sumară biografie: profil liric, Ilarion Moma. Parcă o
scânteie i se aprinse în suflet, se eliberase de zbuciumul prin care trecuse.
Nu-i spusese Cristinei că s-a reapucat de scris, mai medita dacă s-o
amestece și pe ea în lupta cu îngerul, cum zicea Augustin. În cariere de
piatră mai lucraseră și alți contemporani de-ai săi. Îl citise pe polonezul
Karol Vojtyla, poet care devenise apoi papă. Unii spuneau că este român
asimilat în Polonia, e o teorie întreagă aici despre gorali care au ajuns până
pe vârful munților Tatra în drumul lor cu oile, fiind la origine români. După
anul 1968 parcă ceva se schimbase în politică, fiecare centru de județ avea
un comitet de cultură care se ocupa de creațiile literare și plastice.
Primăvara de la Praga se apropia cu pași mici și de țara noastră. Avea manuscrisul pregătit pentru tipar dar nu se hotăra unde să-l predea. Avusese
și un incident neplăcut în legătură cu poemele lui Augustin Crișu, primise
și el un exemplar din poemele scrise în tinerețe iar un altul, pe care-l
crezuse prieten, l-a turnat la miliție. A primit o bătaie bună, a trebuit să predea manuscrisul celor de la miliție. Aceasta-l punea pe gânduri. Are vreun
rost să-și amărască restul vieții, dar la ce bun mai scrisese ceea ce a adunat
într-o carte ? Salvarea i-a venit tot de la prietenul său care l-a chemat la
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București cu manuscrisul. Ilarion s-a îmbătat bine și s-a urcat în trenul de
București. În gară îl aștepta Augustin. Au luat un taxi și au ajuns la el acasă.
I-a citit cartea, el s-a odihnit, a mai corectat pe ici-colo, i-a sugerat ce să
elimine, a încropit și o prefață și l-a trimis la editură. De-acum este lumea
noastră, credea Ilarion, trebuie să mă prezint la secretarul de comună să-l
deschiaburească, post-mortem, pe tata. O să-mi public toate cărțile, uite că
viața se întoarce pe partea bună, ca piatra aceea cu partea umedă a ajuns la
soare. Va fi soare și pe ulița noastră. Soare va fi, se amăgea Ilarion la
întoarcerea acasă cu trenul de noapte. Zilele petrecute la Augustin îl obosiră peste măsură, trebuia să corecteze în mare grabă manuscrisul cu versuri pe care le pritocea de atâta vreme. Încă nu se limpezise în mintea sa,
manuscrisul nu i se părea străin așa ca fructul de ram când e copt și se
desprinde singur. Îl sfătuise prietenul său întru poezie să nu-l mai amâne,
trebuie publicat. La volumul următor are vreme să se gândească mai mult.
Se supuse voinței lui Augustin ca unui alter ego. N-avea decât să aștepte
decizia editurii. Folosise multe cuvinte care încă se regăseau în vocabularul
zonei: gorun, brândușe, zâne, fecioare, sfânta vineri, asfințit, privighetori,
mierle, sturzi. Acum parcă pricepea altfel modul de a compune poeme. Crea
atmosferă apoi căuta verbul potrivit stării sufletești prin care trecea. I se
părea că tot mai mult Cristina se depărtează de el, relația se răcea, el se
cufunda în lectură și scris. Frizerul de duminică văzuse că domnul profesor
era alt om de când plecase de acasă, unde se întorcea tot mai rar. Casa
rămase pustie, nu mai trecea nimeni să repare vreo fereastră ori ușa. Nici
câine și nici pisică nu mai avea casa, numai vrăbiile, iarba și vântul treceau
nepăsătoare peste casa altădată plină de viață. Ca un voievod singuratic
trecea prin piață poetul, scria Silviu în caietul cu versuri. Parcă nu-i venea
să-l mai caute, să vorbească despre poezie, cuvinte, acorduri și verbe.
Despre Blaga și Rilke, ca altădată. Acum poetul Ilarion Moma devenise o
piatră din muntele Codru Moma. Citise versurile în ziarul local, în pagina
de cultură, poetul părea o piatră închisă în sine, de neclintit. Locuia în versurile sale făcându-l părtaș și pe cititor la starea sa de zbucium. Va veni vremea, parcă își zicea sieși. Ilarion pricepu că nu mai este loc pentru el pe
acest drum, de altfel și sănătatea îi făcea figuri. Se umpluse de lehamite și
silă. Nimic nu-i mai plăcea, nici propriile versuri. Vedea iar lumea cenușie
a pietrei și a pământului de lut galben cu care își începuse activitatea.
Lumea are un mers ciclic, gândea, uneori, am ajuns de unde am plecat.
Încerca să citească poemele scrise de noua generație, post-blagiană, din
revistele ce reapăreau în fiecare zonă, dar semănau toate între ele, autorul
se descria pe sine, devenind centrul universului, un stil de frondă
maiakovskiană. Sunt oare omul negru privind oglinda spartă ce stă în fața
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mea? Ajunsese la capătul drumului, nu mai putea scrie, lumea îl privea
curioasă, devenise omul damnat? Ar trebui să-mi aranjez părul acesta rebel
și bretonul roman dar am auzit că frizerul de duminică, Tiuțu, este la pat și
nu se mai poate ridica. Ni s-a dus vremea, Ilarioane, ce vină avem noi că
venim pe pământ și unii nu reușim să înmulțim talantul ce ni s-a dăruit.
Luă în mână vraful de manuscrise și le mototoli aruncându-le sub masă. Ar
fi vrut să le arunce în foc dar nu mai aprinsese focul de mult. Din două
înghițituri termină țuica din sticla de litru, așezată la piciorul mesei. Aici am
greșit, trebuia să evit blestemul poeților, absintul. Ce bine că nu l-am
deprins decât la bătrânețe. Hei,voi cai, voi cai, s-a dus și lumea lui Esenin,
caii noștri hrănesc păstrăvii din pescăria fostului conte, aproape de satul
meu. Totuși îmi voi aduna foile, așa răvășite cum sunt, apoi și le voi trimite
lui Augustin, să facă ce vrea cu ele. Numai el și bunul Dumnezeu mai pot
scoate ceva din ele, iar dacă nu, să le mistuie focul din soba de încălzit.
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Spectacol cu peripeții

Povestea aceasta are doi protagoniști și câteva personaje secundare,
toți cei care mai încap, foarte mulți, chiar zeci de mii, pot fi numiți figuranți,
însă fără ei întâmplarea adevărată ce urmează am putea spune că e lipsită
de savoare și suspans, dacă nu cumva ar fi golită de conținut, nemaifiind
întâmplare.
Să-i cunoaștem pe cei doi eroi, îi numim astfel nu doar pentru că sunt
personajele principale, ci și pentru că, după cum veți descoperi, vor dovedi
mult curaj, cel puțin în prima parte a aventurii în care, conștienți, vor intra,
amândoi sunt ofițeri într-o unitate militară din provincie, unul, comandant
de pluton cu gradul de locotenent, celălalt, unul dintre șefii primului,
căpitan, comandant de batalion, între ei să tot fie o diferență de vârstă de
vreo zece ani, cum primul abia a pășit în cel de-al treilea deceniu al
existenței sale, putem afirma că amândoi sunt tineri, dar acest apelativ îl
vom folosi numai când ne vom referi la cel dintâi.
Aflați cu ceva treabă nu departe de capitală, treabă neînsemnată spre
a fi reținută, care durează aproape o săptămână, cei doi pleacă în marele
oraș într-o după-amiază liberă, neocupată de sarcini și misiuni specifice
meseriei lor, pentru a lua parte la o distracție, nebănuind că va fi distracția
vieții lor, dar care nu poate fi ratată, cel puțin de căpitan, e vorba de un meci
de fotbal cu miză, un meci de cupă între două echipe cu tradiție și în acest
sport, și în rivalitate, echipa armatei și echipa feroviarilor, ai căror suporteri
sunt într-un permanent război, în tribune, unde se dispută partida de fotbal, la restaurant, unde se comentează pe marginea ei, pe stradă, dacă nu s-au
epuizat comentariile și înfruntările în local, acasă, dacă se nimerește ca în
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familie susținătorii să se găsească în tabere diferite, chiar și în alte părți, să
ne oprim, totuși, aici, ce trebuie să se înțeleagă s-a înțeles.
Cine își caută de lucru găsește, în cazul nostru, și-a căutat căpitanul,
încă dinainte de misiune, când a aflat data și ora întâlnirii sportive la care
ne vom referi, iar ieri a mai căutat o dată, într-un ziar, să vadă dacă nu au
survenit schimbări cu privire la ora de începere, uite, mâine vom merge
împreună la meci, joacă ai noștri cu feroviarii, e finala cupei, îl întrerupem
noi cu o paranteză, cupa a fost câștigată și anul trecut, și acum doi ani de
echipa oștirii, vă dați seama ce miză, să-l ascultăm din nou, însă nu mai zice
nimic, cum nu zice nici tânărul locotenent, îi este pe limbă să-l refuze, nu că
n-ar fi interesat, microbist e și el, nu chiar așa de împătimit ca șeful lui, are
alt motiv, însă nu îndrăznește să i-l spună, șeful e șef, ordinul se execută, nu
se discută, cum nu l-a invitat, ci doar i-a făcut cunoscut faptul că vor participa împreună, ordinul se subînțelege, dar invocând proverbul paza bună
trece primejdia rea, cu valabilitate îndeosebi pentru ostași, cutează, totuși,
să-i zică, mergem, dar nu avem haine civile la noi, echipați în uniformă ne
expunem, replica șefului e fără echivoc, nu vreau să pierd partida, dacă nu
vrea el să o piardă e clar că nu o va pierde nici locotenentul, așa e în armată,
dorința comandantului este, vrând, nevrând, și dorința subordonatului.
Militari în uniformă vor fi la meci, e vorba de soldații duși cu formația, însă
un ofițer nu va lua loc în tribună printre ei numai dacă este un comandant
de-al lor, cei mai mulți militari cu grade mari, de nu cumva toți, vor asista
la spectacolul sportiv îmbrăcați civil, se știe, suporterii feroviarilor sunt
periculoși, în mulțimea care părăsește arena ușor ești reperat, cum la fel de
ușor poți deveni o țintă, un ghiont sau o scatoalcă după cap sunt nimicuri
față de alte pățanii.
Cu trenul, cu tramvaiul și pe jos câteva străzi ajung la stadion, tot drumul tânărul nu a scos o vorbă, pare abătut, însoțitorul îi înțelege descurajarea și încearcă să-l liniștească, nu-ți face griji, lasă-te în seama mea, la o
adică eu știu karate, nu-i rău, gândește locotenentul, bine ar fi fost să fi știut
și el, nu-i vorbă, a învățat lupta corp la corp și judo în școală, cum însă nu-l
atrăgeau, de felul lui e mai pașnic, alegea să stea mai mult pe margine, să
învețe din priviri, așa că, atunci când karateka va fi nevoit să-și arate
măiestria, dacă va fi nevoit, el poate cel mult să-i țină cascheta, exagerăm,
brațe și picioare care să împartă lovituri în stânga și în dreapta are și el, dar
e preferabilă evitarea oricărei altercații, speranțe mai mari le are din partea
polițiștilor puși anume să intervină în situații neplăcute, de vor vrea să le
sesizeze, căci și ei au propria lor echipă în rivalitate cu cea a armatei. Gândul
căpitanului este altul, dă, Doamne, să găsim bilete, rugă îndreptățită, nu au
avut cum să-și procure din timp, iar la o finală de cupă numai printr-o mi-
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nune mai găsești la casă, dacă nu dă Cel de Sus, le va da un bișnițar de la
colț, la preț dublu, însă merită.
Ajung la casa de bilete cu o jumătate de oră înainte de începerea spectacolului, căci spectacol va fi, și pe teren, și în tribune, îndeosebi în tribuna
lor, contrar așteptărilor, lumea e puțină, nu tu înghesuială, coate date în
lături, vociferări și altele asemenea care se petrec de regulă, de parcă ar fi
fost anulată disputa, nu a fost, ce bine, ar fi făcut atâta drum în zadar, asta
ca asta, însă ar fi rămas cu buza umflată, a fost doar amânată cu un ceas, îi
informează doamna din spatele gemulețului, nu-i bai, dar bilete are, are,
Dumnezeu i-a ascultat ruga, e mai avantajos să te încrezi în El decât într-un
om, fie el cu pile și cunoscuți sus-puși, căci bișnițarii sunt în cârdășie cu toți
cei care pun în vânzare tichetele, de la vânzător la superiorii săi, fiecare are
partea lui. Două bilete, vă rog, vânzătoarea, o doamnă grasă, bucălată, tunsă
scurt și cu niște ochi ascuțiți și neiertători îi privește lung, cântărindu-i din
priviri, o fi o feroviară, apoi, foarte amabilă, ia banii și le înmânează micile
bucăți de hârtie, scumpe, însă mult râvnite, care îi vor purta pe aripile
bucuriei și ale deznădejdii. Ce norocoși sunt, își spune căpitanul, fără să
bănuiască nenorocul ce-i pândește. Localuri în apropiere unde să-și piardă
vremea ar fi, dar hotărăsc să aștepte pe stadion, răsfoind o revistă ori o
gazetă, așa că își ocupă locurile, spectatorii mai că nu pot fi puși la socoteală,
câțiva acolo, câțiva dincolo, însă, când va începe partida, tribunele vor fi
arhipline, e ora cinci după-amiaza, soarele este necruțător, cum la fel de
necruțătoare le va fi și setea, au două sticle cu apă minerală, le vor goli în
scurt timp, însă pot fi umplute la cișmeaua de la piciorul tribunei, dar nu e
cazul, când va fi, tot goale vor rămâne, vom da lămuriri atunci.
Lumea începe să vină și să-și ocupe locurile, ei, frunzărind reviste și
ziare, nu bagă de seamă că se găsesc în locul nepotrivit, în jurul lor se așază
mulți tineri care poartă bine-cunoscutele fulare alb-vișinii, o fi căldura zilei
toropitoare, dar fularul e semnul distinctiv al tagmei din care fac parte, fac
parte cu onoare, onoare ce le este lezată uneori, precum îi este lezată unuia
dintre ei acum, o matahală de om, la bustul gol, cu pieptul și cu brațele
păroase și cu figura schimonosită de indignare și revoltă, acesta se postează
în fața ofițerilor și-i întreabă răstit, voi ce căutați aici, locul vostru e dincolo,
într-adevăr, dincolo, adică în tribuna de vizavi, se văd ostași aduși de
comandanții lor la meci, namila de om, pentru a fi și mai convingător, are
un însoțitor pe măsură, tot păros și tot revoltat, pe locotenent l-au convins,
că se albește la față, pe căpitan nu, sigur se bazează pe iscusința sa în artele
marțiale, batăr că la cum arată cei doi malaci, mai că am crede că e iscusit
fără folos, cum să le spună că aici au primit locuri, s-ar face de râs, niște
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papagali de care și-a bătut joc vânzătoarea, că e o feroviară nu mai încape
niciun dubiu, să zică, scuzați, am greșit, ar fi și mai rușinos, chiar dureros,
i-ar scuza conducându-i cu șuturi în fund până la locul care delimitează,
printr-un interval gol și lat cât trei lungimi de braț, cele două galerii, și de o
parte, și de cealaltă, interval ocupat în lung, din metru în metru, de polițiști
dotați cu cele trebuincioase stingerii posibilelor conflicte, singurul răspuns
care poate să-i scoată din impas e cel dat de căpitan, care se ridică hotărât
în picioare și, cu convingere militărească, am zice dacă ne-am afla în tribuna de vizavi, găsindu-ne aici, spunem, cu convingere feroviară îi aruncă
în față aceste vorbe, suntem rapidiști, nu steliști, cine știe înțelege vorbele
lui, nămetenia de om mai că ar da înapoi, dar însoțitorul, încă bănuitor,
intervine și îi pune o întrebare încuietoare, cum îl cheamă pe nu știu cine,
care nu știu când, nu știu ce a făcut, la care proaspătul feroviar răspunde ca
pe apă, nu mai avea apă în sticlă, însă avea cunoștințe aprofundate despre
echipa adversă, așa trebuie să fie un adevărat microbist, să-și cunoască
adversarul, numai așa îl poți contracara, locotenentului i-a revenit culoarea
obișnuită în obraz, noroc că nu s-a dat de gol, îmboldit de temeritatea
șefului și de nesiguranța celor doi, se ridică și el în picioare, tot cu hotărâre
rapidistă, și aduce argumente, purtăm uniformă pentru că suntem din
provincie, cu misiune în capitală, știam că riscăm îmbrăcați așa, dar nu
puteam rata bucuria de a vedea cum câștigă Rapidul, cum să ne
manifestăm această bucurie în tribuna cealaltă, am fi linșați, căpitanul îi
apreciază din priviri și îndrăzneala, și argumentele, atunci, hai, Rapidul,
strigă malacii, spre victorie înainte, le țin isonul militarii rapidiști, cam
ostășesc îndemnul, dar ce mai contează, ce contează sunt vorbele
căpitanului șoptite la urechea însoțitorului, mă, când vezi că am tendința de
a sări în sus la fazele bune ale steliștilor, să mă tragi de mânecă, așa va face,
să fie fără grijă, e și interesul lui. Cei din jur, chiar dacă mai au îndoieli, de
vreme ce șefii galeriei i-au lăsat în pace, îi acceptă și ei, ba, văzându-le
reacțiile ulterioare, se vor convinge că sunt de-ai lor, niște polițiști mai au
încă dubii, căci îngroașă rândurile la capetele șirurilor de scaune.
A început meciul, până se încălzesc jucătorii cu câteva pase, să
consemnăm un fapt petrecut cu puțin timp în urmă, lipsit de importanță
pentru miile de spectatori, nu și pentru protagoniștii noștri care vor asista
la meci, de la un cap la altul, însetați peste măsură și fără un strop de apă la
ei, căpitanul zice, ești mai tânăr, ia și sticla mea, du-te și le umple la
cișmeaua de jos, firesc, e și tânăr, e și subordonat, așa că s-a dus, dar s-a dus
în zadar, mai bine nu se ducea, nu că nu ar fi fost apă, a fost și este, o vor
privi cu jind ori de câte ori vor da cu ochii de cișmea, numai că acolo se afla
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un băietan tuciuriu la față, în pantaloni scurți și nespălați, cu șlapi în
picioarele și ele nespălate, care, când s-a apropiat, i-a spus răstit, marș la
cișmeaua ta, cișmeaua lui, chit că nu era a lui, se găsea dincolo de gazon,
drum lung până acolo și riscant, ca să nu atragă atenția asupra sa, nu s-a
contrat cu tuciuriul, a înghițit în sec și a executat ordinul, doar prima parte
a lui, nu și a doua, a mărșăluit spre locul său, i-a spus căpitanului ce și cum,
acesta mai că și-ar fi asumat toate riscurile, atât era de revoltat și de însetat,
dar steliștii tocmai atunci s-au apropiat de poarta adversă și a uitat, bine că
nu a uitat ce hram poartă mai nou.
Stați liniștiți, nu vom comenta meciul, nu avem calități de comentator sportiv, câteva remarci vom face, totuși, mingea se plimbă de la o poartă
la alta, nu singură, se înțelege, ci purtată, pasată ori șutată de jucători, când
ajunge în preajma porții feroviare, jucată fiind de steliști, tribuna de dincolo
sare în aer, când se apropie de poarta steliștilor, sare astalaltă, dacă fularele
alb-vișinii țâșnesc în sus, țâșnesc și cele două caschete, nu au de ales, nu ele,
ci purtătorii lor, hai, acum, șutează, pupa-ți-aș gheata, dă-i, of, băga-mi-aș,
era cât pe ce, strigă matahala din dreapta căpitanului, ce zici, căpitane, și-l
bate cu palma pe spate pe militarul karatist de mai să-i sară cascheta și
karatele din cap, ce să zic, bună fază, păcat că nu a înscris, apoi, în gând,
Doamne, păzește, că mi-a stat inima în loc, când situația se inversează,
nămetenia din stânga locotenentului sare ca fript, ce faci mă, bondocule, ți-ai
pierdut ochii pe gazon, nu vezi, ești orb, bondocul nu este altcineva decât
arbitrul, bondoc, dar sprinten și pasionat, nu e nici fără ochi, cum nu e nici
mă oală cu găluște, mă buturugă, mă bășică, mă tu cu mă-ta și câte și mai
câte care colorează vocabularul suporterilor cu fulare, alte apelative sau
injurii nu reținem, din pudoare, ce zici locotenente, era să ne-o tragă, era,
răspunde scurt ofițerul atent mai mult să-l tragă de mânecă pe șef în caz de
nevoie. Complicată și penibilă postură pentru cei doi feroviari fără fular și
cu epoleți, să sară în sus, să ridice brațele și să mimeze bucuria când
rapidiștii se apropie de poarta steliștilor, și, în cealaltă situație, să gesticuleze cu nervozitate simulată demonstrându-și îngrijorarea și nemulțumirea, nu o dată era să se dea de gol, mai ales șeful, dar s-au stăpânit la
timp.
Mai sunt câteva minute și se termină partida fără niciun gol, spre disperarea tuturor susținătorilor, indiferent de tabăra căreia îi aparțin, abia în
ultimul minut steliștii marchează, spre bucuria tribunei de vizavi, care pur
și simplu explodează, în tribuna rapidistă nu explodează decât căpitanul,
care țâșnește în picioare și strigă din toți rărunchii goooool, ce tras de
mânecă, ce stăpânire de sine, când ești microbist înfocat, iar echipa ta
favorită înscrie în ultimul minut, niciun control interior sau exterior nu te
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poate opri să-ți manifești bucuria, ar fi strigat gol și mai lung dacă nu și-ar
fi adus aminte ce rol joacă și unde se află, prea târziu însă, în jurul lor se
golesc scaunele, vecinii se retrag la repezeală în loc ferit, se retrag chiar și
cele două matahale, cu toții știu de ce fac asta, cei doi intruși pricep și ei în
scurt timp, pricep pe propria piele, asupra lor se aruncă din toate părțile cu
cocoloașe de hârtie, cu reviste, cu sticle goale, cu cotoare și fructe, cu pungi
de semințe, cu fulare nu, fularul odată ce l-ai aruncat, ești dezonorat pe veci,
când potopul încetează, cei doi foști vecini din stânga și din dreapta lor se
apropie amenințător, cu gânduri războinice, au fost trași pe sfoară într-un
mod rușinos, dezonorant chiar, e momentul să-și ia revanșa, totodată se
apropie și alți atacanți pregătiți să-și reverse asupra impostorilor supărarea
de a fi pierdut favoriții lor, însă primii ajunși sunt polițiștii, vreo cinci, șase,
îi înconjoară pe ofițeri și-i scot din tribună cu alai după ei, căpitanul, după
cât este de palid la față sigur a uitat că știe karate, de locotenent ce să mai
zicem, ține aproape de un om al legii care, după statură, pare a face față
multor karatiști, cu bastoane împărțite pe unde apucă, oamenii în uniformă
albastră reușesc să-i scoată din încurcătură pe cei doi, tot în uniformă, dar
de culoare kaki, să-i urce într-un taxi și să-i trimită la gară.
Mai adăugăm doar atât, au ajuns cu bine la locul de cazare, deși în
gară și pe tren, mai cu seamă pe tren, oricând putea să apară un pătimaș
sau mai mulți, chiar și fără însemne distincte, care să-i ia la bani mărunți,
privindu-i în viitor, spunem, căpitanul va fi spectator la toate meciurile
echipei îndrăgite, nu va rata unul, însă va avea grijă de fiecare dată să poarte
îmbrăcăminte civilă și să se asigure că locul său este în tribuna potrivită,
locotenentul, cum nu-i microbist împătimit, va prefera să le urmărească la
televizor, la un spectacol fotbalistic va participa, totuși, în orașul său din
provincie, civil, desigur, unde va avea parte de o nouă aventură, dar aceasta
este altă poveste.
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Despre vânătoare și
vânători

227. Vânătoare, vânători și gonaci. Mihai, Horia, Andrei și
Toader erau cu vânătorile și făceau cam două pe an, să le ținem minte și să
le mitizăm, între atâtea sesiuni, congrese și conferințe vechi și noi, cât nu
ne-ar fi rușine de alți vânători și pescari, că pietrarii, herculeenii și poienarii
vânau și pescuiau din tată-n fiu și-și țineau puștile și sculele-n fân, iar lumea
nu-i făcută numai din dragomiri, oricât ar fi de horoieși. Toader părea programat pentru asta și nimic nu-l putea încetini sau opri, organiza totul din
timp, obținea aprobările scrise și acordul părților, ca la întrunirile anuale,
din familie, el era șeful. Așa că mai marele mistreților, al gonacilor și al
vânătorilor îi dădea dosarul cu aprobări lui Horia, să-l verifice, apoi îl punea
pe Mihai să semneze că le-a văzut și este de acord, lucrează și tu ceva cu
folos, bucureștene, și anunță vânătorii să se pregătească, să vină la instruire
și, mai ales, să respecte regulamentul vânătorii, sub semnătura inițială.
În ziua fixată, devreme, pe la trei dimineața, Găciță de aur lua
gonacii cu remorca, din fața bodegii Cijdalăului, deschisă larg cu asemenea
prilej. La chemările sale și ale lui Dele Dragomir au venit, în păr, treizeci de
hăitași, care se omeneau devreme din pălinca petruțenilor, convinși că le dă
putere și curaj, iar mirosul ei alungă fiarele, îndepărtează primejdia. – De
voi mă tem cel mai mult, zice Găciță de aur, dându-le sticlele și paharele
promise, că aveți aproape și câinii și porcii mistreți și v-ați golănit de când
cu noii veniți, nu mai știți când să vă opriți, nu stați în bătaia puștii, dar nici
nu vă faceți treaba, că n-ajunge să hăuliți, din hău-hău, până-n Bârgău, trebuie bătute desișurile și străbătut stuful, papura și pipirigul, ca flamanzii,
peste tău și dudău. – Ăsta iar începe cu olandezii și cu tablourile dosite în
cimitir. Ne-ai tocmit să gonăcim porcii, nu să-ți ascultăm poveștile învățate
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de la Titus și prietenii lui. Vezi-ți de tractor, că de câini și scroafe cu purcei
ne ocupăm noi. De unde începem? – Măi, Bilă, iar vorbești fără tine, vă duc
aproape de pădurea Durduiu și Ganoșe și acoperim cam trei kilometri,
venind în linie, cât se poate, către rezervație și standuri. Nu ieșiți din
formație, nu vă opriți, nu fugiți, nu ocoliți nămolul și apa, bateți sălciile, trecem prin rogozuri, pipirig și trestie. Voi, Trucă, Miluță și Poia, ce feciori de
brigadier zootehnic sunteți? De ce-ați venit în teniși? Luați-vă cizme de aici,
că parc-am știut că veniți ca la votare, așteptând indicații și recompensă. Cei
care n-ați adus furcoiul cu voi, luați-vă ciomege și măciuci din bufet, de la
Sofica, sora Letitziiei. Încet, echipa astfel formată se așeză pe lavițele grele
ale remorcii, apoi Găciță de aur, ajutat de Toader și Cijdalău, ridică
obloanele, fixă panourile și trase prelata. Pornim? – N-am ajuns încă? În
cabină, lângă șofer, avea loc Andrei, tăcut-tăcut, că nu puteau ști nici
gonacii dacă-i îngândurat ori îi este somn, așa că îl lăsară în pace: rămânea
să-și capete banii la sfârșitul vânătorii, ca cetași, odată cu carnea promisă,
dacă toate ieșeau bine.
*
Șareta cu calul rămăsese la pivnițe. Fagul uscat al barierei părea desenul vechi, știut, al piramidei capetelor retezate, cu graurii prinși între crăci,
șvabul H. Houler din Petrești, în post, îi hâșâie și le strigă klompe, dar tot
nu zboară, nu se tem. Așezați în stand, în țiitoare, cu harnașamentul în ușă,
Lucian și Titus desfăcură doar tabla de șah. Albul mută, negrul răspunde,
oștirile se pun în mișcare... Un vier imens, vânăt, cât ar fi vițelul Fulgăi,
îngrășat, înainte de vânzare, aruncă din ușă, cu colții sângerând, echipamentele vânătorești ale celor doi, peste tabla de șah și peste puști, mușcând
la grămadă din armata de piese risipite pe jos. Întorcându-se, grohăind
(,,muget aspru și lărgit / de vuia din funduri seara”) răsturnă scaunele de
veghe ale șahiștilor vânători improvizați, lăsând în urmă balele goanei prelungite și mirosul turmei amenințate. De-a trebuit să declare Titus și
Lucian, de mai multe ori, sub semnătură, în mai multe locuri și împrejurări,
ce n-au văzut și ce-au pățit, ce piese de șah a mușcat vierul în standul de
pândă al celor două momâi tocmai plecate, ei erau acelea, au zis organele,
și cum adică balele acestuia ar ucide o rezervație de melci? Adică cum
,,iarna coarnele se frâng”, că erați în octombrie? Sau, vorba poetului, ,,eram
mult mai prost pe-atunci”.
Verișorii își făceau cruce, vânau și gonăceau mai departe. Todere
avea ce mustăci cam o jumătate de an: n-a venit cum v-ați închipuit, verilor,
așa se întâmplă întotdeauna, nu-i cum se pregătește omul. Io-s mirat însă,
dragii mei, că nu v-au ajutat pionii, nici ofițerii și caii, nici regina, Titus, bine
zic sondorii tăi, cât zic, că până la urmă ce-a mușcat mistrețul cu colți de
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cuarț, să știm și noi cine mișcă în front ori doarme-n stand și uită de grauri.
Că v-am lăsat liniștiți, la intrare, cu de toate și v-am întâlnit în pomărie,
lângă rezervație, crispați, ca niște oameni pățiți, cu mistrețul străpuns de
săgeată la picioarele voastre, parcă l-ar fi ochit o Adelă dezlănțuită, ori, cine
știe, chiar Diana, că voi n-aveați arc, nu era în proceduri. Apoi vă mirați că
vă întreabă unii și alții de sănătate și de legături greu de explicat cu stăvarii
din peșteră. Când lumea se ascunde în spatele gonacilor, voi umblați cu
șareta și pe jos, cu pieptul dezgolit (la ,,ucis lei”), în fața vânatului, unu la
unu. Cum adică unu la unu în fața vitezei unei turme? Că parcă n-am fi
neamuri.
Sper să nu ajungem să ne rușinăm prea tare și prea des de asemenea
mutatori și mutadori, adaugă sindicalistul, actanții noștri, că nu-s nici vânătorile ce-au fost oarecând, numai aventuri, entuziasm, bucurii și goană, fără
istorii. După ce-și goli paharul, cu ,,vin roșu, cărămiziu”, sec, ,,plătesc și plusez, gonacilor”, începu să cânte, acompaniat de hăitași: Am plecat la vânătoare / Cu o pușcă și-un ogar... Ș.a.m.d. În umbra nopții, când păreau cât
de cât scăpați din melodie, de ochii lui Todere și de textele lui Andrei, vocea
agronomului se înălța biruitoare: Floricuță de cicoare / Am plecat la vânătoare... Apoi Inimă de putregai / N-am un cuțit să te tai... – Ăsta nu mai
gată până nu vin aici Dolărița, Aurica Albuțului, aranca și Horișenița, grăiau, răgușiți, hăitarii... – Io m-am săturat, zbieră Bilă, iar începu cu Hai,
mândruță să mă vezi, / Îmbrăcat în haine verzi. După câteva ore pline,
Todere îi răpuse pe ultimii coriști: – Nu sunteți buni nici de strigat lozinci
plătite pe stadion, bătăieșilor. Să vină femeile. Chemați tot alaiul zeiței și
ultimii fanfariști din Valea Ierului. Mișcă-te, Găciță de aur, nu ieși din albie,
asta-i certă, adevărată, că te ciuruiesc ăștia și te vând ca nou...
Cunoscător de aproape, Radu Matei conveni că cei doi, Titus și
Lucian, și-ar fi încurcat veacul, cu acel prilej sigur, au greșit ceva, fără să
ajungă încă asemenea verișoarelor lor, pe grapă, ,,greșite” și ele, dar fără
scăpare, în Dâmbeiu și Herculaneum, ca în Pompei: ,,Scăpa-voi doar până
în poartă”. S-a despărțit de ei când, în miezul vacarmului vânătoresc și al
competiției lor, dincolo de tranșee, dar în câmpul de luptă, trasat, cei doi
hotărâră să continue partida de șah din cap, jocul orb, curat, al doctorului
B., din Câmpina și Veneția, până la capăt, ultimul pion, ca gonacii, ieșind
din stand și îndreptându-se spre vie și pomărie, i-a urmărit până la marginea pădurii, i-a văzut și i-a auzit bine cum umblau programați și cum își
strigau înfocați unul altuia mutările și sudalmele, din ce în ce mai departe
unul de celălalt, ca vecinii dușmăniți, peste garduri și nuiele, peste arbori și
vâlcele, între supărare, blestem, viață și moarte. Că altfel șede și el ca alții și
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cugetă, mediteraneeanul, cugetă, săracul, l-a bătut soarele-n cap și pe el,
nord-vesticul nostru, vorba poetului universului temperat-continental,
mușcând (apă, aer, pământ și foc) ,,a lumii cenușă”: ,,Tiparul în Tine păstra-mi-l voi”. Oare? Nu știu, scrie Mircea D., la tipărirea cărții, care dintre
cei trei căuta atunci cu mai mare înfrigurare tabloul de comandă al tornadei
și cum au ajuns la el, în peșteră, ori cine-i ghida.
Mai aproape de realitate, Andrei și Găciță de aur răsplăteau gonacii
și ridicau paharele în cinstea lui Titus și a lui Lucian care au vânat un porc
mistreț uriaș numai cu săgeata. – Ce zici, măi Bilă? Că astăzi ai văzut cu
ochii tăi animalul și săgeata. Te simți tu în stare, bătăiașule, să dezlegi
pomana asta? Unde era mistrețul când ai început să-l fugărești? Ești sigur
de asta? Dai în scris? – Mare scofală, scuipă subțire diurnistul, din cauza
tăriilor adunate, la noi mistreții și urșii-s pe toate drumurile, nu vedeți? De-ați
făcut icoane și fantasme din ei, ca păgânii. S-au schimbat vremurile, se taie
pădurile și s-a stricat clima. Graurii, asta-i chestia, problema ,,spinoasă” a
porcilor mistreți, a boilor bisoceanului și a gonacilor ,,de pretutindeni”. V-au
zis-o devreme și Radu Matei, Titus și Lucian, între tornadă și chiraleisă, că
știau unde să caute, dar v-au scris-o din America și v-au trimis și poza:
Frâncu, Fulga și ei, trei ca unu, la răscrucea de drumuri, în dreptul orașului
Ann Arbor, pe malul râului Wisconsin, între Minneapolis și Chicago. C-ar
fi putut să scrie Fraț și malul Dunării, ori Sulina. Sulina, pur și simplu. Și
păzeam noi stava. Că suntem antrenați de sute de ani în Valea Ierului, pe
albie-n sus, în matcă. Ați uitat? – Știu, știu, zice Găciță de aur, am mai auzit
asta, cu antrenamentul și tărăgănarea ardeleanului, din vremea legendei și
bancului cu domnul dr. Petru Groza, protectorul orașului radioactiv, de la
Sf. Dumitru, la Sf. Apostoli Petru și Pavel, cu mere domnești, prune bistrițe
și alte poame, între plantat, semănat, crescut, curățat, cules, tescuit, cazan,
fiert, așezat, gustat și culcat, nevastă, prunci, sculat, culcat. Drepți! Așezați-vă.
Pornim. - Deja? Iară?
*
228. Vere Titus, povestește-mi ceva între istorie și literatură, cu
știință și cu artă, din armată, sau de la Oradea, Cluj, Timișoara și Dâmbeiu,
din Limburg, Chicago, Los Angeles și Vezuviu, ori Galapagos, despre tornadă, cutremur și lavă, ori cu Frâncu, Slinki și bicicleta galbenă, ca luna, din
august, la Ier, cu peștera și pagurii lui Andrei, vorba lui Lucian, sau a lui
Toma Caragiu, Marin Moraru, ori Octavian Cotescu, în operațiunea ,,monstrul”, lasă-l pe Radu Matei, azi canci, ,,o să-ți aducă aminte de mine, când
eu”, ,,ce zici de peștișorul ăsta”, vrei un mistreț, ,,și-ntre frați buni”, ,,te consider”, ,,mă simt foarte vinovat”, așa a fost atunci, ,,pe-o sticlă de votcă” /
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țuică de Bihor, la Casa Armatei din Dâmbeiu, printre prieteni și politicieni,
în trecere, apoi în hotelul cunoscut (,,bună noapte”), unde Lică Trubadurul,
deputat de Bihor (amintindu-i Adei Razu de cai), pe un loc vacant, ,,mi-o
luaseși înainte” cu ,,bandiții gentilomi” și cu ,,emblema grajdului”, mărturisiri, interviuri, la ziare și televiziune, ,,dac-aș avea timp aș scrie un roman”,
căci viața pune întrebări în continuare, după povestea vânătorii voastre,
maestre, ,,suflet de vioară”, nota tot în carnet (cu italice), nu e corect, ,,jur
să nu mai vin în Deltă / la Sulina decât singur” / sau cu stava, uită-te de ces în stare autorii ăștia, cu săgeata lor de argint și de foc, ,,tocmai în clipa în
care”, câinele, ,,ca omul”, / ca scrisul tău, ,,parc-ar vrea să-mi vorbească”, să
mă bată protector pe umăr și să se frece de turetci, gamba, Gambetta, amintindu-mi de tine, prietene, și de marii scriitori și actori, de memoria ta nevinovată, îngăduitoare, blândă și bună, de secol XIX, printre noi, cu trampele
noastre cu tot și cu toate și cu trafaleturile românilor pictând Occidentul, la
el acasă... Eduard, prietenul tău (din Rostov și Limburg), urmaș al lui Radu
Matei și Lucian. Scoici, meduze și paguri, la Ier, vere, ce zici?
Oricum, diferența o fac inteligența, ideile, cărțile și străduința, talentul și expresivitatea, luminile și umbrele din lume și din pagină, dintre litere
și oameni. Vine seara, dragă prietene, și literele-s lungi, ca săgețile și pumnalele adevărate din arcul fetelor cu cozi, cu biciclete și cai, în ultima lor
vacanță, după sărbătorile începutului de septembrie, e răcoare, pune-ți
pulovărul de lână și așteaptă-mă cu gutui, nuci, prune și mere, la masa cu
trei picioare, sosesc. Câteodată, Olga, sătulă de fițele mele de ,,nordic închipuit”, îmi spune că sunt un orientat și un coalizat, ca alții, știe ea câțiva, mai
mari și mai mici, așa că trag spre ea și către ruși, ăsta-i polul magnetic,
aflând, înaintea altora, chestie de fler, că Nordul și miezul pământului se
deplasează către Siberia, cam cu cincizeci de kilometri pe an. Să nu te apuci
să-mi demonstrezi cumva că jugudul vostru carpatin, apusean, nifele, ar fi
responsabil de legătura strânsă cu magnetismul din miezul pământului,
care dirijează mișcarea spre Nord, mereu către Nord, și-i constituie prototipul și actualitatea, că n-am să te cred – deocamdată, în stadiul de acum al
documentării.
Să slobozim / ,,spânzurăm” totuși, la ore târzii, încălecând butoiul, cu
probele, înfățoșerile și vorbele lui Mihail Kogălniceanu și ale altora
(Costache Negruzzi, Ion Luca Caragiale, Mihail Sadoveanu, Emil Brumaru,
George Călinescu, Mircea Zaciu și Titus Moraru), din rețetele cercate,
edițiile 1973 sau 1841, mai multe gutăi în vasul cu vin, ,,să scoată mirosul de
poloboc”. Ori să facem, supravegheați de aproape de Ioana, de Olga și
Ilinca, zalatină de gutăi, cu gutăi mari (curățate și date prin sâtă), zahăr
(cât vrei de dulce), gălbenușuri de ouă (zece) și zamă de lămâi, ținute la un
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,,loc rece”și întunecos și împodobite cu ,,scoarță de migdale”. Îmi amintesc
de ,,zama parfumată a mai multor lămâi”, pregătită pentru homarii opăriți
ai lui Andrei, pentru păstrăvii de la Cou / Vașcăul familiilor Alexandru
Andrițoiu și Vasile și Marius Sala și pentru plătica de Snagov, ,,proaspătă
și grasă”, crestată, gătită pe grătar, demult, de arheologul călător Alexandru
Odobescu, la un jăratec ce o ,,rumenește încetișor”. Mirosul de gutui din
copilărie și, peste ani, feciori sântați și cadeți vechi, ziceai, ieșiți din baluri și
dintre valsuri și tangouri, gutuile imense, coapte-n cuptor, cu vin, fetească
albă, și ceilalți, în povestea lui Victor și a lui Toader. Că suntem sătui de vânzoleala economică, de politică și politicieni, de taci și ascultă și așteaptă,
lasă-i pe alții să-ți recunoască meritele, să-ți arate cât de vrednic ești de
laudă. Artistice și ,,criticești izvoare” ne-or trimite încet, după câteva săptămâni de ,,trebi gospodărești” ,,vizionare și vizuinare”, de jumări, costițe și
rasoluri, de veghe și studiu, către înaintașii mei flamanzi, sfârșind, alături
de tine și de verii dimprejurul mesei cu trei picioare, în contemplarea
tablourilor lui Joachim Beuckelaer, despre întemeietori, mistere, fii risipitori și pescuitori de oameni, bucate, bucătărie și piață (mărfuri aduse de
vânători, agricultori și pescari), parabole, viață și moarte, mreje și semne,
detalii și decupaje, abundență și fertilitate, fructele pământului și
viețuitoarele apei, uscatului și văzduhului, regnuri, autoscopie, speranță și
fiorul imensității: apa, aerul, pământul și focul. Edi.
Cât viețuim și cât celebrăm, frate, cât pescuim ,,minunat”, ori doar
comunicăm, ,,performant”, cât ni se dă și cât ni se ia, cu cine trăim, bem și
petrecem, vere, de ne par grele diminețile, primăriile și bătrânețele, ba și
femeile și tinerețele și ne purtăm ca proștii, ori ca savanții, și experimentăm
pentru noi și urmași, parc-am scrie și trimite vederi de la Sovata, Căldăruța,
Herculaneum și Pucioasa, Lacul Ursu, cu Văzul, Auzul, Gustul, Mirosul și
Pipăitul, tablourile lui Gonzales Cocques, din Muzeul Bruckenthal din
Sibiu, constatând că iar ne-a scăpat natura / substanța omului acestui timp
european al Dâmbeiului vostru și rămânem specializați în durere și cum va
fi vremea, aleșii dracului. Ți-amintești, Titus, de prințul Alexandru
Macedonski și de cocoșul avataric din nuvela sa, care se visa ,,de purpură și
de aur”? Ori de cel al lui Ion Creangă, ca un Irod, nu ca un cucoș ,,de făcut
cu borș”. Atent, în Învoiala, George Bălăiță ,,lărgește gura scorburii narative” și se oprește la bici, la iapă și la șauă, fără să pomenească de pinteni.
Este clar, biciul lui Camillus, tornada lui Salvador Dali, ,,o mână de ajutor”,
să salvăm lumea, ,,să fie acolo”. Așa și cu graurii tăi, încheie Eduard, sunt
acolo, ne așteaptă: șo pe ei! că altfel suntem morți.
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229. Ciobanul mioritic și verii săi primari nepăsători,
,,descărcați de vină”. Din comentariul lui Ovid Densusianu la Miorița
(în Viața păstorească) rezultă că în unele variante ale baladei apar și ,,aspra
nepăsare a ciobanilor și vaga descărcare de vină”, ,,în contrast cu durerea
mamei”: ,,Nu mai întreba, / Nu mai blestema, / Că vânt s-o porni, /
Pământul de-o trânti, / Pân’om alerga, / Mi te-o astupa”... Cei trei ciobani
sunt veri primari: ,,Tustrei verișori, / Că-s din trei surori: / Unu-i ungurean, / Unu-i moldovean / Și unu-i vrâncean. / ... / Ciobănaș cu lance, / Dă-ți
oile-ncoace, / ... / Ciobănaș cu glugă / Dă-ți oile-n luncă, / ... / Dacă-i întâlni
/ Mândră copiliță / Albă la pieliță, / Neagră la cosiță / Boură la țâță, La straie pestriță”... Atenție la text... Sunt cei trei ciobănei, din varianta goman /
cântec a baladei păcurărașilor, atestată în Nord-Vest, Maramureș și
Moldova: ,,Se-aude, se-aude, / Departe la munte, / Gomăn, gomănaș, /
Glas de buciumași, / Gomăn gomonind, / Oile pornind / Pe-un picior de
munte, / Cu hățașuri multe. / Ș-apoi suie și coboară... / ... / ... Cu trei ciobănei, / Tustrei verișori”... Sunt câteva din versurile, explicațiile și
comparațiile antropologice, folclorice și culte, pe care Titus, povățuit de
Radu Matei, le reamintește lui Mihai, Horia și Lucian, în ultimii ani lui
Eduard, împreună și separat, când vine vorba despre veri și înțelegerile,
urările și uitările lor istorice, mai lungi sau mai scurte, de peste ani și ani,
despre lume și milenariștii ei.
Ca să-i astâmpere orice elan interpretativ comun, cu privire la frică,
,,spargerea lumii”, ori spaima de moarte și de verișori primari, Mihai îi
citează copios din Constantin Brăiloiu și Liviu Rusu: ...,,nici voluptatea
renunțării, nici beția neantului, nici adorarea morții, ci tocmai contrariul
lor, pentru că în ele se perpetuează amintirea gesturilor originare de apărare a vieții”, de consacrare a vărului mort. Să cercetăm, așadar, ,,această
mistică și nu semnele sale”, vere Titus. Ia-o mai încet cu textul, autonomia
și poezia și vezi contextul, întregul, semnificația, ceremonia, bocirea mortului tânăr, ritul și atitudinea față de ,,misterele de dincolo și de dincoace”, nu
doar comunicarea și supralicitarea lingvistică, de nu ne mai lăsați să gândim și nici să vorbim. Ce vrea să spună autorul? Iartă-mă că-ți reamintesc
de mortul nostru cel tânăr, când l-a acoperit pământul, în râpile brigadierului, la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, zi de post negru și rugăciune în familia noastră.
*
Oricât am fugi noi de bade, buză, brânză, de balegă, grapă, gard,
mămăligă, mânz, prunc, stăpân, strugure, viezure și zgardă, că startul s-a
dat mai demult, nu putem sări nicicum peste episodul berzelor, cum îl
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povestește Eduard, al cocostârcului, cum îl completează Titus și al
păsăretului belicos și protocronic al graurilor, în varianta livrescă a lui
Nicolae Linca și Dino Pancoli. Adesea, la ore târzii, de la masa cu trei
picioare, dinspre grădină, răsuna vocea puternică a constănțeanului celebru, interpretând partitura pamfletară, a cântecului de lume, lume c*** de
grauri, acompaniat uneori de Toader, antrenat iute de melodie și de
asistență, amintindu-și de tinerețe, de sântare și lăsata secului. –
Gândindu-mă intens la Titus și pățit eu însumi, intervenea Edi, între cei doi
interpreți notorii, dacă și cât încăpea, convin că prietenul meu, profesorul
vostru, omul drag nouă, n-avea ce face, când graurilor și primarului le-a
cășunat pe familia Dragomirilor. A primit provocarea, ea făcea parte din
viață, de bună dimineața. Amintiți-vă cum, atunci, la aceleași pericole și
atacuri repetate ale graurilor asupra cuiburilor și a puilor, berzele (din seria
bade, prunc, brânză, stăpân, grapă, mămăligă, mistreț, mânz, moș, morman, rânză, stână, vatră, zgardă) s-au înălțat în soare, fâlfâind, înspre nord.
Și nu-i vorba numai de schimbarea climei, a vremii, ci de schimbarea vremurilor, a oamenilor și de instaurarea regimului graurilor, a iadului pe
pământ, numai c***, polistiren și moarte. ,,Moarte, de ți-aș ști plăti / La
mine de n-ai veni”, trecând apoi, bași, amândoi, la Vară, vară, primăvară,
Pocnind din bici, ori Deseară rumpem cuiul, la Puiculița mea, muiere și
ciondănindu-se pentru forma ,,numai plugul badelui”, ori ,,badiului”, care-i
despărțea preț de înc-o melodie și ultimul banc despre primarul din
Dâmbeiu, taxele și ordonanțele sale de urgență, supliment pentru
verișoarele acelei ore, în care, iată, era descântat plugul badelui și biciul
bătrânului Petruța. Io-s cu plugul și cu slavii, tu, bade, ești dac, cu flavii și
cu sclavii, striga Eduard, pune repertoriul pe masă, ori bagă fanfara,
cheamă lăutarii. Și altădată și altădată, adineaurea voastră și amintrelea
lor, în vecii vecilor. Rămâne pe altădată discuția despre altminteri și altmintrelea, ori cea despre cloambă (= creangă, ramură, clonț; precum klompen/ klumpen), varianta clamburele (la Miron Pompiliu). Și despre multele
traduceri, cu și fără intermediari, ale unora din partea aceasta de lume.
*
În ultimii ani Eduard ne povestea cu plăcere de recensământul
berzelor tinereții sale. –Tocmai ne făceam albume, atlase și insectare și
eram captivați de ideile lui Darwin. Lucram cu dosare, cuprinzând
încrângătura, clasa, ordinul, familia, genul și specia, după locuri și ani. Îmi
plăceau mai ales întâmplările legate de felul în care am luat la cunoștință de
fiecare exemplar din ierbarele și insectarele mele, din acest univers conservat, uscat și etichetat. Ne ducea mintea să facem o expediție în Galapagos,
să vedem cum este cu mediul, clima, lava și lanțul trofic al zonei. Dar au
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venit berzele la noi și le-am dedicat lor elanul acelei vârste. Atunci am auzit
de la profesorul de biologie prima dată de voi, cei din PietroasaHerculaneum, căci lotul de berze înregistrat de noi zburase din Dâmbeiu și
Nord-Vestul Apusenilor până-n Limburg, lângă Zonhoven. Câteva aveau
cuib în dreptul casei noastre, aproape de școală și am ajuns să le strig pe
nume dimineața, devreme.
Locul cocorilor chinezești și japonezi din compunerile mele școlare a
fost luat treptat de poveștile adevărate ale berzelor venite de la voi, al căror
zbor îmi umplea ziua și ale căror cuiburi atrăgeau atenția asupra caietului
meu de desen și nu numai. Nu știu ce meserie aș fi ales dacă rămâneam al
cocorilor, probabil aș fi devenit aviator sau muzicolog. Căci sensibilitățile
acustice ale cocorilor dintâi ai copilăriei mele le depășeau mult pe cele ale
berzelor venite de la voi. Aici nu m-a ajutat cu nimic tabloul brukenthalian
al lui Gonzales Cocques, Auzul, nici cel al lui Joachim Beuckelaer (Apa),
receptate lăutărește și clipocit, în vremea mea. Am rămas în câștig la văz
(lăuntric, narcisic) și la miros, (hipnotice, aproape), căci berzele voastre
veneau spre noi, spre așezările și semnele noastre și asta răspundea atunci
vârstei, curiozității și preocupărilor mele, aerului (Aerul, ah) și cercetării
cosmice. C-am avut și noi, treptat, manuale unice și alternative, gazete de
perete și lozincile corespunzătoare, de pe garduri și de pe marginea
lacurilor și iazurilor. Eu sunt prietenul european din nacelă al lui Neil
Armstrong și al lui Ținghilinghi. M-aș fi ferit, oricum, să ajung compozitor
sau scriitor, că ăștia, știu și elevii din ciclul gimnazial, ,,simt enorm și văd
monstruos... Nu mai pot privi; dar tot ascult”.
*
La masa cu trei picioare, despre vânători și vânătoare... –
Proiecții ale naratorilor și ale propriei vieți, personajele acestei cărți duc cu
ele urgența dragomirilor, a veacului și a problemelor lui și ale lor, în Poiana,
Pietroasa, Herculaneum și Dâmbeiu, cum le înregistrează textul, trimițând
la întâmplări și evenimente politico-istorice aproape reale, ori la persoane /
personaje. Nici Titus, nici Lucian și cu atât mai puțin eu, zice Radu Matei,
nu trăim de tot în lumea reală, oricât ne-ar acapara, avem o parte de
ficțiune, de închipuire, iar autorul a murit de mult, el nu se mai întoarce și
era, sigur, un aerian, puteți să-i spuneți autist, îngropat de viu în universul
său. De aproape a cunoscut puțină lume și observați, sper, că are, ori își provoacă idei și stări și le exprimă frenetic, câteodată șuvoi, în text, cred că nu
greșesc dacă spun că era mizantrop (avea și alte lateralități) și parcă ținea
mai mult la gânduri și idei decât la cei care le exprimă. Tocmai pentru că-i
vedea prea mult împlântați în istorie, gata oricând să facă dosarul cuiva. Pe
urmele câtorva mari prozatori, pe care-i cita, punând ghilimelele unde tre-
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buie, autorul era preocupat de ,,soarta fiecărui om în parte”, dar nu-i știa pe
de rost, ,,în carne și oase”, decât din înțelegerea, închipuirea și scrisul său,
nu dintr-o incidență sau geneză atestată. Când s-a apucat să-i scrie erau
deja ai lui și-i cutreierau zilele și visele, stările și speranțele.
– Cred că, insistă Radu Matei, atunci când a lipsit dintre noi cinci ani
a fost tocmai din această cauză, că n-a putut să le explice cum ar fi trebuit
puternicilor zilei și mai marilor sondajelor aplicate / anchetatorilor stricți
de ce câțiva dintre elevii săi dezbat asemănător chestiunea capetelor retezate, a scrisorii fierbinți a lui Apostol Bologa către măicuța sa și, desigur, răspunsul nemulțumitor la chestionarul despre vânătoare, peșteră, votare și
consumul de cafea. De zâmbeau și apoi rămâneau gravi, aproape țepeni, și
chinezii și japonezii, la care-a fost trimis, se pare, cu acel prilej, întrebându-se
cum au putut puternicii zilei și câțiva cititori grăbiți, la care a ajuns manuscrisul, să sară (ghidați, trași cu cheița) peste durerile omului din fața lor, un
scriptor, interesat de reprezentarea celuilalt din lumea sa, și să-i șteargă cu
buretele capetele retezate, peștera, calul, rândunicile, tornada și chiraleisa,
de parcă nici n-ar fi fost (mai sunt și alte contribuții, alți iconi, precizează
Nicolae Linca și Dino Pancoli). Oricum, dacă scoatem afară politicienii și
oamenii puterii (ceea ce este imposibil, ca meridianul și zenitul) și recomandările politrucului ,,cu stiloul”, autorul și cititorii săi au o problemă cu
felul în care citesc uneori diferit grupurile nominale și cele verbale și
determinanții lor din text, din enunțuri precum ,,graurii zboară în triunghi
isoscel”, ,,cal și motoare în cimitirul vândut”, murdărind ,,masa cu trei
picioare”, sărbătorile și chiraleisa, convocând ,,ca o tornadă, biciul lui
Camillus, în viziunea lui Salvador Dali”, pe Horia și Nicolae Petra-Petrescu,
ori Nicolache Piua-Petri, cu emblema sa migratoare, drept în inima lui Savu
și a altor capete retezate, de români, turci, polonezi, francezi, nemți etc.
Examinați, vă rog, această emblemă și răspundeți ce se mișcă mai mult aici,
inima sau mintea (cum a încercat autorul nostru, cândva, distribuindu-se
între istorie, știință și literatură, între narațiune, dosar epic și exegeză critică), și ce mai poate aduce viabil și bun începutul de mileniu pentru oamenii
acestei lumi... Lucrați individual, nu în colective partinice, în stoluri, ca
graurii primarului din Dâmbeiu și, vai, ai Artemisei, nemiloasa. Oricum,
timpu-i scurt și arta rămâne prelungă, așa că fiecare cu pariul lui, cu naratorii, personajele și destinul său.
Doar confesiunea scriitorului contează și, desigur, comentariul său
cu privire la creație, restul este o linie ,,oablă, oablă, care mere și mere și
mere și iarăși se-ntoarnă ghe unghe o purces”, cum ați putea înțelege, ,,limpeghe”, metaliteratură, para și pseudoliteratură, cum vreți să-i ziceți, țigări
fumate, verilor. La întâlnirea dintre narațiune și dosarul epic, în acest
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moment trilogia nu are nevoie de o ,,scară tâlcuitoare” care să-i explice
/descifreze eroii și lumea lor. Înapoi la poveste și la mit, dacă le ai și dacă le
știi, dacă nu, taci, șezi, da’ șezi odată, Ghițucă, braconier politic și cititor de
ziare, cotător în rafalele fătuțelor din televizorul Horișenițî. Că-mi vine să-i
întreb din nou pe domnul președinte de partid și de stat dâmbeiesc, Tudor
Costinescu, despre cercul de foc și radonul din Jugudul energetic și pe domnul doctor Petru Groza, din orașul său radioactiv, dintre munți, ghe unde
începe nărățiunea și cum se sfârșește terfeloaga epică, dosarul, dosarul,
dosarul, unde-s dosarele și care-i știrea? La noi au avut loc mai multe
revoluții și răscoale, orișicât. Cine și cum grăiește în text? Unde-au tras clopotele? ,,De ce trag clopotele, Mitică”? – De vecernie, de nuntă, de moarte,
lângă măicuță, ghe revoluție și ghe funie, în biserică și cimitir, printre cruci
și pui de gâscă.
Fragment din romanul
Cer aprins, orizontul
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Lari-țele

Indiferent de anotimp, spre dimineață, când ziua se îngână cu
noaptea și crugul stelelor se estompează într-o lumină fragilă, eu încă mai
fac dragoste. Totul decurge normal. De multă vreme, acesta este ritualul
meu. Mă îndrăgostesc în fiecare zi de câte una, fac dragoste câteva nopți de-a
rândul cu ea, apoi o schimb cu alta ca un sultan, iar când mă epuizează fizic
și spiritual, îmi cer iertare și mă retrag să pot visa; multe sunt cucerite, cele
mai multe necucerite, dar eu mă străduiesc să le îmblânzesc și să le supun
cu mijloacele mele. Toate sunt roditoare, îndestulătoare și atrăgătoare, știu
ce îmi place, îmi provoacă afectele până și cele supraponderale, plăcute în
exclusivitate lui nea Nae, tatăl Franciscăi, cel viclean și rău de gură, din
blocul de vizavi. Pentru mine nu contează, suple ori plinuțe, dolofane, bondoace, durdulii, rubiconde – cum vrei să le categorisești – , important e să
aibă ceva în tărtăcuță. Nu au, sună a bidoane goale sparte, nu le primesc.
Am devenit mai selectiv. În adolescență, când nu știam ce caut, nu știam ce
aștept, le acceptam și pe cele ieftine, de doi lei, că îmi fierbea sângele și îmi
clocoteau hormonii; acum, unele, scorțoase, se deschid greu, dar se
dăruiesc în intimitate cu dezinvoltură și cu atâta patos, că mă intimidează.
Susțin cu mâna pe inimă că m-am atașat de câteva atât de tare, încât simt
cum aripile lor se prelungesc în mine și, de aceea, le caut și le chem din nou.
Recunosc, când descopăr că au pe vino-ncoa’ și sunt pline de temperament,
mă ispitesc și devin foarte influențabil; mă incită intenționat de câte ori li se
ivește ocazia. Ocupă un loc privilegiat în inima mea. Mirosul lor mă îmbată.
Cu ele nu mă plictisesc niciodată și nici nu mă complac într-un dolce far
niente levantin, simt că sunt răsfățatul lor, ne contaminăm și vibrăm
împreună. Cu ele nu mi-e frică, nu sunt singur, știind că nu atentează
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nimeni la inviolabilitatea mea; sunt paznicii mei permanenți, îmi păzesc
spaimele și tainele, iar eu le dau respectul cuvenit, chiar fac, cu venerație, o
reverență înaintea lor, fiindcă mă ajută să scap de simptomele complexului
de conformism, învățând de la ele, cu folos, taina măsurii nepripite, dar și
ce înseamnă dragostea și prietenia nestrămutată. M-au ajutat să detest
orice fel de mistificări, de ofense care m-ar fi putut scoate din punctele cardinale ale firescului, să supraviețuiesc și în altfel de condiții, chiar dacă n-aveam mintea odihnită, eram confuz ori simțeam îndoială de sine; până
acum am ieșit biruitor, nu știu de acum încolo… Nu sunt gelos dacă au trecut și prin așternutul altora și par mai uzate; măcar i-au făcut fericiți și pe
alții. Ele n-au prejudecăți, totul depinde de experiența și fondul lor
confidențial. Cert este că mă despovărează de necazuri și dureri, de urât și
spaimă și mă fac să uit de zgura cotidianului, iar interesele noastre coincid;
au ele un elixir nemaipomenit al uitării și al iertării. Mă înconjoară și mă
încălzesc chiar dacă nu am foc în sobă. Sunt mulțumit că găsesc lumină.
Știu că sunt un spirit taciturn, un rezoneur rece, sceptic, căruia nu-i place
pălăvrăgeala și zgomotul, și, de aceea, caută să mă înveselească, prin veselie
înțelegând iluminare și transfigurare, să-mi vindece rănile sufletești, să uit
de fuga nemiloasă a timpului, să fiu un bărbat mai deschis și mai bun. De
multe ori, când mă întorc acasă în nopțile răcoroase însoțit de puzderie de
stele, tulburat doar de unduirea vântului prin ierburi, simt că sufletul lor
plutește pe lângă mine chiar dacă sunt în stare de veghe. Nu mă ceartă, nu-mi
pun întrebări tâmpite, nu îmi cer socoteală unde am fost și ce am făcut, pe
scurt, cum îmi trăiesc viața, mă așteaptă cuminți și răbdătoare la orice oră,
îmi acceptă principiile mele umaniste și etice, dar și toate cusururile condamnabile din vederile și prejudecățile mele. E normal, nimeni nu-i perfect,
nu? Când mi-a fost sete, mi-au umezit buzele arse, când mi-a fost foame,
m-au hrănit, când mi-a fost somn, m-au legănat și alintat, când mi-a fost
frică, m-au îmbărbătat s-o suport mai ușor, când mi-a fost frig, m-au
încălzit. Ele m-au ridicat când am căzut și tot ele mă vor însoți când mă voi
retrage în peștera umbrelor înțelepte. Între mine și câte una, seducătoare și
provocatoare, s-a creat o solidaritate afectivă atât de intensă, încât nu pot să
mă despart de ea și o port cu mine pretutindeni. E cultă, titrată, elevată,
educată, poliglotă, întemeietoare de adevăr, devotată, prezentabilă, deci
pământeană, reală, fapt pentru care intimidează privitorul. Cred că-i face
plăcere. Vorba ceea: dai un ban, dar stai în față. Sper să nu se supere pe
mine vreun moralist sensibil ori vreo pudibondă adultă pentru că am
cutezat să fac aluzii cam licențioase, dar mai eufemistic decât atâta nu mi-a
șoptit muza; deocamdată. Vreau să știe că, datorită lor, Dumnezeu este mai
indulgent și mai generos cu mine, grație lor nu simt că stau închis între
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patru pereți reci, ranchiunoși, neospitalieri și nepăsători, sau într-o colivie,
sunt lucid, sigur și liber ca pasărea cerului.
Ele sunt străjerii cei buni, îngerii mei păzitori, onestele și preaiubitele
mijlocitoare și formatoare, nestrămutatele mele repere, distinsele mele
Lari-țe de toate zilele, în traducere liberă: CĂRȚILE motivaționale din biblioteca mea, acest spiritus loci inegalabil, care mă înnobilează, îmi înflorește
gândurile, îmi deschide mintea și îmi asigură sentimentele de bine și frumos, netrăite atât de intens în niciun alt spațiu de pe lumea asta. Da, am
unde să locuiesc și să mă reculeg, deși sufăr și râvnesc după timpul pierdut.
Însoțit de ele, sper să pot călători mai departe să-mi împlinesc rostul hărăzit
de Cel de Sus, să fiu pregătit să ies din scenă. Chestiunea este că nu mai am
timp să-mi umplu golurile din existența mea...
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Martorii antihristului

Un bătrân, de-i ziceau Măcinicu, scosese din fântână, în loc de apă,
câteva pietre moi, care arătau ca niște bucăți de tină întărită. Era în plină
vară, nu mai plouase de-o lună. Apa, în majoritatea fântânilor, secase.
Înainte de a da de pietre, ascultase atent adâncul gol al fântânii, de
unde i se părea că vin niște gemete prelungi, ce aduceau cu niște sâsâituri,
de parcă fusese slobozită acolo o mulțime de vipere.
După ce îi mai trecu teama, văzând că nimic necurat nu se afla prin
preajmă și nimeni nu îl urmărise, scosese cât mai multe astfel de pietre. Nu
spusese nimănui ce descoperise. Acasă le adăpostise în șopru, în vreo câteva
mormane, lângă clăile de fân și se apucă să le frământe până îi ieși ca un fel
de aluat din care rupsese bucățele cu care astupase găurile din pod sau crăpăturile din ziduri, atât de bine, încât a doua zi, nu se mai cunoștea locul
fisurat.
Pe vremea aceea, avea și-o purcea care de câteva zile bune stătea
trântită într-un colț al grajdului, gemând de mama focului. Îi pierise până
și pofta de mâncare. Nu știa ce-o apucase, dar nu voia s-o piardă. Ținea la
ea ca la cel mai apropiat om. Cei care trecuseră pe-acolo o văzuseră în ce hal
arată, dar nu-și dăduseră seama ce se întâmpla cu ea, dacă mai avea cum s-o
ducă sau, dacă ar tăia-o, ar fi fost mai bine, să nu mai fie o povară pe capul
omului. Să i se fi tras boala de la atâtea buruieni pe care le mânca-nainte zilnic, fără nicio excepție?
Îmi trimiteam baba, pe Safta, hie iertată, să meargă în deal, la loc,
la buza uscată a Visei, să adune buruieni, și merea baba, se scula de
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dimineață, tare de dimineață, nici n-apuca să-mbuce ceva, că lua o gură
de apă sau de cafei, așe îi era fielul, își lua bâta, un sac de rafie gol, ieșea
prin fundul grădinii și-ntr-un sfert de ceas era deja la loc, merea unde
erau buruienile mai mari, mai tăioase, intra printre ele, nu se temea de
șerpi sau alticele, odată răpusese un șarpe, lovindu-l cu bâta oblu-n moalele capului, pe loc îl răzbi, era un șarpe tânăr și lung nevoie mare, stătea
înaintea babei încolăcit de zâci că era un cablu electric, și acum îmi amintesc, înainte să ne bage curentul, o vint pe uliță niște meseriași, s-o apucat
de descărcat dintr-o rabă suluri întregi de cabluri care parcă nu se mai
terminau, așa că băbuței mele nu-i era teamă de șerpe, se băga în buruieni și cu mânile goale se apuca de smuls, nu avea nimic la mâni, chit că
apuca și urzici și acestea erau tare păcătoase, dar ea nu avea nimic și nu
pleca din loc până ce nu umplea sacul cu buruieni pentru purcea, apoi
venea acasă și merea oblu în cocina dânsei și mânca purceaua de aghia
mai sufla. Baba mi s-o dus acum o lună. Pe la jumătatea lunii următoare,
mi s-o îmbolnăvit cucoana râmătoare!
Într-una din zile, intrase bătrânul în grajd cu o găleată plină cu acea
tină provenită din pietre, se duse la ea, îngenunche, puse găleata alături, își
băgă palmele în ea, le scoase pline de tină și începu s-o întindă pe tot corpul
purcelei. Timp de zece, cincisprezece minute, frecționă și tot frecționă, privind c-o duioșie de nedescris animalul suferind.
Noaptea, aceasta se mai liniști, dormi bine, iar a doua zi, ca prin
minune, se întremase. Nu mai avea nimic. Ca nouă. Se mișca acum agitată
dintr-un capăt în altul al grajdului, iar ochii parcă-i sclipeau de atâta sănătate picată din senin. Pielea îi lucea. Se vedea că se înzdrăvenise. După cele
întâmplate, bătrânul îi adusese un vier, iar ea îi fătase 12 purcei. După
naștere, vigoarea nu o părăsise, nu mai avea defel astâmpăr. Când nu se
îngrijea de purceluși, o puteai vedea, cât era ziua de lungă, dând ture întregii
gospodării, de parcă ar fi fost la maraton.
Când venea cineva la Măcinicu în gospodărie, acesta, lăudăros nevoie
mare, îl ducea mintenaș să-i arate purceaua care scotea scântei când își pocnea copitele de ciment, întocmai ca un cal nărăvaș.
Și într-o dimineață, nu mică îi fusese mirarea moșului când ieși și își
văzu curtea plină de ouă, unele sparte, altele întregi. Crezuse inițial că nu
închisese bine găinile, când colo, purceaua ieșise din coteț și, dând ture, oua
încontinuu. Nu se mai oprea, aproape că umpluse fiecare colț al curții, al
grădinii cu niște ouă de-o culoare palidă, de dimensiunea celor de găină.
Bătrânul, văzând grozăvia, se înspăimântă teribil. Mai să-și pună
cenușă-n cap. Un asemenea blestem să cază pe capul lui, nu era puțin lucru!
Ce să le spună rudelor, prietenilor, când or veni și or vedea lucrul dracului?
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În tot acest timp, nepăsătoare, purceaua dădea ture și scotea ouăle ca pe
bandă rulantă. Nu se oprea. Cât era ziua de lungă. Și o mai apuca și noaptea.
Pe oriunde trecea, un ou lăsa. Apoi, mulțumită, guița.
Imediat după ce aflară, oamenii din sat treceau pe la curtea omului,
ca la bâlci. Femeile mai speriate se puseră pe bocit, altele îl chemară pe
Măcinicu la biserică. Trecuse mult timp, spuneau ele, de când nu mai călcase acesta pe-acolo și pesemne Dumnezeu îi trimisese un semn. Bărbații
stăteau și priveau de la gard, ziua întreagă, nevenindu-le să creadă,
înspăimântați și ei. Alții râdeau de toată întâmplarea, își dădeau cu părerea,
spunând că erau martorii antihristului, care picase tocmai la ei în sat, sub
forma unei purcele nărăvașe. Însă nimeni nu îndrăznea să intre sau să se
apropie mai mult de casă. Vorbeau cu babul de la gard. Acesta nu mai ieșise
din curte, de teamă să nu scape purceaua, să prăpădească ulițele. Și, când
ieșea-n curte, se ținea cu o bâtă de ea, strângea cojile de ouă, dârele de albuș
sau de gălbenuș care se întindeau peste tot. Alteori, rămânea în ușă, privind
pasibil purceaua nărăvașă. Îi părea că din acele ouă ieșea mai mult
gălbenușul. În locurile de unde îl aduna, creșteau niște buruieni altfel decât
cele normale. Mai albicioase. Și pișcăcioase ca urzicile.
Și purceaua îi dădea-nainte cu ouatul. Călca acum pe un covor format
din zeci de straturi de coji de ouă. Devenise și mai agitată. Alerga în toate
colțurile curții. Numai stricăciuni făcea. Bătrânul albise și mai tare. Ieșea
mai rar, o lăsa în voia ei. În toată curtea, pe toată ulița mirosea numai a ouă
stricate. Babului îi mai pierise din rușine. Se cam obișnuise cu situația.
Într-o noapte însă, când el dormea dus, o cuprinse o agitație și mai
mare. Sigur, turbase. Bătrânul ieși-n grabă și alergă după ea, s-o potolească
cu parul. După ce dădu căpiată câteva ture de curte, se-ndreptă-n fugă spre
fundul grădinii, ieși prin gardul de lemn și nimeni nu o mai văzu vreodată.
În urma ei lăsase un covor de ouă tari ca piatra.
După dispariția ei, sătenii au început să treacă tot mai rar pe la casa
lui Măcinicu. Cât privește apocalipsa, răsuflară ușurați sau, poate,
dezamăgiți, fiind siguri că urma să se mai amâne mult și bine.
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White Lotus Day
și nu numai…
Consacrarea post-mortem a
marilor maeștri esoterici

Dacă în interiorul hermeneuticilor esoterice fiecare lucru și fiecare
idee își are propriul evantai vast de corespondențe, lipsit de orice accidente
sau incongruențe, la nivelul actanților mișcărilor esoterice găsim o rețea de
relații umane extrem de complicată, a cărei complexitate se datorează faptului că mulți adepți și creatori de școală experimentează diferite tradiții
esoterice înainte de a îmbrățișa în final una, precum și variabilității cu care
simbolurile sunt instrumentalizate în discursurile identitare esoterice.
Mark Sedgwick1 explică marea varietate de interese și alternative
esoterice referindu-se la un concept inventat de sociologul Bryan Wilson,
„cultic milieu”, potrivit căruia există în societățile occidentale moderne un
mediu în care se acumulează tot ceea ce este respins de către culturile dominante – terapii neconvenționale, credințe marginale și, într-o oarecare
măsură, stiluri de viață alternative. În general, atât ideile, cât și oamenii
aparțin mai degrabă de acest cultic milieu decât de un anumit grup configurat în interiorul său, deoarece indivizii își schimbă ușor convingerile și
devoțiunea față de o anumită facțiune sau o anumită idee, iar ideile și grupurile sunt prinse, la rândul lor, într-o rețea comună de metode, discursuri
și spații de manifestare. Este ceea ce demonstrează conduita evolutivă a
majorității figurilor marcante ale esoterismului din a doua parte a secolului
al XIX-lea și prima parte a secolului XX.
Una dintre cele mai versatile figuri esoterice de secol XIX a fost indiscutabil Gérard Anaclet Vincent Encausse (alias Papus), cel care s-a alăturat
multor mișcări inițiatice, precum Societatea Teosofică, Ordinul Kabalistic
al Rozei-Cruci (fondat de Stanislas de Guaita și Joséphin Péladan în 1888),

1 Mark Sedgwick, Against the Modern World. Traditionalism and the Secret Intellectual
History of the Twentieth Century, Oxford University Press, New York, 2004, p. 48
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Școala Universală Gnostică fondată de Jules Doinel și Ordo Templis
Orientis, devenind ulterior fondatorul Ordinului Martinist, împreună cu
Augustin Chaboseau. Aderarea lui Papus la esoterism se reflectă și într-o
serie de articole publicate în Le Lotus, revue des hautes études théosophique,
în care autorul dezbate nuanța esoterică sau exoterică a inițierii și
reamintește cât de pură este inițierea în India și cât de coruptă este lumea
occidentală, cu o excepție notabilă, francmasonii.
Subiect obsesiv în cadrul oricărui discurs esoteric, indiferent de linia
pe care o respectă sau cine este Maestrul său, inițierea se bazează spiritual
pe calitatea morții simbolice, când vine vorba despre ritual, și pe puterea
efectivă a morților, când pe tapet ajunge viața post-mortem. La Papus,
prezența covârșitoare a inițierii în aproape toate tendințele esoterice, accentuată de textele sale publicate în reviste precum Le Lotus, revue des hautes
études théosophique, L’Initiation și Le Voile d’Isis (care va deveni puțin mai
târziu principala publicație a Tradiției guénoniene) indică o puternică
dorință de a transforma moartea într-o metamorfoză calitativă.
Aceeași problemă – moartea calitativă – va fi asociată ulterior cu
dispariția fizică a acestuia: alăturat corpului medical de pe frontul de Est în
timpul Primului Război Mondial, Papus se îmbolnăvește de tuberculoză și
moare la Paris în 25 octombrie 1916. Ridicat în cimitirul Père-Lachaise,
ceea ce îi furnizeazã lui Papus o eternitate susținută de șirul nesfârșit de
turiști, monumentul său funerar conține o carte deschisă, care
menționează, pe pagina din stânga, nu numai identitatea profesională și
spirituală a decedatului, ci și faptul că, prin moarte, el a fost doar „separat
de carne” (dezincarnat): „Ici repose le corps de Gérard Encausse «Papus»
Mèdicin, Philosophe, Écrivain, Grand Maitre de L’Ordre Martiniste désincarné le 25 octobre 1916 a l’áge de 51 ans”. Cealaltă pagină a cărții prezintă
un citat din Papus („La Priére est le grand mystèr et peut, pour çelui qui
perçoit l’influence du Christ. Dieu venu en chair permettre de recevior le
plus hautes influences en action dans le plan divin”), un reflex al gnozei
dinamice propovăduite de Saint-Martin, care credea că omul poate ajunge
la mântuire imitând înțelepciunea dumnezeiască, imitația fiind posibilă
grație lui Christos. Consecința extremă a acestei credințe este ipoteza potrivit căreia fiecare este un Christos, calibrat însă diferit pe scala puterii spirituale. Acest tip de gnoză ancorează în ideea de progres spiritual, foarte
populară la sfârșitul secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea
și promovează impulsul uman de a dori și de a crea ca o contrapondere la
ascetismul gnostic tradițional.
Moartea lui Papus în timpul Primului Război Mondial, deloc singulară dacă ne gândim la lista martiniștilor decedați pe front, provoacă o slă-
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bire a ordinului, urmată de o reconstrucție în 1931, orchestrată de cofondatorul Augustin Chaboseau, secondat de Victor-Emile Michelet și de Lucien
Chamuel, doi membri ai primului Consiliu Suprem din 1891. Pentru a face
diferența între martinismul tradițional și numeroasele grupuri noi care au
apărut între timp, ei și-au denumit mișcarea Ordre Martiniste Traditionnel
(Ordinul Martinist Tradițional). Al Doilea Război Mondial aduce mai multe
persecuții împotriva ordinelor esoterice, mulți martiniști murind în lagărele
de concentrare naziste. Cu toate acestea, ordinul se reface în SUA, fiind consecutiv integrat în Ordinul Antic și Mistic Rosæ Crucis și înregistrând o
efervescență globală în a doua jumătate a secolului.
O altă modalitate prin care Ordinul supraviețuiește este ideologia,
propovăduirea unor idei neortodoxe, provocatoare, precum feminismul
(datorită polonezei Anna de Wolska, iubita lui Encausse și cea care în 1889
organizează la Paris un Congres Internațional pentru Lucrări și Instituții
Feminine), homeopatia, anarhismul, drepturile animalelor și științele alternative, Vedanta, sau, să nu uităm, Bahai.
Survolând revistele în care a publicat Papus, în încercarea de a experimenta o varietate intensă de idei esoterice, se poate urmări relația dintre
Le Lotus, revue des hautes études théosophique și crearea revistei Le Voile
d’Isis. Fondarea Ordinului Martinist, conceput ca o nouă masonerie, și
inițierea în 1889 a Grupului pentru Studii Esoterice (din care făcea parte și
Guénon), înființat pentru a disemina perenialismul, au dus în cele din urmă
la o reacție teosofică violentă, manifestată mai cu seamă în La Revue
Théosophique. Răspunsul lui Papus a fost Le Voile d’Isis, o publicație al
cărei titlu contrazice în mod programatic cartea Helenei Blavatsky din 1877,
Isis Unveiled.
Deschis eclectică și guvernată de dorința de a realiza sinteza tuturor
religiilor și formelor esoterice – inclusiv referințele la teosofia lui Jacob
Böhme sau Paracelsus –, Isis Unveiled a Helenei Blavatsky reprezintă
„biblia” doctrinei teosofice, pusă sub protecția instituțională a Societății
Teosofice, fondată în 1875 la New York împreună cu Henry Steel Olcott.
Helena Blavatsky rămâne o figură destul de controversată, a cărei biografie
este pur și simplu uluitoare. Născută într-o familie aristocratică, ea străbate
frenetic lumea în căutare de experiențe și revelații spirituale. De pildă, una
dintre legendele sale personale vorbește despre o rană dobândită în bătălia
de la Mentana (3 noiembrie 1867), în timp ce ea lupta pentru Garibaldi.
Succesiv, ea devine protagonista mai multor campanii, este acuzată de fraudă și înconjurată de scandaluri, dar susține în continuare că are abilități
paranormale și, mai presus de toate, proclamă originea spirituală pură a
teosofiei, ca doctrină dictată de Marii Maeștri – Mahatmas – printr-un fel
de anamneză sau dictare auto-generată. Împărțită în două jumătăți com-

119

Constantina Raveca Buleu
plementare, una dedicată „Științei” (potrivit ei, cunoașterea științifică ignoră legile ascunse ale universului, care sunt revelate doar prin inițiere) și o
alta dedicată „Teologiei” (de fapt un labirint complicat al religiilor comparate), cartea ei fundamentală Isis Unveiled devine rapid un succes global.
Celebrată în fiecare an la 8 mai (Helena Blavatsky moare la Londra
în 8 mai 1891, în timpul unei epidemii severe de gripă), White Lotus Day
marchează consacrarea post-mortem a fondatoarei Societății Teosofice.
Moartea Helenei Blavatsky a presupus un ritual funerar elaborat: cremată
la dorința ei (la Woking Crematorium din Surrey), cenușa a fost ulterior
împărțită în trei seturi egale și împrăștiată deasupra câtorva regiuni diferite
din Europa, Asia și America. În spiritul auto-promovării care a caracterizat-o,
ea a sugerat în testament că prietenii s-ar putea aduna în fiecare an la data
morții sale, pentru a citi ritualic din The Light of Asia/ Lumina Asiei a lui
Sir Edwin Arnold (un poem narativ publicat în 1879, în care este evocată
viața lui Siddhartha) și din Bhagavad Gita. La aceasta se adaugă o
„coincidență” naturală cu încărcătură simbolică: abundența2 neobișnuită a
florilor de lotus din acea zi de 8 mai. Iar legenda s-a închegat…
De ce lotusul? Nelumbo nucifera este o specie de lotus, sacru atât
pentru hinduși, cât și pentru budiști, multe divinități indiene fiind asociate
sau comparate cu lotusul. De exemplu, Vishnu este adesea numit „Cel cu
ochi precum lotusul”. Deschise, petalele sale sugerează expansiunea sufletului, iar ivirea lui din noroi simbolizează o evoluţie spirituală benignă, promiţătoare, echivalentă cu puritatea creșterii prin lăsarea în urmă a ceea ce
este năclăit. Pentru budiști, florile de lotus care răsar în urma pașilor lui
Gautama Buddha-copil simbolizează puritatea sufletului și a minții. Pe de
altă parte, Templul Lotusului (Lotus Temple) din New Delhi, aparținând
cultului Bahá’i, reprezintă întruchiparea arhitecturală a forței spirituale a
florii de lotus.
Ca simbol al purității, regenerării, fertilității, prosperității și armoniei
cosmice, floarea de lotus ocupă o poziție centrală în discursul doctrinar al
Helenei Blavatsky: „Una dintre figurile simbolice ale puterii creatoare
Duale în Natură (materie și forță în planul material) este Padma, nufărul
indian. Lotusul este produsul căldurii (focului) și al apei (vapori sau Eter);
focul stând în fiecare sistem filosofic și religios ca reprezentare a Duhului
Divinității, principiu activ, masculin, generativ; și Eter, sau Sufletul materiei, lumina focului, pentru principiul pasiv feminin din care a emanat

2 Lotuses grew in unusual profusion in India on that day. May 8th became known as
White Lotus Day ever since.” – se poate citi pe site-ul http://theosophywatch.com/2012/05/08/white-lotus-day, accesat la 30 august 2015
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totul în acest Univers. Prin urmare, eterul sau apa este mama, iar focul
este tatăl. Sir W. Jones (și, înaintea sa, botanica arhaică) a arătat că
semințele Lotusului conțin – chiar înainte de germinare – frunze perfect
formate, forma miniaturală a ceea ce într-o zi vor deveni, plante perfecte:
natura ne oferă astfel un specimen de preformare a producției sale ...
sămânța tuturor plantelor fanerogame care poartă flori adecvate ce
conțin o plantă embrionară gata formată. (Vezi partea a II-a, „Floarea de
Lotus ca simbol universal.”) Aceasta explică propoziția «Mama nu se
umflase încă» – forma fiind de obicei sacrificată ideii interioare sau rădăcinii în simbolistica arhaică. Lotusul sau Padma este, de altfel, o
comparație foarte veche, preferată pentru Kosmosul însuși și pentru om.
Motivele populare date sunt, în primul rând, faptul tocmai menționat, că
semințele de Lotus conțin o miniatură perfectă a viitoarei plante, ceea ce
consfințește faptul că prototipurile spirituale ale tuturor lucrurilor există
în lumea imaterială înainte ca aceste lucruri să se materializeze pe
Pământ. În al doilea rând, faptul că Lotusul crește prin apă, având rădăcina în Ilus sau noroi, și își deschide floarea în aerul de deasupra. Lotusul
simbolizează astfel viața omului și, de asemenea, pe aceea a Kosmosului;
căci Doctrina Secretă ne învață că elementele amândurora sunt la fel și se
dezvoltă în aceeași direcție. Rădăcina Lotusului scufundată în noroi
reprezintă viața materială, tulpina care trece prin apă semnifică existența
în lumea astrală, iar floarea care plutește pe apă și se deschide spre cer
este emblematică pentru ființa spirituală .”3
Potrivit acestor considerații, The White Lotus Day/ Ziua Lotusului
Alb reprezintă celebrarea evoluției prin ciclurile karmice, orientată de atin3 H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine. The Synthesis of Science, Religion, and Philosophy,
Theosophical University Press Online Edition - (accessed on August 30, 2017): “One of the
symbolical figures for the Dual creative power in Nature (matter and force on the material plane) is Padma, the water-lily of India. The Lotus is the product of heat (fire) and
water (vapour or Ether); fire standing in every philosophical and religious system as a
representation of the Spirit of Deity, the active, male, generative principle; and Ether, or
the Soul of matter, the light of the fire, for the passive female principle from which everything
in this Universe emanated. Hence, Ether or Water is the Mother, and Fire is the Father. Sir
W. Jones (and before him archaic botany) showed that the seeds of the Lotus contain –
even before they germinate – perfectly formed leaves, the miniature shape of what one
day, as perfect plants, they will become: nature thus giving us a specimen of the preformation of its production … the seed of all phanerogamous plants bearing proper flowers containing an embryo plant ready formed. (See Part II., “The Lotus Flower as an Universal
Symbol.”) This explains the sentence “The Mother had not yet swollen” – the form being
usually sacrificed to the inner or root idea in Archaic symbology. The Lotus, or Padma, is,
moreover, a very ancient and favourite simile for the Kosmos itself, and also for man. The
popular reasons given are, firstly, the fact just mentioned, that the Lotus-seed contains within
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gerea purității finale, moartea fiind concepută ca un prag prin care spiritul
își atinge stadiul superior.
În vreme ce funeraliile Helenei Blavatsky s-au transformat într-o sărbătoare continuă în cadrul Societății Teosofice, alte înmormântări, precum
cele orchestrate de colonelul Henry Steel Olcott, figura fondatoare secundă
a teosofiei, s-au prăbușit în deriziune. Colonelul Henry Steel Olcott a fost,
printre altele, și un distins membru al Societății de Cremare din New York,
într-o perioadă în care incinerarea se bucura de o nouă respectabilitate
datorită eforturilor militanților activi pe frontul sănătății publice.
Campania acestora se intersectează cu ascensiunea fulminantă a Societății
Teosofice, care furnizează și primul candidat la incinerare în persoana
baronului Joseph Henry Louis Charles De Palm4, membru timpuriu al
Societății. El moare în mai 1876, lăsând toate bunurile sale lumești lui
Olcott. Ultima sa cerere a fost ca trupul său să fie eliminat „într-un mod
care să ilustreze noțiunile răsăritene de moarte și nemurire”.5
Pe scurt, baronul dorea să fie incinerat, nu înhumat. Pentru Olcott,
dorința acestuia i-a oferit ocazia de a transforma incinerarea într-un ritual
funerar teosofic. Pentru a realiza acest lucru, el a construit un cuptor și a
stabilit ritualul, însă totul s-a prăbușit în derizoriu în momentul în care a
rostit litania sacră formulată de Blavatsky – „Există doar o primă cauză,
necreată” –, iar un preot metodist, care a asistat la ceremonie, a strigat
„Asta este o minciună!”, punând capăt astfel întregului ritual. Incinerarea
propriu-zisă nu a avut loc decât după șase luni. În ciuda scandalului alimentat de presă, afacerea de Palm s-a dovedit a fi un succes dulce-amar pentru
colonelul Olcott, deoarece i-a oferit posibilitatea de a le vorbi americanilor
despre înmormântarea hindusă și de a prezenta oamenilor noul mod igienic de eliminare a corpului. Mort în 1907, în India, Henry Steel Olcott a fost
la rându-i redus la cenușă. Un monument simplu din piatră marchează

itself a perfect miniature of the future plant, which typifies the fact that the spiritual prototypes of all things exist in the immaterial world before those things become materialised
on Earth. Secondly, the fact that the Lotus plant grows up through the water, having its
root in the Ilus, or mud, and spreading its flower in the air above. The Lotus thus typifies
the life of man and also that of the Kosmos; for the Secret Doctrine teaches that the elements of both are the same, and that both are developing in the same direction. The root
of the Lotus sunk in the mud represents material life, the stalk passing up through the
water typifies existence in the astral world, and the flower floating on the water and opening to the sky is emblematical of spiritual being.”
4 Am amintit incidentul și în capitolul Esoterism și moarte. Mitul monarhului ascuns, fără
a intra prea mult în detalii.
5 (accesat 30 august 2017): “in a fashion that would illustrate the Eastern notions of death
and immortality.”
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locul din Adyar unde a fost incinerat. Inscripția spune: „Henry Steel Olcott,
colonel al armatei SUA, președinte, fondator al Societății teosofice. La fața
locului corpul său a fost înapoiat elementelor prin foc, la 17 februarie 1907.
Fie ca el să se întoarcă în curând.” Revenirea vorbește, desigur, despre
credința Helenei Blavatsky în reîncarnare.
Moștenirea Helenei Blavatsky a fost în primul rând Societatea
Teosofică, condusă de Annie Besant, influentă, nu numai spiritual, ci și
politic, în cadrul Congresului Național Indian. Preeminența ei spirituală
fusese orchestrată temeinic de primele etape ale ascensiunii lui
Krishnamurti, proclamat Învățătorul Lumii, descoperit de Charles
Leadbeater în 1909, un an care a confirmat în mod miraculos presimțirea
Helenei Blavatsky cum că sfârșitul anilor 1900 va marca sfârșitul Kali Yuga,
ceea ce înseamnă că secolul al XX-lea va oferi cu siguranță o nouă Epocă de
Aur. În al doilea rând, moștenirea ideologică a lui Blavatsky s-a răspândit
în diferite domenii alternative: ariosofia, antroposofia lui Rudolf Steiner,
precum și New Age.
Centrală în gândirea lui René Guénon, philosophia perennis nu
reprezintă nici pe departe o creație modernă, istoria ei putând fi urmărită
până în Renașterea florentină, grație lui Marsilio Ficino. Discreditat în
secolele ce au urmat, perennialismul înregistrează o resurecție la sfârșitul
secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea, când lumea occidentală redescoperă Vedele și gândirea orientală, unul dintre cei mai activi promotori ai lor fiind René Guénon. Cu toate acestea, el nu a fost singurul,
deoarece atât Papus – maestrul lui Guénon pentru o vreme –, cât și Helena
Blavatsky – ținta privilegiată a lui Guénon în numeroase dispute polemice
– au încorporat perennialismul în doctrinele lor. Oarecum ironic, Guénon
varsă multă otravă în efortul său de a discredita teosofia și rămâne în istoria
esoterismului ca principalul fondator al Tradiționalismului și figura dominantă a ceea ce Richard Fox numește a fi „orientalism afirmativ”/„affirmative Orientalism”6, însă – așa cum subliniază Antoine Faivre7 –, în ciuda
tuturor acestor lucruri, nu el, ci Societatea Teosofică a fost responsabilă de
introducerea filosofiei orientale în discursul esoteric occidental, la fel cum
nu el, ci Helena Blavatsky inventează termenul „Tradiție”.
Lăsând vremelnic la o parte considerațiile doctrinare pentru a ancora
în biografia terestră a lui Guénon, descoperim o viață perfect înrădăcinată

6 Apud: Brannon Ingram, René Guénon and the Traditionalist Polemica, in: Polemical
Encounters, vol 6. Polemical Encounters: Esoteric Discourse and Its Other, edited by Olav
Hammer and Kocku von Stuckrad, Brill Academic Publishers, Leiden-Boston, 2007, p. 207
7 Apud., Ibid., pp. 216-217
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în perennialism. Născut într-o familie catolică, René Guénon experimentează majoritatea tendințelor spirituale și religiilor din timpul său și moare
discret în Cairo (7 ianuarie 1951) sub numele de Shaykh ‘Abd al-Wahid
Yahya, ultimele sale cuvinte rostite fiind „Allah, Allah ! ”8. Paul Chacornac,
editorul principal al publicațiilor esoterice pariziene (inclusiv Le Voile d’Isis
– Études traditionnelles) și autorul mai multor monografii dedicate marilor maeștri esoterici, relatează în Viața simplă a lui René Guénon
circumstanțele plecării Maestrului, subliniază aspectele sale spiritualiste,
dezvăluie ultimele sale cuvinte și vorbește despre faptul că medicul lui
Guénon, Katz, care l-a supravegheat până la capăt, a fost pur și simplu incapabil să-i explice moartea, care aparent nu avea cauze fizice imediate.
Chacornac îl citează pe dr. Katz cu o aserțiune care ni se pare, astăzi, hagiografie pură: „este ca și cum sufletul a plecat în mod misterios”.
Extrem de simple, potrivit dorinței lui Guénon, riturile funerare „au
avut loc luni, 8 ianuarie 1951, de la zece dimineața până la două dupăamiaza. Au fost prezenți Shaykh Abu Bakr, Dr. Katz și Mme Valentine de
Saint-Point, care fuseseră prezenți la patul lui René Guénon în noaptea
morții sale. Cadavrul a fost transportat câteva sute de metri până la o
dubă și dus la Moscheea Seyidna-Hussein (unde Guénon îl întâlnise pentru prima dată pe viitorul său socru) [...] Aici a fost recitată rugăciunea
morților și apoi – încă o dată, pe jos – cadavrul a fost purtat de cortegiul
funerar până la cimitirul din Darassa, aproape de dealul Moqqatan în
locul numit «Al Magawarine». René Guénon a fost îngropat în cripta
familiei soției sale, cea a lui Muhammad Ibrahim, și sub piatră ‘corpul său
acoperit cu in, se odihnește pe nisip, cu fața întoarsă spre Mecca”9. [Ca o
curiozitate, un scurtmetraj încărcat de Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=vXBvEZ7gHDI – permite o privire rapidă, slab filmată și destul de neclară în interiorul criptei lui Guénon.]
...Un intermezzo funebru: În timp ce René Guénon, fondatorul
perennialismului, are o discretă plecare la cele veșnice, consumată în
mediul auster în care se izolase la Cairo, funeraliile unui alt membru fondator al școlii tradiționaliste din secolul al XX-lea, Ananda Kentish
Coomaraswamy reprezintă o ilustrare practică a perennialismului10. La
moartea acestuia din 1947, a patra sa soție, Luisa Runstein, cere unui preot
greco-ortodox să țină predica, apoi Coomaraswamy este incinerat, iar
cenușa lui este împrăștiată în Gange.
8 Paul Chacornac, The Simple Life of René Guénon, translated by Cecil Bethell, Sophia
Perennis, Hillsdale NY, 2004, p. 98
9 Ibid., p. 98
10 Mark Sedgwick, op. cit., p. 34
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Datorată discipolilor lui René Guénon, consacrarea post mortem a
acestuia a reprezentat în mod indiscutabil o retrospecție a învățăturilor sale
spirituale, Tradiționaliste, privind datoria oricărui gânditor de a stărui în
așa-numitele „științe cosmologice”, pentru a restaura „ordinea primordială” guvernată de armonie și puritate. Impactul gândirii sale se datorează în
principal caracterului „esocentric” al operei. Termenul a fost inventat de
Hugh B. Urban în Syndrome of the Secret: „Esocentrism” and the Work of
Steven M. Wasserstrom și este ulterior utilizat de Brannon Ingram11 pentru
a descrie aspectele prescriptive și normative ale esoterismului lui Guénon.
Debutul academic al lui René Guénon se produsese sub auspicii catolice, Introducerea în studiul doctrinelor hinduse, carte publicată în 1921,
fiind susținută de un filosof catolic, Jacques Maritain. Legenda spune că,
puţin mai târziu, Maritain a încercat să indexeze lucrările fostului său protejat, devenit între timp persona non grata în cercurile Vaticanului.
Afirmația potrivit căreia lumea occidentală este epuizată spiritual, mântuirea neputând veni decât din Est n-a prea încurajat amicițiile catolice. În
plus, Guénon își îndepărtează treptat susținătorii catolici publicând Orient
și Occident (1924) și Criza lumii moderne (1927), rezultate ale unei căutări
spirituale care l-a făcut să se alăture cercului ocultist al lui Papus și să publice în La Gnose cu numele Tau Palingenius.
Hinduismul și taoismul, investigate de Guénon la cererea contelui
Albert-Eugène Puyou de Pouvourville, pe care gânditorul francez l-a întâlnit când s-a alãturat Bisericii Gnostice Universale, adaugã straturi suplimentare cãutãrii spirituale guénoniene, înainte de a atinge stadiul final
odată cu inițierea în Sufi-ul islamic (în 1910), datorită lui Ivan Aguéli12 (născut John Gustaf Agelii).
Inițierea islamică a lui Guénon nu are consecințe sociale sau personale imediate. Supraviețuind dispariției soției și a câtorva prieteni, el se
stabilește la Cairo, unde se căsătorește cu Fatima Muhammad Ibrahim și
trăiește viața liniștită de zi cu zi a unui musulman evlavios, fără să meargă
însă în pelerinajul obligatoriu la Mecca. Din punct de vedere intelectual, el
continuă să fie un Tradiționalist, aspect evident în studiile și articolele
11 Brannon Ingram, op. cit., p. 203
12 Pictor și scriitor suedez, care în 1902 a fost inițiat și în ordinul Sufi al-’Arabiyya
Shadhiliyya de către marele egiptean Shaykh ‘ Abd al-Rahman Ilaysh al-Kabir, pentru a
iniția chiar prima mișcare sufistă din Europa. Înainte de aceasta, Aguéli, format în amestecul
cultural al Belle Époque, fusese închis în 1884 pentru legături anarhiste, s-a îndreptat spre
Coran și s-a mutat la Cairo, pentru a fi inițiat, dar și-a extins activismul către lupta împotriva
colonialismului, rezultatul este un exil în Spania și o moarte neașteptată într-un accident de
tren nu departe de Barcelona (1917). În 1981 rămășițele sale sunt aduse acasă la Sala din
Suedia și reîngropate cu rituri islamice.
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publicate în Études traditionelles sau în diferite publicații redactate de
adepții săi, chiar și în România, unde Memra lui Marcel Avramescu îi
găzduiește câteva texte. În Italia, Julius Evola îl consideră pe Guénon
„maestrul inegalabil al epocii noastre”13.
Filosoful italian s-a contaminat de „Tradiționalismul” guénonian în
1927, când l-a întâlnit pe Arturo Reghini, împreună cu care a fondat
publicația ocultistă Ur. O consecință a acestei asimilări este cartea din 1934,
Rivolta contro il mundo moderno (Revolta împotriva lumii moderne) –
titlu similar Crizei lumii moderne a lui Guénon –, unde Evola analizează
conceptele lumii tradiționale și denunță aspectele regresive ale civilizației
moderne, folosind Tradiția ca principiu de referință. Ca și maestrul său
francez, Evola afirmă că omenirea traversează o epocă întunecată, Kali
Yuga, ultima eră a unui ciclu degenerativ, care include și Satya Yuga (perfect!), urmată de Treta Yuga și Dwapara Yuga. Trecând prin Kali Yuga – cea
mai întunecată dintre toate aceste patru etape –, va începe un nou ciclu,
ceea ce înseamnă că lumea va ajunge să experimenteze din nou Epoca de
Aur (Satya Yuga).
Unul dintre discipolii români ai lui Guénon este Vasile Lovinescu. În
1932, acesta traduce Le Roi du Monde (1927), schimbă multe scrisori cu
Guénon și publică o mulțime de texte inspirate de Maestru, al căror dublu
scop este să demonstreze unitatea simbolică a Tradiției și să afirme ideea că
spațiul spiritual românesc a fost, de fapt, focarul tradiției primordiale. Dar,
de departe, cea mai profundă legătură românească cu Guénon îi aparține
lui Mihail Vâlsan (alias Shaikh Mustafâ Abd Al-Azîz), subiectul unei inițieri
alawite și succesorul lui Guénon la Études traditionnelles.
Guénon a avut întotdeauna un acut simț al morții „calitative”, pe care
l-a diseminat în țesătura sistemului său de gândire, originat în doctrinele
hinduse ale ciclurilor cosmice. În Criza lumii moderne14, de pildă, el avertizează că omenirea a intrat în ultima fază din Kali-Yuga, perioadă întunecată și marcată de disoluție, din care nu se va putea ieși decât în urma unui
cataclism.
Într-o carte publicată în 1945, Le règne de la quantité et les signes
des temps, Guénon interpretează istoria omenirii ca pe un proces de
evoluție degenerativă dintr-un timp al Calității (adică Formă, unitate și unicitate) la unul al cantității (adică materie, multiplicitate), cu o fază interme-

13 Mark Sedgwick, op. cit., p. 98
14 René Guénon, The Crisis of the Modern World , translated by Arthur Osborne, Marco
Pallis, Richard C. Nicholson, Sophia Perennis, Hillsdale, NY, 2001, p. 17 The cover features
a drawing by one of Guénon’s collaborators, Ananda K. Coomaraswamy, entitled Chimaera]

126

White Lotus Day și nu numai…
diară caracterizată de contra-inițiere și de calitate inversată. Scopul său este
să izoleze „semnele timpurilor” în Evanghelie; cu alte cuvinte, semnele precursoare ale sfârșitului unei lumi sau ale unui ciclu. „Acest sfârșit doar pare
a fi «sfârșitul lumii»”15. Este o eroare scuzabilă – recunoaște Guénon –, dar
cu urmări regretabile, paroxist-anxioase, în rândul celor care nu sunt suficient de detașați de existența terestră.
Guénon susține că există morți cosmice diferite, deoarece ciclurile
temporale au durate diferite și calități diferite, ceea ce înseamnă că sfârșitul
specific al unui ciclu nu este întotdeauna egal cu altul. Mai mult, în timpul
lui Guénon omenirea asista la o moarte cosmică specială, marcată de
dispariția unui ciclu cosmic complet numit Manvantara (adică epoca lui
Manu). Ea aduce moartea umanității, dar nu sfârșitul vieții pământești,
întrucât, prin moarte se ajunge într-o nouă Manvantara16. În cadrul fiecărui
ciclu, Epoca de Aur aparține originilor, trecutului și nu este proiecția unui
viitor strălucit, așa cum susțin vestitorii progresului.
În același timp, filosoful francez spune nu opoziției binare bine / rău,
răul fiind tranzitoriu, inutil sau iluzionar. În schimb, binele este permanent
și prevalează în cele din urmă. Prin suspendarea opoziției binare, Guénon
susține, de fapt, că orice scop nu este altceva decât o iluzie, mai ales dacă nu
uităm teza principală, conform căreia spiritul Tradiției este mai puternic
decât moartea sau transformarea.

15 René Guénon, The Reign of Quantity and the Signs of the Times, Translator Lord
Northbourne, Sophia Perennis, Hillsdale, NY, p. 275
16 Fiecare Manvantara este creată și guvernată de un anumit Manu, care, la rândul său este
creat de Brahma, Creatorul însuși. Manu creează lumea și toate speciile ei în această perioadă, fiecare Manvantara durând atât cât durează viața lui Manu, iar după moartea acestuia,
Brahma creează alt Manu care să continue ciclul Creației.
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Ideea
Cristina Botîlcă

Contemporaneitatea și
paradoxul
postmodernismului

„Cu cine și cu ce suntem contemporani?” se întreabă Giorgio
Agamben în cartea sa, „Nuditatea”. Contemporaneitatea este o structură
relativ ușor de înțeles, cel puțin la prima vedere. Suntem contemporani cu
tot ce este în timpul existenței noastre, cu tot ceea ce urmează același fir
temporal ca noi. Însă ce se întâmplă cu această contemporaneitate atunci
când existența noastră se curmă? Ceea ce este contemporan cu noi dispare
odată cu noi sau este asimilat de un alt „eu”, care își începe existența fizică
și care creează, în acest fel, noțiunea de contemporaneitate? Ca să putem
răspunde la aceste întrebări, trebuie să înțelegem paradoxul ca punct stabil
de plecare a multor definiții din epoca postmodernă.
Agamben susține că a fi contemporan înseamnă a avea o relație aparte cu timpul propriu. Aici, ne aflăm la un nivel de înțelegere elementar. Însă
el continuă prin a ne arunca într-un paradox specific secolului, spunând că
cel care este contemporan aderă la acest timp propriu și, totodată, se îndepărtează de el. Așadar, contemporaneitatea se manifestă – asemenea unui
fenomen cu început și sfârșit – printr-o defazare și un anacronism. În 1923,
Osip Mandelștam scrie „Veacul”, un poem în care vocea declară că trebuie
să privească veacul în ochi ca și cum acesta ar fi o fiară de neînvins și să
sudeze „spinarea frântă” a unui „veac încătușat” cu sângele său.
Mandelștam menționează „vertebrele a două veacuri”, care pot avea următoarele interpretări: fie secolele XIX și XX, fie timpul istoric individual și
timpul istoric colectiv, fie kairos (timpul calitativ, al împlinirii personale) și
chronos (timpul secvențial, fizic). Spinarea dintre aceste două elemente se
frânge, iar această fractură este chiar poetul, după cum spune Agamben în
„Nuditatea”. Același lucru îl regăsim și la Antoine Compagnon, în
„Demonul Teoriei”, unde autorul scrie că „nu există contemporan mai contemporan decât poetul în persoană”. Poetul este cel care face două acțiuni
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complet opuse în același timp: împiedică timpul să se sudeze la loc și, totodată, el este cel care sudează ruptura. Așadar, se pare că poetul poate fi o
reprezentare a paradoxului.
Însă discuția despre contemporaneitate nu se poate opri aici, căci
legăturile ei cu tot ceea ce ne înconjoară sunt infinit mai cuprinzătoare
decât o definiție paradoxală. Să ne gândim la neurofiziologia vederii. Atunci
când este întuneric, se activează celulele numite off-center bipolar cells.
Aceste celule bipolare au ca stimul glutamatul care scade odată cu expunerea la lumină. Deci, când lumina descrește – și apare întunericul – nivelul
de glutamat crește, stimulând off-cells, care „produc” întunericul. Așadar,
putem spune că întunericul nu este redus la absența luminii, ci este rezultatul unei activității a celulelor de retină off-cells. Tot așa putem vorbi și
despre contemporaneitate. Agamben spune că a vedea întunericul vremurilor nu este o inerție, o nemișcare, ci o activitate intensă. De aici, extragem
ideea că a fi contemporan înseamnă nu doar a vedea luminile vremurilor,
ci și întunericul, partea lor de umbră. Aceste două elemente – la fel ca „vertebrele” lui Mandelștam – trebuie observate, apoi absorbite, în același timp,
în ciuda faptului că se află la poli opuși. O altă legătură menționată în
„Nuditatea” face referire la descoperirile din astrofizică. Întunericul pe care
îl vedem pe cer este, de fapt, rezultatul luminii corpurilor cerești care
călătorește înspre noi, însă nu poate să ne ajungă, fiindcă aceste corpuri se
îndepărtează cu o viteză mai mare decât viteza luminii. Iată că aici găsim un
paradox ce se manifestă în planul fizic al existenței. Prezentul pe care îl percepe contemporaneitatea – cel de care se agață și se îndepărtează în același
timp – are spinarea frântă, iar noi ne aflăm, precum poetul, pe frântură,
încercând să ridicăm un zid între trecut și viitor, pentru ca cele două să nu
se întâlnească, dar simplul fapt că noi suntem acolo – sau, mai bine spus,
aici – creează o legătură, sudează la loc vertebrele.
Agamben ne prezintă paradoxul suprem în ceea ce privește definiția
prezentului, paradox pe care îl vom regăsi mai apoi la postmoderniști:
„Prezentul nu-i altceva decât partea de ne-trăire din orice trăire, iar ceea ce
împiedică accesul la prezent este tocmai masa acelui lucru pe care n-am
reușit să-l trăim. Atenția față de acest ne-trăit este viața contemporanului.
Și a fi contemporan înseamnă să ne întoarcem într-un prezent în care nu
am mai fost niciodată.” Observăm aici două dimensiuni: cea a reinterpretării prezentului – pe care îl putem vedea ca parte a istoriei – și cea a unei
experiențe veșnic netrăite – către care tindem neîncetat, dar la care nu
putem ajunge niciodată. Se întâmplă ca acestea să fie și două trăsături ale
postmodernismului, pe care Matei Călinescu îl analizează îndeaproape în
„Cele cinci fețe ale modernității”.
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Postmodernismul, spune Lyotard, caută ciudățenii, incomensurabilități și instabilități. În epoca postmodernă, are loc o revoltă împotriva totalității, pentru că termenul de „totalizare” sau „totalitate” capătă conotații
negative din cauza istoriei trecute. Așadar, renasc povestirile mici, locale,
pentru că generalul este dărâmat în favoarea particularului – alt paradox,
având în vedere că globalizare urmează să devină un fenomen care se
răspândește extrem de rapid, în detrimentul particularului. Călinescu
numește acest lucru „renaștere pluralistă”. Postmodernismul este văzut ce
ceva ce încearcă să prezinte neprezentabilul, crede Lyotard – la fel cum contemporanul încearcă să trăiască o ne-trăire. Chiar dacă postmoderniștii,
după cum afirmă Linda Hutcheon în „Poetica postmodernismului”, sunt de
acord că acest curent este anistoric, istoria devine iarăși un subiect de
discuție și este revizitată cu o privire critică, inovatoare.
Călinescu și Hutcheon afirmă că postmodernismul efectuează două
mișcări paradoxale simultan. La Călinescu, vorbim despre funcționarea lui
drept construct diacronic și sincronic: postmodernismul poate fi o continuitate a modernismului, prin ramura sa radicală, avangarda, dar poate fi
și împotriva lui, prin reevaluarea unor judecăți negative, mai ales asupra
romantismului. La Hutcheon, postmodernismul reinstalează contextul
istoric ca determinant și, în același timp, problematizează cunoașterea istorică, lucru cu care este de acord și Călinescu: „Postmodernismul a redeschis
problema istoriei ca domeniu de inovare și de renovare”. Și Umberto Eco
discută despre această nouă dimensiune a istoriei și scrie că trecutul nu
poate fi distrus, pentru că distrugerea sa ar reduce la tăcere toate descoperirile prezentului, inclusiv modernismul și postmodernismul. În schimb, el
ar trebui revizitat, dar nu cu inocență sau nostalgie, ci cu ironie. Acest sfat
vine ca urmare a conștientizării semiotice că toate semnele își schimbă
semnificația în timp și tocmai acest lucru ne permite să ne întoarcem în trecut, sărbătorind pierderea inocenței, așa cum susține Noul Istorism. Oscar
Wilde este și el un susținător al acestui curent nou, declarând că „singura
datorie pe care o avem față de istorie este să o rescriem”.
Există o contradicție chiar în nucleul postmodernismului: elementul
formalist și cel istoric stau unul lângă celălalt, însă nu se ating reciproc.
Bahtin susține că forma și istoria sunt interconectate și se determină reciproc, însă postmoderniștii sunt de părere că acest lucru este valid doar dacă
nu există nicio tentativă de a le unifica pe cele două. Paradoxul acesta de
separare/unificare a două elemente între care există o ruptură evidentă este
chiar definiția contemporaneității de la care am plecat.
Dar cum rămâne cu secolul XXI? Mai are contemporaneitatea
aceeași definiție? Putem să vorbim despre aceeași perspectivă asupra istoriei, o perspectivă prin care să revizităm trecutul cu ironie? Nu cred că mai
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este cazul. În cadrul unei globalizări progresiste din ce în ce mai evidente,
ies la suprafață insule de tradiție strașnic păzite de autori cât se poate de
moderni. În acest moment, capătă proporții un val de literatură centrată pe
legende, basme, povestiri orale culese din secolele trecute, reinterpretare
într-o manieră psihologică, psihanalitică, terapeutică, nu cu ironie, nu cu
nostalgie, ci cu un sentiment de readucere la viață a valorilor personale pe
care ni le oferă trecutul îndepărtat. Clarissa Pinkola Estés, Sharon Blackie,
Jalaja Bonheim, Maureen Murdock sunt doar câteva dintre autoarele care
scot la lumină un nou tip de feminism, bazat pe feminitatea descoperită în
urma revizitării poveștilor, basmelor, legendelor cu eroine de tipul „La Loba” – femeia-lup, a mitologiei romane și grecești și a multor surse „arhaice”.
Contemporaneitatea este, așadar, un construct fluid, în permanentă
schimbare, la fel cum este, poate, și postmodernismul. De aceea vorbește
Călinescu despre „controversa postmodernistă”: unii aclamă termenul, alții
îl ironizează, însă lucrurile vor deveni mai clare odată ce istoria îl va fi absorbit cu totul în trupul ei, când va fi fost deja înlocuit cu un termen mai clar,
mai elegant și mai puțin paradoxal.
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Un răspuns al lui Eminescu

Cât va putea Inteligența Artificială să înlocuiască
un membru drag dar pierdut al Familiei?
Scuze cititorilor și tuturor înaintașilor-colaboratori ai revistei, pe care
i-am sacrificat la școală de dragul socotelilor, că nu voi excela nicidecum în
scriere, dar voi încerca să compensez prin bagaj tehnic. Iar dacă am
pomenit de componenta tehnică, e remarcabilă versificarea eminesciană
privind Steaua care „era pe când nu s-a zărit / azi o vedem și nu e”, asta cu
decenii bune înainte ca Einstein să descopere principiile relativității.
Stărui tocmai cu gândul că toți, de la Iosif Vulcan, ar fi fost fascinați să
trăiască experiența nemijlocită a proiectării Inteligenței Artificiale ca o
încununare a culturii și științei. Și, mai ales, a tatonării și intuirii limitelor
AI - ca să folosim abrevierea internațională. Sigur, sunt acum deja sumedenie de aplicații cunoscute sau nu prea ale AI (de pildă mitraliera inteligentă
din dotarea unor agenții cu apucături securisto-fataliste).
Unii încă am prins vremurile căutărilor îndelungi ale unei idei sau
informații în teancuri de cărți ori reviste, în biblioteci sau librării. La fel cum
am trăit „înhumarea” telegrafului, telefonului interurban sau a mai meteoricului pager.
Acum ne-am obișnuit cu Sf. Google, să scriem câteva frânturi de idee
iar soft-roboții AI știu cumva să ne aducă din mega-universul digital cele
mai relevante informații sau „fake-news”-uri pentru căutarea noastră. Pare
firesc dar, de fapt, e fabulos. Ar merita neîndoielnic trecută între marile legende ale lumii.
Iar ceea ce urmăresc, de fapt, e să ne întoarcem la prima mare epopee
universală, la Ghilghameș și Enkidu. Și să ne reamintim, astfel, că încă din
izvoarele civilizației, eroii, dar nu numai, au tânjit spre nemurire. Alți destui
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eroi epopeici, cu Ahile ca vârf de lance, au ales moartea în glorie, ca un troc
obligatoriu între moartea în luptă și nemurirea în memoria colectivă prin
gloria faptelor de vitejie.
Au urmat faraoni, împărați aflați în căutarea pietrei filosofale aducătoare de viață veșnică, dictatori de secol XX obsedați de Sf. Graal și,
poate, șefi de state din sec XXI care speră în criogenie scăpând din vedere
că e doar o amânare nu o eternizare a vieții.
Ce-aș vrea să explorăm e în ce măsură le-a răspuns Eminescu tuturor
aspiranților la nemurire, din perspectiva AI. Fiindcă, în Luceafărul, prețul
nemuririi personale e „răceala” absolută.
„Trăind în cercul vostru strâmt/ Norocul vă petrece, /Ci eu în lumea
mea mă simt /Nemuritor și rece”...

Nemurirea AI, piatră „de gât” filozofală
Deci cum stăm și la ce ne putem aștepta privind nemurirea prin AI?
Știm prea bine că nuvelele și filmele preced realizările științifice. De decenii
bune Holywood-ul ne-a stârnit fantezia cu cyborgi cu aspect și gândire
umană. De fapt, algoritmica matematică ce stă la baza AI era aproape
desăvârșită în anii ‘60 - ‘70, doar că încă nu existau computerele suficient
de puternice pentru a face calculele necesare AI. Așa încât, nu cyborgii
creați de om, ci doar extra-tereștrii SF au luat-o înaintea științei algoritmice.
De câțiva ani au apărut și producții TV care mizează pe transferul propriei
personalități, nu a altei personalități, într-un „creier” AI.
Când discut cu colegii proiecte AI, esența e să definim tehnic ce
model comportamental dorim să prevedem și să stabilim pe baza cărui
volum de informații. Aceasta e general valabil pentru orice aplicație AI din
lumea asta, fie ea mai mult sau mai puțin complexă. Deocamdată, acesta e
principiul primordial.
Dacă dorim să transferăm „personalitatea inteligentă” a unei ființe vii
într-un creier AI, trebuie să avem în primul rând un computer suficient de
puternic, apoi un algoritm AI potrivit și, vital, cât mai multe informații comportamentale ale acelei ființe. De pildă, lui Ahile i-a fost suficient, la vremea
lui, să-și imortalizeze doar faptele de vitejie în memoria orală sau pe suport
de papirus. Dar cu cât mai multe experiențe și reacții sunt surprinse acum
pe suport digital, cu atât mai complet va fi surprinsă personalitatea. Dealtfel
multe din ofertele cu care suntem asaltați pe internet vin din partea unor
roboți AI care ne-au „descifrat” unele comportamente pe baza unor
informații care le extrag din clic-urile noastre preferate.
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În mod cert, în momentul de față omenirea dispune de un server sau
de un cloud digital destul de puternic precum și de algoritmi care să modeleze incredibil de mult o personalitate umană. Poate încă nu s-a desăvârșit
un mod de extragere din creierul bio a unui volum suficient de informații și
memorii. Dar e doar o chestiune de decenii dacă nu de ani până se va reuși.
Ei bine, în acel moment, cel puțin teoretic - iar după alte câteva decenii - și
practic, va fi posibil să „prelungești” viața unei persoane dragi, sau unui
membru de familie, printr-un cyborg aidoma.
Un astfel de cyborg își va comunica până și emoțiile la care te-ai fi
așteptat de la persoana dragă, într-un anumit context. Va spune, pe bună
dreptate, „sunt un pic nefericit”, când nu-l prea vei băga în seamă, „sunt bucuros” când îi vei da o veste bună sau „vremea asta mohorâtă mă deprimă”.
Algoritmii AI nu vor da greș cu astfel de efuziuni sentimentale în momentul
și cadrul potrivit.
Doar că... Doar că nu vor fi emoții pure, ci simulări „inuman” de perfecte ale emoțiilor pe care le-ar fi exteriorizat omul-sursă în condiții similare.
Cu alte cuvinte, cyborgul AI va putea imita perfect și, deci, va putea
suplini în extraordinară măsură persoana dispărută și dorită. Ne vom putea
bucura practic de „prezența trup și suflet” a membrului de familie.
Însă, oricât va progresa AI-ul, nu va putea să-mi transfere emoțiile mele
astfel încât să-mi regăsesc eu însumi propria conștiință într-un cyborg,
după decesul natural ori provocat tocmai într-un astfel de scop. Sau cel
puțin nu până când se va descoperi, dacă se va descoperi vreodată, ADN-ul
sufletului, dincolo de psihicul inteligent.
Poate părea o veste tristă, și poate așa și e. Dar ne putem consola cu
gândul că, esențialmente, suntem ego, nu alter-ego. Și, așa cum, sugera
Eminescu, o entitate fără urmă de emoție e o inteligență pur-rece, abisală.
Viața fără văpaia emoției, acesta este prețul nemuririi tehnologice.
A fi sau a nu fi - va persista-ntrebarea încă multe milenii.
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Virgil Ierunca în revista „Familia”
(în cursul anului 1990)
Schimbarea radicală a regimului politic din România la sfârșitul
anului 1989 a imprimat presei literare o dorință de schimbare radicală
a cumințeniei, a profilului și a programului, reflectate în subiecte și colaboratori. Unele reviste au izbutit să facă această schimbare, într-un
mod constructiv, altele au mimat-o prin războaie verbale și atitudini
negaționiste sterile. Așteptarea publicului cititor și receptarea erau
uriașe. Ziarele și revistele ce-și etalau dezvăluirile beneficiau de tiraje
inimaginabile cu câteva luni înainte. Revista „Familia” a trecut de la
un tiraj de trei-patru mii, înainte de 1990, la zece mii în primele luni
din anul 1990. Pentru o revistă de provincie era foarte mult, chiar dacă
era foarte bine cotată. Sigur că tirajul s-a mai temperat sub presiunea
concurenței, scăzând brusc spre o mie după 1995, însă așteptările publicului nu puteau fi întreținute decât prin subiecte senzaționale și colaboratori de excepție. La „Familia” acest lucru s-a realizat prin accentul pe literatura exilului. Mircea Eliade era subiectul literar cel mai
interesant și redacția a avut ce oferi pe acest subiect (interviul interzis
al lui Ovidiu Cotruș, eseul lui Petre Țuțea în serial, restituirea articolelor din interbelic – după cum se poate vedea din sumarul revistei în
1990 și în anii imediat următori). Eugen Ionesco și E. M. Cioran erau
alte resurse importante.
Revista „Familia” a mizat mult pe literatura română din exil în
primii ani după 1989. A recâștigat colaborarea lui I. Negoițescu, cu
capitole din Istoria... sa, aflată în lucru, după ce proiectul Istoriei fusese publicat în 1968 chiar în revista „Familia”. Alte recuperări îi vizau
pe Matei Călinescu, Ștefan Baciu, Mira Șimian, Rodica Iulian, Oana
Orlea, Monica Săvulescu-Vouduris. S-a adăugat Paul Goma. Nicolae
Balotă ni s-a alăturat mult mai târziu. Era un efort comun al întregii
redacții, vizibil chiar din primul an post-revoluționar, ceea ce i-a asigurat revistei păstrarea locului de preeminență în preferințele publicului și ale mediului literar.
De aceea, pe acest fond, câștigarea colaborării vocilor de la postul de radio „Europa liberă” – Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Mircea Iorgulescu – a fost o victorie suplimentară, decisivă, pentru consolidarea profilului cultural recuperator și integrator al revistei. Mi-a revenit mie misiunea de a întreține această solidaritate cu criticii literari
cunoscuți de la „Europa liberă”, printr-o corespondență convingătoare. Scrisorile primite de la Virgil Ierunca, vorbind în același timp
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și în numele Monicăi Lovinescu, după cum se va vedea, constituie un
argument peremptoriu. Eșantionul epistolar din 1990, pe care îl restitui acum, este o dovadă, deopotrivă cu bibliografia colaborărilor la revista „Familia”, după cum am arătat în notele însoțitoare. Alte scrisori,
câteva zeci, ce-și așteaptă restituirea, datează din anii următori, și ele
reflectă prețuirea indubitabilă pentru modul de afirmare a unui profil
cultural propriu de către revista „Familia”.
Datorăm această formă de rezistență prin cultură într-o tranziție
foarte politizată în anii 1990, în condițiile celei mai acerbe concurențe
publicistice, și lui Virgil Ierunca, al cărui centenar îl sărbătorim în
acest an. Suntem bucuroși să ne amintim entuziasmul, solidaritatea,
exigența și generozitatea lui, calități aflate în rezonanță cu năzuințele
noastre, pe care le-am putut întreține mai eficient prin acest imbold.
Am fost alături de Virgil Ierunca și Virgil Ierunca a fost alături de noi
în primii ani post-revoluționari, în procesul efervescent de întregire a
culturii române.

Ion SIMUȚ

[1]
Virgil Ierunca
Boîte Postale 20
Paris 19
(France)
Paris 28 Martie 1990
Stimate Domnule Ion Simuț,
Nu e nevoie să întreb pe nimeni despre Dumneavoastră. Vă
cunosc prea bine eu, care vă apreciez citindu-vă cu interes, ori de
câte ori am putut s’o fac, de-a lungul anilor.
Acestea fiind spuse, scrisoarea Dumneavoastră mi-a sosit
aseară și eram prea obosit ca să vă răspund. Aveam nevoie de câteva
ore, fiindcă aici trăim ca niște halucinați. După cum vedeți, propunerea Dumneavoastră e depășită de... poșta română.[1] Poate că,
într’un fel, e mai bine: ar fi fost un răspuns greu și noi suntem mai
pasionați de întrebări. Rămâne deci pe altădată, cu alte prilejuri. În
orice caz, alături de Dumneavoastră și de câțiva colegi, colaborarea
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la „Familia” ne bucură. Dacă vă interesează texte mai vechi, publicate de noi prin reviste obscure (și de negăsit, adevărate rarități bibliofile) vi le încredințăm cu plăcere.
Vă mulțumesc încă o dată și vă felicit pentru ținuta revistei, de
care îmi îngădui să vă fac responsabil.[2]
Cu toată prietenia,
Virgil Ierunca
[1] Propunerea era de a participa la Colocviul revistei „Familia” Ierarhia valorilor în actualitate, iar întrebarea: „Care sunt cele mai importante zece cărți, în fiecare
gen, din literatura română a perioadei 1944-1988?” Colocviul fusese demarat în 1988
și oprit de cenzură după primele două episoade, apărute în revista „Familia”, în numerele din august și septembrie 1988. În primul număr din 1990, colocviul a fost reluat,
publicând întâi răspunsurile cenzurate în octombrie 1988 (Laurențiu Ulici, Ion Bogdan Lefter, Al. Dobrescu). Firul a fost reînnodat în numărul din martie 1990, pentru
care așteptam răspunsurile Monicăi Lovinescu și Virgil Ierunca, și a continuat în lunile aprilie, mai și iunie 1990. A fost prima invitație de colaborare la revista „Familia”,
adresată celor două voci de la „Europa liberă”.
[2] În anii 1990-1993, până m-am transferat la Universitatea din Oradea, am
fost secretar general de redacție (în casetă mențiunea există din mai 1990). Observațiile lui Virgil Ierunca, favorabile în privința mea, trebuie înțelese din această
perspectivă administrativă, ca o formă de complezență.

[2]
Virgil Ierunca
Boîte Postale nr. 20
Paris 19
(France)
Paris, 27 Mai 1990
Stimate Domnule Ion Simuț,
Vă mulțumim pentru amândouă scrisorile. Ne-a părut rău că
n’am avut norocul să vă întâlnim la București. Pentru Dumneavoastră s’ar fi găsit timp. Pentru că vă stimăm, pentru că (știu de ce) avem impresia unei prietenii vechi și statornice. „Familia” a însemnat
pentru noi Ovidiu Cotruș, iar acum înseamnă Ion Simuț. Cum să nu
colaborăm? Pentru noi e un spațiu de re-găsire esențială. Totul e să
ieșim din vârtejul cutropitor, după întoarcerea dela București.
Suntem de acord cu toate (în afară de ancheta cu „Valorile”, care near depăși prin opțiuni subiective și – poate – nedrepte, mai ales acum când unii din scriitorii de care ne simțeam foarte aproape ne-au
surprins prin lipsa lor de rezistență de data aceasta față de „puterea”
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lor. Dar asta e o poveste lungă și chiar... abisală). Continui, fiindcă
îmi dau seama „pe parcurs” (cum se spune, oribil, la București, sper
nu și la Oradea) că nu pot face față la unele cerințe ale
Dumneavoastră. De pildă: pot să vă trimit articolașul meu despre
„Dumnezeu s’a născut în exil” (nu mai există, dar va reapare în țară);
deși am scris foarte călduros despre carte, pot să vă spun că Vintilă
Horia mi-e prieten, fără însă să am „păreri superlative” despre tot ce
scrie el. Părerile „superlative” le păstrez pentru alții pe care-i
cunoașteți – Ovidiu Cotruș, Ion Simuț - , ca să dau doar două exemple. Tot în acest registru, nu cred că e bine să fac biografia cărții mele
despre Pitești, când ea nu interesează – după cum se vede – pe esteții
din România.[1] Sper să mai am undeva un exemplar să vi-l trimit,
deși credeam că Liiceanu vi l-a trimis, conform înțelegerii mele cu
el.[2] (Asta nu înseamnă – Doamne ferește! – să vă simțiți obligat să
o comentați.) În rest, credem că vom putea colabora cu cele indicate
de Dumneavoastră. O mare parte din texte vor fi poate „datate”, e,
însă, cred, nevoie și de o arhivă a neuitării. Dacă aceste rânduri vă
sosesc la timp, aș prefera să vă trimit un text mai nou despre Ileana
Mălăncioiu.[3] Nu știu cum să-mi dau seama de decizia pe care o
luați, pentru că, deși abonat (în dolari) la „Familia”, abonamentul
nu-mi sosește. (Puteți desvălui această neregulă biroului de abonamente peste hotare?) [4]
Pe Mircea Iorgulescu l-am văzut ieri și i-am reamintit, vă
prețuiește mult, dar am impresia că e copleșit de lucru, ca noi toți în
acest exil nesfârșind.[5]
Cu Horia Stamatu aveți perfectă dreptate: niciodată n’o să-mi
iert că nu i-am consacrat un studiu așa cum aș fi vrut s’o fac și cum
el aștepta acest lucru dela mine. Mă voi putea re-abilita față de el și
mai ales față de mine? Slabe speranțe – în ritmul diabolic și steril în
care trăim pe aceste meleaguri.[6]
În legătură cu literatura exilului (poate că v’am prevenit), dacă
nu, mă repet: pentru identitatea intelectuală și spirituală a
„Familiei” vă implor să vă feriți de colaborarea colaboraționistului
cu regimul, George Uscătescu, și – mai ales, mai ales, mai ales – a
celui mai mare impostor pe care l-a născut sub-literatura română:
Const. Virgil Gheorghiu. Fost agent al Gestapoului în timpul
războiului, a devenit agentul regimului comunist, și a împroșcat
spiritualitatea românească – în mod nerușinat – cu tot noroiul din
care e zămislit.[7]
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Nu vreau să întârziez în sub-omenie și mă întorc spre
Dumneavoastră, asigurându-vă de toată prietenia și dragostea
noastră,
Virgil Ierunca.
[1] Invitația solicita o mărturisire a autorului despre cartea sa Fenomenul
Pitești, apărută la Editura Humanitas, la rubrica „Biografia unei cărți”, pe care am
inițiat-o în revistă. Am realizat o dezbatere despre carte în numărul din iulie 1990 al
revistei „Familia”, p. 5.
[2] Am primit cartea de la autor, nu de la editură, cu următoarea dedicație:
„Domnului Ion Simuț, aceste pagini desprinse din infernul românesc, cu prietenia lui
Virgil Ierunca. Paris, Mai 1990”.
[3] Articolul despre Ileana Mălăncioiu a devenit prima colaborare a lui Virgil
Ierunca la revista „Familia” și el apărut în numărul din mai 1990, p. 7, alături de un
capitol din Istoria literaturii române de I. Negoițescu, într-un program de recuperare
a scriitorilor români din exil. Anterior, în numărul din aprilie 1990, p. 11, „debutase”
în „Familia” Monica Lovinescu, cu articolul Creație și amăgire la C. Noica, sub
aceeași siglă de „Recuperări”. Ambele articole erau preluate din revista „Ethos”, caietul al II-lea, Paris, 1975. Autorii au insistat ca această primă sursă să fie menționată.
[4] Am îndreptat disfuncționalitatea abonamentului neonorat trimițând constant de atunci încolo revista „Familia” prin poștă, pe adresa menționată de Virgil Ierunca în antetul scrisorilor și repetată ca un fel de ritual de corespondență.
[5] Mircea Iorgulescu a colaborat și el, mai rar, la revista „Familia”. Primul text
i-a apărut în numărul din noiembrie 1990, pe pagina întâi, intitulat „Instituția”, chiar
așa: între ghilimele, referitor la Securitate.
[6] Virgil Ierunca nu a mai găsit răgazul să scrie despre Horia Stamatu, așa
cum și-ar fi dorit, deși poetul figurează printre referințele sale în articole despre alți
scriitori.
[7] Revista „Familia” nu a publicat în primii ani după Revoluție colaborări de
la George Uscătescu și Constantin Virgil Gheorghiu.

[3]
Virgil Ierunca
Boîte Postale 20
Paris 19
(France)
Paris, 11 Iunie 1990
Stimate Domnule Ion Simuț,
Iată un prim lot de colaborare. Sper să convină spiritului
„Familiei”. Articolele pe care le primiți acum sunt vechi emisiuni de
radio (de aceea eu le-am datat, Monica n’a mai avut timp să le
dateze, dar la textul ei nici nu cred că este nevoie. Numai că vă roagă
ca cele două cronici contopite să le despărțiți printr’un spațiu alb, o
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„steluță” etc.[1]). În ce privește textele mele, v’aș ruga dacă se poate
să le publicați toate deodată în ordinea cronologică: Constantin
Fântâneru, Radu Gyr, Sașa Pană. Dacă vă este cu neputință, atunci
renunțați la Fântâneru și rămân ceilalți doi (îi doresc alăturați, pentru a nu fi acuzat de partizanate politice, etc.).[2]
Pentru numerele viitoare v’aș trimite un document interesant:
un număr întreg (câteva pagini) din revista mea „Caiete de Dor”,
publicat în epoca stalinistă și considerat un poet autentic, original,
care a avut un rol important în avangarda românească: Victor
Valeriu Martinescu. A făcut 17 ani de închisoare și dela eliberarea lui
nici nu are casă (doarme în fiecare noapte la altcineva). Ar fi un document unic. Bineînțeles că i-aș face și o scurtă prezentare. Ar trebui
să sacrificați cel puțin 2 pagini de revistă și nu știu dacă puteți.
Aștept răspunsul Dumneavoastră, pentru că această reabilitare eu
tot vreau s’o fac. Dacă nu se poate în „Familia”, o voi face în altă
parte. Cum însă mă leagă o stimă și o prietenie reală față de
Dumnevoastră, sunteți cel dintâi căruia îi împărtășesc acest
proiect.[3]
Mai complicată e pagina cu teze și antiteze la Paris, fiindcă
v’am trimite benzile de magnetofon, însă: a) nu știu dacă vă ajung –
dată fiind aglomerația poștei române și b) nu știu dacă aveți pe cineva care să le retranscrie de pe bandă.[4] Ne vom mai gândi poate și
la alte formule. Suntem însă copleșiți de lucruri „prozaice” și, în plus,
nu există o prea mare ordine în documentele pe care le posedăm. În
ce mă privește, cred că o prioritate trebuie dată faptelor ocultate de
patruzeci de ani, nedreptățile făcute unor scriitori și culturii
românești în general.
En toute simplicité, vă rog să nu vă simțiți obligat de a publica
texte de ale noastre care nu vă convin. Ne avertizați totuși și vă
asigurăm că nu este nicio supărare. Cunosc spiritul Dumneavoastră
de discernământ, vă cunosc opțiunile estetice și morale –
și ele stau la temelia prieteniei pe care v’o port,
Virgil Ierunca.
P.S. Nu-mi mai amintesc dacă v’am trimis „Fenomenul Pitești”,
cu care Gabriel Liiceanu și-a inaugurat editura „Humanitas”.
Am datat și cronicile Monicăi Lovinescu.
[1] Articolul Monicăi Lovinescu despre Gabriela Adameșteanu a apărut în
numărul din iulie 1990 al revistei „Familia”, p. 9; prima parte era despre romanul
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Dimineața pierdută, iar partea a doua, despărțită printr-o steluță, se referea la romanul-nuvelă Întâlnirea.
[2] Cele trei articole trimise de Virgil Ierunca au apărut astfel: separat, primul,
cel despre Constantin Fântâneru, în „Familia” din iulie 1990, p. 8, alături de un articol
al lui I. Negoițescu despre Caragiale și de articolul Monicăi Lovinescu despre Gabriela
Adameșteanu, iar articolele despre Radu Gyr și Sașa Pană, împreună, în numărul din
august 1990, p. 9, sub sigla „Scriitori uitați”, ca și cel despre Constantin Fântâneru.
Articolul despre Radu Gyr, datând din 1975, de la moartea poetului, nu va mai fi reluat
de Virgil Ierunca în cărțile sale de la Editura Humanitas. Articolele despre Constantin
Fântâneru și Sașa Pană au fost reeditate în volumul lui Virgil Ierunca Subiect și predicat, Editura Humanitas, 1993.
[3] Materialul documentar despre Victor Valeriu Martinescu va fi trimis în
plicul cu o scrisoarea următoare, cea din 13 august 1990; a se vedea nota de acolo.
[4] Proiectul de transcriere a benzilor de magnetofon cu emisiunile „Teze și
antiteze la Paris” nu s-a realizat.

[4]
Virgil Ierunca
Boîte Postale no 20
Paris 19
(France)
Paris, 29 Iulie 90
Stimate Domnule Ion Simuț,
Vă rog să mă scuzați că sunt în întârziere cu răspunsul (am fost
însă absent o săptămână din Paris). Vă mulțumesc pentru hotărârile
luate. Acum mă grăbesc să vă întocmesc textul introductiv la textele
lui Victor Valeriu Martinescu pe care le veți găsi în numărul special
al „Caietelor de Dor” pe care-l veți păstra drept cadou „bibliofilic” din
partea mea.[1]
„Tezele și antitezele” provoacă deci complicații și mă tem că nu
le vom învinge. Vom reflecta la, probabil, altă formulă.
Pentru numărul din „Familia” căreia îi urăm ani mulți
(împreună cu animatorul ei Ion Simuț) eu v-aș trimite un poem
închinat lui Ovidiu Cotruș, iar Monica textul cu prilejul morții lui.[2]
Dacă nu le găsiți potrivite, nu e nicio supărare. De participat nu vom
putea participa decât cu
gândurile noastre de bine,
Virgil Ierunca
P. S. Textul Monicăi a fost scris la moarte, dar publicat mai târziu în „Limite”. Eu vă ofer numărul 26-27 și aranjați cum găsiți de
cuviință textul meu, nedatat.
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[1] Revista „Caiete de dor”, nr. 10, din noiembrie 1956, am primit-o cu
scrisoarea următoare.
[2] Articolul Monicăi Lovinescu despre Ovidiu Cotruș, un necrolog din 1978, și
poemul închinat lui Ovidiu Cotruș de Virgil Ierunca au apărut în numărul din septembrie 1990 al revistei „Familia”, p. 10, la aniversarea a 125 de ani de la apariția revistei.

[5]
Virgil Ierunca
Boîte Postale 20
Paris 19
Paris, 13 August 1990
Stimate Domnule Simuț,
Am întârziat puțin cu trimiterea documentului, fiindcă n’a fost
ușor să-l regăsesc. După părerea mea este într’adevăr important. Și
asta pentru că e al unuia dintre poeții – după mine – foarte importanți
ai avangardei românești: Victor Valeriu Martinescu (câteva date
despre el, într’un esseu al lui Ion Pop, publicat în „Viața Românească”
din Februarie 1984 – presupun că aveți colecția revistei). Ceea ce nu
putea spune Ion Pop este că Victor Valeriu Martinescu a făcut
închisoare în mai multe rânduri, totalizând mai mult decât 15 ani. Într’o
scurtă prezentare a Dumneavoastră cred că e bine să menționați acest
lucru. Complet marginalizat, el a publicat doar de două ori în „Viața
Românească” (1979 și 1984) și în „Tribuna” în 1983. Restul procedați
cum credeți. V’aș sugera totuși să nu omiteți fragmentele din „Epilog”
din „Caiete de Dor”, cum și avertismentul meu introductiv.[1]
Vă mulțumesc mult pentru acest act de dreptate.
Cu toată prietenia,
Virgil Ierunca
P. S. Numărul din „Caiete” îl păstrați ca dar din partea mea.
[1] Numărul 10 din noiembrie 1956 al revistei „Caiete de dor” îl păstrez și astăzi, ca o veritabilă raritate bibliofilă. Au fost reproduse cu fidelitate toate textele (introducerea lui Virgil Ierunca, poemele lui Victor Valeriu Martinescu, epilogul autorului) în două pagini mari din mijlocul revistei „Familia”, împreună cu o explicație a
mea, în numărul din octombrie 1990, p. 10-11. Cazul Victor Valeriu Martinescu este,
într-adevăr, uluitor, un caz de disidență, cu un manifest anticomunist, camuflat sub
pseudonimul Haiduc, descoperit de Securitate, în urma căruia scriitorul a fost condamnat la moarte pentru uneltire împotriva regimului, pedeapsă comutată ulterior cu
închisoarea pe viață, autorul fiind eliberat cu ultimul val de deținuți politici. E un document excepțional, pe care am avut favoarea și onoarea să-l restituim datorită generozității lui Virgil Ierunca.
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[6]
Virgil Ierunca
Boîte Postale no 20
Paris 19
(France)
Paris, 27 August 1990
Dragă prietene,
Sper ca între timp să fi primit materialul V.V.M. (am trimis
chiar documentul în stare pură, plus o scrisoare în care te rugam să-l
prezinți și pune în pagină după gustul și voința Dumitale). Monica se
pregătește de vacanță (eu detest acest „fenomen”), sper să aibă timp
să găsească ceva.
„Familia” e una dintre revistele la care țin foarte mult (zilele acestea am înregistrat chiar o emisiune pe care i-am consacrat-o). Ca
orice publicație serioasă, poate adăposti și texte mai puțin bune, dar
asta nu are nicio importanță. După cum nu are nicio importanță
faptul că o revistă, un grup – fie și de prieteni - are opțiuni literare
diferite de ale mele. (Eu găsesc, de pildă, că „arghezianismul” apăsat
dela „Familia” e caduc.[1] Dar e o părere pe care nimeni n’are de ce
s’o ia de-a buna!)
Îmi place „Familia” și doresc spornicie senină animatorului ei
neobosit, adică lui Ion Simuț.
Cu toată dragostea,
Virgil Ierunca
[1] În cursul anului 1990, revista „Familia” a publicat mai multe articole despre
Tudor Arghezi. Chiar de la început aveam un articol documentar-memorialistic
Arghezi la Palatul Națiunilor, semnat de Mircea Malița și apărut în două părți în
numerele din ianuarie și februarie 1990. În numărul 2, din februarie 1990, am inițiat
un colocviu sub titlul Fenomenul arghezian, la care au participat Ovid. S.
Crohmălniceanu, Gheorghe Grigurcu, Constantin Trandafir, Dan C. Mihăilescu. O a
doua secvență a colocviului apare, după o pauză de un număr, în aprilie 1990, când
răspund Mircea Cărtărescu și Monica Spiridon. Cu acest episod se încheie „arghezianismul” revistei „Familia” din cursul anului 1990, arghezianism care i s-a părut caduc
lui Virgil Ierunca, deranjant din perspectiva celui care scrisese pamfletul Tudor
Arghezi, gîdilici de Curte Veche (reeditat în volumul Românește, Editura Humanitas,
1991). Părea prea timpurie discutarea posterității literare fertile a unui scriitor vinovat
de un oportunism flagrant față de regimul comunist.
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POLEMICA VIRGIL IERUNCA – G. CĂLINESCU
în jurul versiunii franceze a unei
istorii a literaturii române
(1956-1957)

O scurtă explicație
S-a scris destul de mult despre publicistul Virgil Ierunca, jurnalistul
de la postul de radio „Europa liberă” și din presa culturală a exilului. S-a
scris destul de mult despre criticul literar cu inevitabile inflexiuni polemice,
așa cum s-a manifestat în publicațiile din exil și cum a fost restituită activitatea, prin voința autorului, în volumele: Românește (Paris, 1964;
București, 1991), Subiect și predicat (București, 1993), Dimpotrivă.
Polemici (București, 1994), Semnul mirării (București, 1995). A fost
semnalată mărturia despre închisorile comuniste, în volumul despre Pitești
(Madrid, 1981; București, 1990). A fost remarcată și glosată activitatea animatorului și coordonatorului de publicații românești apărute în exil.
Mai puțin s-a scris despre istoricul literar Virgil Ierunca, autorul unor
sinteze de istoria literaturii române, redactate și publicate în franceză, în
mai multe versiuni: Encyclopédie de la Pléiade (Paris, 1956; ediția a II-a,
1968), Histoire générale des littératures (Paris, 1961). Există și contribuții
importante de prezentare a scriitorilor români în dicționare franceze (Paris,
1968) sau lexicoane germane (Freiburg, Basel, Viena, 1961), datorate lui
Virgil Ierunca. Ele nu sunt necunoscute, dar sunt foarte puțin analizate și
privite cu atenția pe care o merită, pentru că mai multe decenii imaginea
literaturii române în străinătate a depins de aceste prezentări. Până în 1960,
aveam puține astfel de sinteze publicate în limbi străine. Eu știu
deocamdată numai două: Petre V. Haneș, Histoire de la littérature
roumaine (Paris, 1934) și Basil Munteano, Panorama de la littérature
roumaine contemporaine (Paris, 1938), pe care le și am la îndemână și
despre care aș putea vorbi în cunoștință de cauză.
Din pricina acestei sărăcii a sintezelor de istoria literaturii române
pentru străinătate i-a fost greu lui Virgil Ierunca să redacteze una pe cont
propriu. Desigur că termenii de referință puteau fi sintezele existente în
limba română: Nicolae Cartojan, E. Lovinescu și G. Călinescu – singurii
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autori pe care îi menționează în finalul sintezei din 1956 (după cum se poate
observa mai jos). Pentru oficialii din țară a fost un șoc să se confrunte cu
această imagine, în care, în 1956, nu existau lupta de clasă și nici valori relevabile după 1945, adică la un deceniu de la schimbarea regimului politic în
România.
Ar fi interesant de vizionat o derulare cronologică a istoriilor literaturii române, istorii scrise pentru uzul străinilor (înafara celor în franceză,
pe care le-am menționat, mai există în italiană, dar pe care nu le cunosc).
Până să realizăm un asemenea istoric, extrem de interesant, prezentăm un
episod din această odisee: capitolul scris de Virgil Ierunca despre literatura
română în 1956 în Enciclopedia Pléiade, apărută la Editura Gallimard, în
plin proletcultism la noi. Versiunea externă a lui Virgil Ierunca, o
performanță de concizie, ar putea fi comparată cu versiunea internă a lui
Emil Boldan, aproape oficială, plină de poncife, din exact aceeași perioadă,
pentru a vedea contrastele în valorizări și accente ideologice.
Îndrăzneala lui Virgil Ierunca nu putea rămâne nepedepsită și cine
altcineva era mai îndreptățit să dea o replică decât însuși G. Călinescu.
Virgil Ierunca, un lovinescian prin alianță, nu a rămas dator și a răspuns.
Dialogul polemic merită parcurs, deopotrivă cu sinteza extrem de succintă
din Enciclopedia Pléiade. Am putea-o credita ca una dintre cele mai scurte
istorii ale literaturii române, o performanță deloc de neglijat.
Ne autocenzurăm deocamdată alte comentarii, pentru a nu lungi
prea mult această discuție preliminară, restrânsă la o simplă introducere în
subiect. Spectacolul scânteietor de idei și atitudini radical diferite merită
vizionat în toată splendoarea lui, în dialogul polemic dintre Virgil Ierunca și
G. Călinescu. Textele nu sunt necunoscute, există în surse disparate, dar nu
au fost niciodată puse împreună, într-un dosar ca acela care urmează, pentru a releva calitățile istoricului literar Virgil Ierunca, foarte tânăr în 1956
(avea numai 36 de ani), tânăr pentru dificultatea misiunii pe care și-o
asumase. G. Călinescu îl credea vulnerabil tocmai din această pricină a unei
presupuse imaturități. Dar Călinescu însuși nu avea în 1941, când dădea
marea Istorie, cu mult mai mult: avea atunci 42 de ani.
Redăm documentele în ordinea lor cronologică. Mulțumim domnului Nicolae Mecu, coordonatorul ediției critice de Opere G. Călinescu. Publicistica, pentru ajutorul acordat în realizarea acestui documentar.

Ion SIMUț

149

Centenar Virgil Ierunca

VIRGIL IERUNCA

LITTÉRATURE ROUMAINE
Caractères généraux
Si le peuple roumain est un miracle – et ce sont les historiens
qui l’ont dit – sa littérature est la figure même de son destin. Dans la
solitude de ses légendes et de ses mythes se sont confondus ses nostalgies et ses pouvoirs. C’est pourquoi sa littérature apparaît comme le
séjour et le souvenir lointains de l’être de ce peuple. Aussi, n’est-il pas
étonnant que sa poésie populaire et son folklore comptent parmi les
plus expressifs d’Europe. Avant que cette poésie ne soit allée puiser
ses formes au langage populaire, ce langage même est poésie. Car à
travers les séismes de l’histoire, la langue roumaine a gardé intactes
sa richesse et sa magie. Elle est restée en contact avec ses sources premières, sans renoncer à l’ambiguïté de son contenu. Latine par ses
origines et sa syntaxe, elle est demeurée ouverte dans son lexique aux
influences étrangères, singulièrement à la mélopée slave.
La poésie a su, tout en décrivant l’historicité vécue d’un peuple,
et à l’intérieur même de cette description, en évoquer les actes et les
silences et témoigner ainsi pour ce peuple et pour sa vocation. Entre
le verbe, la parole et l’absence de toute parole, cette poésie apparaît
comme le miroir roumain du destin. Elle voile au peuple ses possibilités d’histoire pour lui dévoiler les signes d’une surhistoire, d’une
transcendance.
La poésie populaire roumaine est dominée par un sentiment
difficile et complexe, l’intraduisible dor qui rappelle d’une manière
imparfaite le longing anglais ou la Sehnsucht allemande. Le dor c’est
le mal d’ailleurs, cette nostalgie sans oubli, qui rassemble dans une
suite indéfinie la mélancolie, le chagrin, le vague de l’espoir. Mais
quels que soient les parcours de cet étrange sentiment, il n’implique
jamais une rupture entre l’homme et lui-même, entre son esprit et le
monde.
Dans cet accord de l’homme avec la terre, et dans son consentement aux initiatives du destin, on peut découvrir une seconde et
très profonde caractéristique du génie roumain. Il ne s’agit peut-être,
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là, au fond, que d’une volonté de prolonger dans la mort le courage
de ne pas vivre. Dans Mioritza, l’une des créations les plus révélatrices de l’âme roumaine, la mort, présentée comme une fusion avec le
mystère de la terre et du ciel, prend la signification de véritables
fiançailles cosmiques. Le héros accepte cette mort sans crainte, sans
révolte ni tremblement, et sa fin s’accomplit – signe d’un panthéisme
immémorial – dans une nature qui y participe et convertit cette mort
en fête.
De cette soumission de la vie à la mort résulte une sorte de
cénesthésie cosmique qui fait de la finitude un passage et du non-sens
la vraie sagesse – sagesse et non philosophie, éthique. Le peuple
roumain – si loin du problème du malheur de la conscience et de celui
du bien et du mal qui oriente toute la philosophie occidentale – a substitué aux catégories philosophiques la dimension moins abstraite et
plus générale de la sagesse. Il n’en a tiré ni une philosophie ni une
éthique, il s’est contenté de vivre stoïquement cette sagesse. Ce qui lui
fut peut-être facilité par la religion orthodoxe. Eloignée de la rigueur
catholique, comme de la dialectique protestante, l’orthodoxie est, en
effet, moins une doctrine qu’une existence organique près de Dieu, et
non devant Dieu comme dans les religions occidentales. Sans doute
est-ce la vocation de l’orthodoxie de réduire les distances séparant
l’esprit du monde, d’effacer l’antagonisme homme-monde dans un
accord, une harmonie permanente avec le créé. Par là, la sagesse
dépasse la philosophie – l’homme ne sécrète pas de la sagesse, c’est la
sagesse qui prend possession de l’homme avec le sérieux de la grâce.
Ce goût sage et mesuré de l’absolu régit jusqu’aux relations
avec autrui. On a insisté sur le fait que le peuple roumain agit ou finit
toujours par agir selon la mesure. La mesure mesure ses actes. Ceci
n’est vrai que si l’on a distingué auparavant la mesure occidentale de
cette mesure roumaine. La première se suffit à elle-même, puisqu’elle
a son siège dans la raison, la seconde est du côté de la déraison, elle
oscille entre l’ironie et la transcendance. L’une est menacée par sa
lucidité méditerranéenne, l’autre par certains risques du coeur.

Origines de la vie intelectuelle
Ancienne plutôt que primitive, la civilisation roumaine s’est
tenue longtemps à l’écart de l’histoire quoiqu’elle en ait subi toutes les
vicissitudes. Ainsi les principautés roumaines, placées au carrefour
des ambitions et des caprices guerriers de quelques grandes puis-
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sances, ont connu l’épreuve d’une vraie solitude dans l’histoire. Au
moment où Ronsard livrait à son public raffiné ses Amours et ses
Discours, le premier texte roumain n’avait pas encore paru. La
Roumanie défendait alors les portes de l’Occident avec une abnégation et une ferveur presque cyniques. Longtemps elle s’est contentée
d’être cette porte étroite, ce lieu tragique où, comme le dirait
aujourd’hui Malraux, «l’histoire ne se pense plus en mots de liberté,
mais en termes de destin».

Littérature et religion
Les débuts de la culture roumaine sont placés sous le signe de
la religion. Dès le IVe siècle, l’Église avait adopté la liturgie slave. Du
XVe au milieu du XVIIIe siècle, le rituel orthodoxe va engendrer toute
une période slavoroumaine où, sans que naisse une littérature à proprement parler, apparaîtront les premiers témoignages de cette
sagesse roumaine. Dans les Enseignements de Néagoë Basarab à son
fils Théodose, Néagoë, l’un des voévodes les plus éclairés de Valachie,
révèle à son fils le prestige de l’absolu et les charmes de la civilité
envers les hommes.
C’est grâce à l’influence de l’Occident, particulièrement à celle
de la Réforme, qui permit aux textes sacrés d’user de la langue
autochtone, que de nombreux manuscrits et textes roumains virent le
jour du XVIe au XVIIe siècle.

L’hellénisme danubien
Parallèlement au slavisme et souvent contre lui se développa
une sorte d’hellénisme danubien que l’autorité de Byzance répandit
aisément dans la sensibilité populaire. Sur la mythologie folklorique
vint se greffer une littérature pittoresque partagée entre l’apocalypse
et l’hagiographie. Mais ce qui importe le plus, c’est que cette hellénisation, qui atteignit son point culminant au XVIIIe siècle avec les
Phanariotes, loin d’intégrer l’esprit roumain à Byzance, l’ouvrit à
l’Occident. Par leur pédagogie et leur bovarysme culturel, les Grecs
rendirent nécessaire la découverte de l’Occident.
Cette découverte est surtout l’oeuvre des chroniqueurs
roumains, qui, instruits dans les universités de Pologne, ont, en rentrant chez eux, provoqué la naissance d’un véritable humanisme.
Dans leurs ouvrages dont la langue n’a encore perdu aucun de ses

152

Centenar Virgil Ierunca
charmes, ces chroniqueurs, un Grigore Ureche, un Miron Costin, un
Ion Neculce, se sont employés à démontrer l’origine latine des
Roumains, tout en rêvant d’une unité ethnique originale. Les
protagonistes de l’école latiniste (Micou, Sincai et Maior) ont, à la fin
du XVIIIe siècle, amplifié cet effort et, après être allés s’instruire à
Rome, sont revenus éveiller chez leurs compatriotes la conscience de
leur ascendance latine.

L’expansion intellectuelle roumaine
Mais l’esprit roumain ne se contenta pas seulement de se
découvrir soi-même; il essaya de s’imposer au-delà de ses frontières,
d’enrichir le patrimoine culturel de ses voisins. Ce fut le cas de Petru
Movila que l’on tient pour un des réformateurs des lettres russes, de
Nicolae Milesco – un T. E. Lawrence balkanique – qui, après avoir
rempli une mission auprès de Louis XIV, passa trois ans en Chine,
d’où il rapporta un curieux Journal de voyage, et surtout de Dimitrie
Cantemir, personnage, qui, à lui seul, suffit à conférer à la culture
roumaine l’éclar d’un vrai siècle des Lumières. Deux fois sur le trône
de Moldavie, prince, ami et conseiller du tsar Pierre le Grand,
savant, romancier et philosophe, Cantemir apparaît comme le
voévode des idées et des humanités. Son Historia incrementorum
atque decrementorum aula othomanica traduite dans les principales
langues européennes, fut fort prisée par Voltaire comme par Byron,
pour ne pas citer Leibniz qui fit de ce prince moldave un académicien
berlinois. De plus, son fils Antioh est considéré, aujourd’hui encore,
comme le premier poète moderne de la Russie.

Les échanges avec l’Occident
Dès le XIXe siècle, le peuple une fois assuré de ses origines
latines et détaché de l’autorité gréco-slave, la littérature roumaine se
tourna résolument vers l’Occident, bien décidée à s’en approprier les
formes, à affronter les risques du progrès. Entre les principautés et
cet Occident s’établit alors une série d’échanges qui se traduisent par
une polygraphie culturelle dont les résultats, s’ils sont appréciables,
n’en sont pas moins baroques. Sans avoir connu, au cours de son histoire tourmentée, de classicisme – où elle aurait fait l’expérience de la
rigueur et de ses limites – cette littérature s’est vue soudainement
placée devant les fureurs du romantisme orthodoxe (l’autre, le vrai,
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qui demeure secret, se tait avec Nerval). Le mal du siècle est un mal
de colportage. Une foule de traductions et d’adaptations hétéroclites
paraît dans les provinces danubiennes. Les passions, les goûts forment un bizarre carnaval. Lamartine est traduit, digéré, imité en
même temps que Boileau et que Voltaire. Toute une mythologie
roumaine ressuscite à la lueur des éclairs hugoliens. De cet imbroglio
singulier, il faut cependant dégager la ferveur d’un peuple qui veut
s’instruire sans reprendre haleine, qui s’efforce de combler les vides
de son histoire, l’absence de la renaissance et du classicisme en particulier. De là, floraison d’utopistes papyrophiles comme I. Eliade
Radulesco qui, à élever son pays au niveau de l’Occident, en l’imitant
en morale, politique et grammaire, s’est découvert un orgueil
presque dantesque.

Le contre-courant traditionaliste
A l’encontre de cette fureur d’imitations se développe un mouvement d’esprit qui fait du retour à la tradition, à l’épos populaire et
au patrimoine de la race, une vocation nécessaire. Ce contre-courant
traditionaliste qui compte un historien averti comme M.
Kogalniceanu, un visionnaire et un aventurier de la gloire comme N.
Balcesco, un écrivain authentique comme Al. Russo, et même un
poète trop officiel et trop délicat comme Alecsandri, n’est cependant
pas hostile à l’Occident. Ces écrivains sont allés en Occident et ne songent pas à nier ses valeurs. Peut-être est-ce même là qu’ils ont découvert la tradition roumaine. Reste que ce n’est pas l’Occident qui leur
a enseigné les pouvoirs de la tradition. La tradition entendue au sens
occidental est en effet bien différente de cette tradition roumaine:
temporelle et historique elle parle du temps des ancêtres – à la fois
mémoire et musée – alors que celle qui prend corps dans l’espace
roumain s’enfonce dans l’intemporel, elle n’est pas mémoire, mais
musique, comme l’a observé le philosophe Lucian Blaga, bénédiction
d’une genèse à tout instant recréée. A ce propos, il est intéressant de
noter que dans l’histoire de la spiritualité roumaine surviennent à
plusieurs reprises des moments où la tradition devient source de vie,
nécessité de créer et d’agir. Ouverte sur l’extérieur, ne se refusant ni
aux emprunts à l’étranger, ni à son imitation, cette littérature néanmoins n’oublie jamais de se tourner vers soi-même, d’écouter l’appel
musical de la tradition qui revient sans cesse comme un leitmotiv des
profondeurs. Cet appel, c’est l’éternel retour de la littérature roumaine.
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A partir de ce moment toute l’histoire littéraire sera dominée
par cette opposition entre les traditionalistes et les modernistes où les
forces spirituelles roumaines s’affrontent dans le mutuel respect de
leur liberté. Cette opposition est dialogue.
L’avènement proprement esthétique d’une littérature engagée
jusqu’alors dans le culturel est marqué par la prose de C. Negruzzi et
la poésie d’Anton Pann. Ce dernier mêle à l’ancienne poésie populaire
la faconde d’une éblouissante érudition orale et les fastes du pittoresque balkanique, y surajoutant une bizarre éthique de faubourg.
Quelques grands écrivains modernes comme Urmuz, Matei
Caragiale, Ion Barbu et même Arghezi, renouvelèrent pareille tentative avec plus d’ampleur encore. Quoi qu’il en soit, l’oeuvre d’Anton
Pann, cette comédie humaine de la parole, a inauguré dans la littérature roumaine l’humour langagier et le goût de la rhétorique proverbiale.

La renaissance culturelle moderne
Les débuts de la période moderne coïncident avec une véritable
renaissance culturelle, vers 1870, peu après l’arrivée sur le trône du
jeune État indépendant, du prince Carol de Hohenzollern. Le groupement «Junimea» («La Jeunesse»), constitué à Jassy, par Maïoresco,
qui fut son animateur et son théoricien, est à l’origine de cette renaissance. Le principal mérite de Maïoresco est d’avoir créé de toutes
pièces une critique littéraire, débarassée des jugements de valeurs
étrangers à tout idéal esthétique, et d’avoir lutté pour un style authentique de civilisation. Le mouvement junimiste est celui des classiques roumains: Eminesco, Creanga, Caragiale, Odobesco, tous collaborateurs de la revue Convorbiri Literare («Causeries Littéraires»)
qui, à partir de 1863, a dominé pendant plus d’un demi-siècle la vie
littéraire du pays.

Mihail Eminesco
Mihail Eminesco est le poète national. Il ne l’est pas pour la
place qu’il réserve à la nation dans sa poésie, mais pour cette poésie
même. Son investiture n’est pas le fait des hommes mais des dieux, à
ce point que sa place dans la poésie roumaine rappelle celle de
Hölderlin dans la poésie tout court. Écrivant dans une langue occidentale, Eminesco aurait partagé la gloire comme il a partagé la
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folie de Hölderlin. Mais c’est dans une langue rebelle à la traduction
qu’il enferme un monde où le peuple roumain éprouve sa conscience,
son orgueil et son verbe. Comme Hölderlin, Eminesco fait partie de
ceux à qui destin a parlé si haut, qu’ils ont répondu trop fort. Sa
poésie met en question l’existence dans sa totalité, elle veut tout, elle
interroge le Tout; interrogation terrible où le Tout s’identifie au
chaos que le poète roumain invoque comme seule possibilité de
délivrance. D’ailleurs ce chaos rappelle le «freudigschauernde
Chaos» – chaos où le tremblement se fait joie – de Hölderlin. Une différence cependant: à la clarté du jour de Hölderlin, Eminesco oppose
celle de la nuit, différence qui n’en est pas une, car le jour d’avant le
jour de Hölderlin rejoint la nuit qui s’anéantit elle-même d’Eminesco.
Tous deux sont du côté de la mort puisque la mort se repose en leur
poésie et fait que cette poésie soit, que son silence parle. Dans les
poèmes d’Eminesco le non-être dévore l’amour, l’histoire, les
mythologies. Son seul appui est la nature mais celle-ci ne vient à l’existence qu’au moment où le poète lui nomme ses éléments en se nommant soi-même. Toute communion est solitude, mais à l’instar de
Hölderlin, cette solitude est prophétique, elle fait le temps. Entre le
jour de Hölderlin et la nuit d’Eminesco, entre la «plénitude de souffrance» qui marque ce jour et la «volupté de douleur» qui traverse
cette nuit, il y a une analogie qui dépasse leur pensée pour rejoindre
leurs fatalités. Sous la cruelle égide du destin, Eminescu et Hölderlin
ne s’adressent qu’aux dieux. Leur poésie est le séjour où ils somment
les dieux de se faire entendre. Mais ils ne peuvent vivre l’être des
dieux; ils vivent leurs rêves. Il leur faut rêver le rêve des dieux. Ce que
fait Hölderlin en conférant à l’humain une initiative divine, Eminesco
le fait en la lui retirant. Il y a l’Hypérion de Hölderlin, il y a
l’Hypérion d’Eminesco. Pour que le dieu de Hölderlin fasse irruption
dans l’existence, il faut que l’homme le nomme; le dieu d’Eminesco a
retiré à l’homme ce pouvoir de nommer le sacré. Cependant les
risques sont les mêmes du moment que les dieux sont présents. Enfin,
comme Hölderlin qui – porté par la ferveur des mythes grecs – a fini
par chanter la grandeur de sa patrie, Eminesco, captivé par un lointain et hypothétique Moyen âge, a chanté les vocations, les révoltes et
les amours de son peuple. Eminesco c’est toute la poésie roumaine
dans son secret, son aveu et sa gloire.
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Ion Creanga
Ion Creanga fait que la prose roumaine existe. Contemporain et
ami d’Eminesco il a créé, dans ses contes et ses souvenirs, le langage par
excellence du génie paysan. Sa prose issue du parlé, d’une fabuleuse
richesse, métamorphose toute une mythologie villageoise, où les
instincts se donnent libre cours, où leur démesure est jeu. Dans son
œuvre, sorte d’odyssée rurale, se célèbrent des fêtes éperdues où les
spectacles élémentaires de la faim et de la sexualité atteignent à leur
paroxysme. Il nous les narre avec un véritable génie de l’humour.

I. L. Caragiale
I. L. Caragiale est le créateur du théâtre comique. Servi par la
finesse balkanique – où l’intelligence a partie liée avec le sérieux
comme avec le plaisant – il a fait de son théâtre une école des grotesques de son temps, y ridiculisant les mots et les gestes d’une société où
triomphent les démocrates, les cocus et les Monsieur Jourdain des
Balkans. Mais ce qui importe le plus dans son thêâtre et dans sa
prose est que I. L. Caragiale a inventé – au-delà de toute prétendue
description sociale – un comique pur dont les seuls ressorts sont les
données immédiates du langage: comique de la parole inauthentique
de chaque jour, de ce bavardage auquel les hommes recourent pour
travestir, à leurs yeux mêmes, l’authenticité de leur être. C’est dans
cette découverte du bavardage et dans son utilisation artistique qu’il
faut chercher la profonde originalité de ce mime du langage que fut
Caragiale.

Al. Odobesco
A l’opposé, Al. Odobesco est un écrivain savant qui se penche
sur le passé de son pays avec toute la noblesse de son âme et l’élégance de son style: le type même du boyard roumain qui découvre son
peuple par les détours de l’archéologie.

Les adversaires des Junimistes
Avant de passer à l’époque contemporaine, il faut mentionner
les attaques dont furent l’objet d’une part Maïoresco et, à travers lui,
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l’esprit junimiste qu’il incarnait, d’autre part Eminesco dont les héritiers et les imitateurs avaient répandu dans la poésie un pessimisme
académique et formel.
Le grand adversaire du cosmopolite Maïoresco fut B.P.
Hasdeu. Savant, poète, penseur, philologue et polémiste, Hasdeu
s’insurge contre l’esthétisme de Maïoresco, prenant la défense de
ceux que le critique condamnait, préconisant un retour aux puissances de la tradition. Il se passionne pour les origines, le brouillard
d’une histoire immémoriale: il s’efforce de reconnaître l’absolu dans
la trame des légendes lointaines et fouille le passé le plus reculé dans
l’espoir d’y trouver la claire conception des choses, des hommes et des
institutions. Inspiré et paradoxal, Hasdeu a laissé une oeuvre qui,
aujourd’hui encore, demeure une encyclopédie de colère et de générosité.
Parmi ceux qui s’opposent à Eminesco il faut citer Al.
Macedonski et G. Cosbuc. Le premier est un poète qui clame dans son
propre désert son impuissance à se mesurer au géant. Cosbuc, lui,
apporte une joie, une lumière, une plénitude élémentaire. Sa poésie
fait revivre l’âge des ballades rustiques où l’homme, guidé par une
sensibilité assez fruste, trouve l’accord avec soi-même, avec le sol où
il a établi sa demeure, avec la nature qu’il consulte en toutes choses.
Ainsi la littérature roumaine est au début de la période contemporaine totalement disponible et prête à entreprendre toutes les
expériences, à user de tous les modes de pensée et d’expression. Un
progrès considérable dans le commerce des idées va s’y accomplir.

L’époque contemporaine
Entre les deux guerres mondiales, les problèmes, les inquiétudes
des capitales occidentales étaient vécues au jour le jour à Bucarest.
Joyce, Heidegger, Proust et Saint-John Perse n’y étaient pas moins
discutés qu’ailleurs. Dès 1928 l’existentialisme ravagea les consciences de quelques écrivains et philosophes, et le premier surréaliste restera toujours pour les Roumains cet étrange Urmuz qui écrivait
comme Vaché, pensait comme Kafka et mourait comme Rigaud. Et ce
n’était pas esprit d’imitation, mais volonté de créer: la littérature
roumaine vivait sa dernière renaissance.
Le pathétique dialogue des deux tendances littéraires se poursuit; s’opposant violemment d’abord, elles se réconcilient ensuite
dans le sérieux et la gravité. Les modernistes s’efforcent d’instaurer
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l’Occident à Bucarest – un Occident recréé et non travesti – les autres
interrogent l’être profond de leur peuple, sa tradition, ses permanences et ses rythmes. Pris entre ces courants, un Ibraïleanu scrute, en
esthète appliqué, le spécifique national.
Dans cette confrontation, c’est l’idéologie qui joue le rôle de ferment et qui a l’initiative spirituelle. Si le domaine d’élection des
modernistes est la critique, celui des traditionalistes est la philosophie. Les premiers s’emploient à susciter une critique littéraire qui ait
pour mission de défendre l’autonomie de l’art, de former le goût du
public qui fut longtemps la proie d’un militantisme purement culturel. E. Lovinesco publia et encouragea d’abord dans sa revue et puis
dans son cénacle «Sburatorul» («L’Elfe»), pendant près d’un demisiècle, la plupart des écrivains en renom; luttant sans répit contre
l’ignorance et la mauvaise foi, il s’imposa comme un pionnier de la
littérature dégagée. On compte dans la génération suivante des
esprits éclairés, ouverts à tous les modes de pensée et de sensibilité:
citons B. Munteanu qui fait preuve dans ses études littéraires d’une
grande finesse d’esprit., G. Calinesco, subtil critique et excellent
romancier, sans oublier P. Constantinesco, Serban Cioculesco,
Vladimir Streinu, Perpessicius ou T. Vianu. L’opposition traditionaliste leur répondit par une seule personnalité, mais de taille à dominer une époque: Nicolae Iorga. Savant, auteur de milliers d’ouvrages, journaliste, poète, homme d’État et de théâtre, Iorga est un
Érasme des Balkans, rongé par la colère et sauvé par la parole.
Animateur de la revue Semanatorul («Le Semeur») prenant part à
toutes les luttes de la cité, Iorga est un monstre de projets, d’érudition, de flammes et de mauvais goût. Il n’y eut pas de grand écrivain
qui ne fût traité d’imbécile par ce prophète ambigu. Les philosophes,
d’autre part, ne sont pas les derniers dans cette quête de nouvelles
lumières. Vasile Pârvan révèle dans la solennité de la tragédie les
prestiges du silence et de la mort. Le socratique Naë Ionesco enseigne
l’inquiétude, la logique et l’amour et, le premier, Lucian Blaga, philosophe de l’apriorisme stylistique, jette les bases d’une philosophie
autochtone. Citons encore C. Noica, Mircea Vulcanesco, Dan Botta et
surtout E. Cioran, ce Diogène qui écrit avec la phrase de Paul Valéry.

Les romanciers
Le roman moderne apparaît avec toutes ses ambitions et tous
ses échecs. Matei Caragiale – le fils du dramaturge – s’obstine à évo-
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quer la décomposition levantine d’une société de libertins pittoresques dont l’abjection est solennelle. Phénoménologue averti, Camil
Petresco introduit les caprices de la conscience dans son art. Il établit
des «dossiers d’existence» avec la mémoire prompte d’un Stendhal
cabotin. H. Papadat-Bengesco est un Proust féminin à la recherche
d’un autre temps. Gib Mihaesco écrit des romans dont l’atmosphère
est lourde de sensualité. Le savant Mircea Eliade compte parmi les
romanciers les plus originaux de la littérature roumaine. Il est le promoteur d’une littérature d’expérience vécue, le romancier des situations dangereuses, l’auteur d’une chronique inquiète de la jeunesse, et
le créateur d’un fantastique nourri de signes et de secrets.
A ces romanciers occidentaux, les réalités locales répondent
par deux messages: l’un de Liviu Rebreanu et l’autre de Mihail
Sadoveanu. Les personnages des vastes fresques épiques que brosse
Rebreanu sont les paysans, leur terre et leurs révoltes. Il les surprend
mus par des forces ancestrales, au moment où les obscures incursions de leur conscience percent au jour dans la joie ou dans le sang.
Sadoveanu n’est pas un romancier, mais un grand conteur moderne.
Son univers est archaïque, en deçà de la civilisation et au-delà de la
nécessité historique. Seules s’y jouent les grandes gestes du destin:
l’amour, la mort, la guerre, les fatalités essentielles. Primitif dominé
par l’instinct, Sadoveanu est un merveilleux barbare qui écrit dans
une langue d’une saveur et d’une abondance exceptionnelles.

Les poètes
La poésie atteint son apogée au cours de cette période contemporaine. Diverse et riche, elle apparaît comme l’épanouissement de
cette littérature qui se cherche après s’être trouvée. Les symbolistes
furent les premiers hérauts de «l’esprit moderne»: Ion Minulesco, ce
prince charmant des romances désuètes et surtout G. Bacovia, poète
du crépuscule et du laid, d’une certaine névrose provinciale et d’une
ennui presque humide. Dépouillant tout pittoresque, ignorant le paysage local, Al. Philippide et Ion Vinea, ce dernier promoteur des mouvements d’avant-garde, s’épuisent à la recherche des essences
suprêmes. Citons aussi: Horia Stamatu, Stefan Baciu, Ion Caraion.
Cependant la poésie qui s’inspire des réalités autochtones connaît un
exceptionnel bonheur. Aux accords gratuits des symbolistes répond
la voix prophétique d’Octavian Goga. Sa poésie est une protestation
contre les injustices qui accablent son peuple et contre les vicissitudes
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du malheur. Le poète leur oppose l’espoir des âmes simples, ces paysans et ces prêtres de villages, les seuls garants d’une santé recouvrée. Le mérite de Goga est d’avoir fait de la poésie de circonstance
un art durable.
Les pouvoirs de la tradition sont encore plus manifestes chez les
poètes groupés autour de la revue Gandirea («La Pensée») qui eut un
rôle décisif dans l’évolution poétique de l’après-guerre. L’on y rencontre l’assemblée orthodoxe des anges chez Voiculesco, les clartés
fatiguées de Ion Pillat et les tapisseries éloquentes d’Adrian Maniu.
Ajoutons encore Nichifor Crainic, N.I. Heresco, Mircea Streinul,
Vintilà Horia. La tradition revendique aussi deux grands poètes qui
ne faisaient pas, à vrai dire, partie de ce groupe: B. Fundoianu (le
nom roumain du philosophe français Benjamin Fondane) et Lucian
Blaga. La poésie de Fundoianu est simple, bucolique; celle de Blaga
est une sorte de géologie cosmique que le poète découvre par les exorcismes du dor et par une ininterrompue interrogation métaphysique.
Le dernier dialogue entre modernistes et traditionalistes est
aussi le dialogue de la gloire: d’une part Tudor Arghezi, de l’autre,
Ion Barbu. Arghezi, qui passe pour aussi grand qu’Eminesco, est le
poète mystique de la terre, le visionnaire orthodoxe qui fait descendre Dieu dans la cour de sa maison, le sage qui réconcilie l’homme
avec son destin, la mort avec ses sujets, les blasphèmes avec les psaumes, le ciel avec la terre. Arghezi donne à la vie les prestiges
qu’Eminesco avait accordés à la mort.
Ion Barbu cultive le langage essentiel, celui où règne la gratuité
de l’esprit, où se célèbre la rencontre occulte des symboles. Il congédie
le monde pour vivre de son absence; il abolit les valeurs et les signes
pour les retrouver dans une facticité seconde. Et quand il donne l’impression de convertir les absences en paroles, comme c’est le cas dans
ses poèmes pittoresques, il ne le fait que par amour d’une fête intime
du langage. C’est par ce langage qui devance la parole même du
poème que le poète entend créer. Comme son compatriote si proche
de lui, Constantin Brancusi, Ion Barbu se veut toujours en correspondance avec l’absolu.

Après 1945
A partir de 1945, en Roumanie, la littérature sera réalistesocialiste ou ne sera point. Parmi les écrivains qui illustrent cette tendance il faut distinguer deux catégories. L’une comprend des écri-
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vains qui se sont déjà manifestés avant la dernière guerre mais qui
n’ont acquis leur formation idéologique que dernièrement. Citons
parmi ceux-ci: Geo Bogza, Eugène Jebeleanu, Mihail Beniuc, Eusebiu
Camilar. On peut situer dans une seconde catégorie des jeunes écrivains comme Marin Preda et Petru Dumitriu qui ont publié leurs
premières œuvres après 1945.
Cependant, en Occident, des écrivains roumains s’expriment en
langue étrangère: E.M. Cioran, Mircea Eliade, Eugène Ionesco en
français, Al. Busuioceanu en espagnol, Yvonne Rossignon en italien.
Leur présence dans les littératures occidentales relève d’un choix
hautement significatif.
Bibliographie
Pour l’époque ancienne:
N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, 3 vol. Bucarest,
1940-1945.
Pour l’époque moderne et contemporaine:
E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, 5 vol.,
Bucarest, 1926-1929.
G. Calinesco, Istoria literaturii române de la origini până în
prezent, Bucarest, 1941.
B. Munteano, Panorama de la littérature roumaine contemporaine, Paris, 1938.“
(Virgil Ierunca - prezentarea literaturii române în
Encyclopédie de la Pléiade, Editura Gallimard,
Paris, 1956, p. 1389-1403)
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G. CĂLINESCU

UN ENCICLOPEDIST
I
În colecţia „Encyclopédie de la Pléiade“, au apărut două volume
elegante a unei Histoire des littératures, sub direcţia d-lui Raymond
Queneau. Literaturii române i se acordă câteva pagini scrise de Virgil
Ierunca. Ungaria este aşezată în Europa centrală, România în Balcani,
după Bulgaria, deşi geograficeşte România nu este o ţară balcanică.
Clujul, Suceava sunt oare în Balcani, putem explica Biserica Neagră
prin Muntele Athos? Dar fie!
O enciclopedie este de natură, fiind la îndemâna oricui, şi stând
multe decenii în rafturile unei biblioteci individuale, să fixeze în mintea străinilor idei bune sau greşite, care, acestea din urmă, cu greu pot
fi modificate. Datoria unui român, oriunde se află şi oricare ar fi convingerile lui politice şi artistice, este să-şi dea seama de responsabilitatea pe care şi-o asumă când scrie despre ţara lui şi să apere interesele patriei, nu prin minciuni ori exagerări, însă printr-un adevăr bine
formulat. Orice foc al fantaziei şi orice pornire teribilistă trebuie reprimate măcar în această împrejurare. Lăsăm la o parte literatura contemporană. Aci un anume haos şi un anume parti pris sunt aproape
inevitabile. Seriozitatea este reclamată acolo unde este vorba de valori
stabilite. Acord unui francez să declare că Lautréamont este cel mai
mare poet al Franţei moderne, dacă are acest gust, dar dacă scrie că
Racine e prozaic şi Molière bufon, þi că secolul lui Ludovic al XIV-lea
reprezintă o dureroasă tranziţie pentru cultura franceză, îmi permit să
bănuiesc că articolul a fost scris într-un bistro.
Ceea ce surprinde la V. Ierunca este de a voi să descrie o literatură cu stilul cavalerului Marino, prin „concetti“ şi „witz“-uri, adică
prin paradoxuri, apophtegme şi metafore aiuritoare, cu pretenţii de
meditaţii goetheene sau à la Paul Valéry. Nu zic că nu-mi place stilul
proaspăt fie şi paulvalerisant, nu modalitatea mă sperie. La urma
urmei, cu maniera unui Chamfort sau unui Joubert poţi scrie lucruri
foarte substanţiale. Întrebarea este dacă cu această plesnitură de artifiţii autorul obţine pe cer câteva figuri inteligibile. „Si le peuple roumain est un miracle, – debutează V. Ierunca – sa littérature est la
figure même de son destin.“ Că unii istorici au vorbit de miracolul
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apariţiei poporului român, acesta e un fel de a se exprima, a introduce
acum şi ideea de „destin“ înseamnă a pluti mistic, pe vaguri: „...sa littérature apparait comme le séjour et le souvenir lointains de l’être de
ce peuple“. Ce să fie acest „être“ cu aspect ontologic? Oare când un
scriitor român compune, face asta sub imperiul amintirii întunecate a
esenţei poporului său? Nu se-ascunde aci banalitatea noţiunii de specific naţional? „Avant que cette poésie ne soit allée puiser ses formes
au langage populaire, ce langage même est poésie.“ Nego. Limba
pură nu este poezie. Poate limba franceză să sune ca viorile şi cea italiană ca violoncelele, un poet genial în limba cehă, care unora din noi
nu li se pare prea fluentă, ar lua premiul. Poezia este creaţie, concepţie
despre lume, precum sonata e o compoziţie. Cu un „Stradivarius“ la
bărbie, scoţând simple ecouri, nu devii Paganini. „Entre le verbe, la
parole et l’absence de toute parole, cette poésie apparaît comme le
miroir roumain du destin.“ Să vedem ce se ascunde sub aceste cuvinte
sacerdotale? Cam următoarele: între verbul divin sau logos, sau cum
am spune factorul inteligibil, înţelege metafizic, care precede teoretic
existenţa, şi între neant, adică absenţa oricărei prezenţe fenomenale,
stă „vorba“, literatura, dragă Doamne, care în cazul nostru este oglinda „destinului“. În ce constă destinul românesc nu ni se spune, dar
găsim o aluzie: „Elle voile au peuple ses possibilités d’histoire pour lui
dévoiler les signes d’une surhistoire, d’une transcendance“. Tânărul
meu amic V. Ierunca e sublim când vorbeşte iniţiatic. Poezia, dă el a
înţelege, acoperă ceea ce ştim despre fenomenal, ne taie chiar gustul
pentru fapta posibilă, deschizându-ni-l pe acela de a cunoaşte metafizicul. Poezia e un sol de nostalgie spre absolut, denumită româneşte
„dor“ care nu e nici longing englez nici Sehnsucht german (stări mult
mai terestre) ci un „étrange sentiment“ care de altfel „n’implique
jamais une rupture entre l’homme et lui-même, entre son esprit et le
monde“. Iată divagaţii cu care autorul a mâncat o pagină devenită o
regretabilă lacună zgomotoasă. Inutil a spune că speculaţiile asupra
„dorului“ făcute şi de alţii mi se par foarte moftologice, ca şi filosofările în stil preţios în jurul Mioriţei. De pildă: „De cette soumission de
la vie à la mort résulte une sorte de cénesthésie cosmique qui fait de
la finitude un passage et du non-sens la vraie sagesse – sagesse et
non philosophie, éthique“. Românul cu alte cuvinte şi-a făcut o înţelepciune din a accepta absurdul, ceea ce de fapt nu e adevărat.
Renunţăm a mai da exemple din istorie ce dovedesc că poporul român
luptă împotriva absurdităţii, căci nu mai departe decât liniştea în faţa
morţii e un semn că poporul înţelege o lege generală a naturii organi-
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ce: moartea. Şi încă ce se spune până aci mai are aparenţa de gândire.
Ce urmează e hilariant: „l’homme ne sécrète pas de la sagesse, c’est la
sagesse qui prend possession de l’homme avec le sérieux de la grâce“.
Adică, vedeţi dumneavoastră, înţelepciunea nu este un simplu echilibru mintal al individului ci Dumnezeu însuşi, metafizicul în fine coborât în noi. Se vorbea platoniceşte de Zeu, revelându-şi furoarea în om,
de frenezie, dar înţelepciunea revelată e o noţiune nouă. Îndată poporul român este caracterizat prin „măsură“ într-un joc de cuvinte ce trebuie să-i fi părut superb autorului, dar care e o puerilitate: „la mesure
mesure ses actes“. Şi astfel sunt mâncate două pagini. Dacă V. Ierunca
spunea mai naiv că românii s-au bătut cu turcii şi cu tătarii, că Ţepeş
avea o digestie bună numai privind o pădurice de oameni traşi în
ţeapă, că Lăpuşneanu tăia boierii, că ţeasta lui Mihai a stat în ţărână,
că Brâncoveanu a fost decapitat împreună cu copiii, iar Antim înecat
etc., etc., aceste amănunte pitoreşti vorbeau mai mult despre „cenestezia cosmică ce face din finitudine un pasaj“.
La capitolul „elenismul danubian“ se pomeneşte de cronicari
(Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce) despre care se scrie doar
atât că „se sont employés à démontrer l’origine latine des Roumains“.
Cum, domnule? Seriosul Miron Costin, încântătorul Neculce, cu o
frază ce l-ar fi entuziasmat pe un Rabelais, caracterologi naivi şi profunzi, de un farmec infinit, care nu-s mai prejos decât un Dino
Compagni sau un Philippe de Commines, nişte simpli culturali?
Desigur că o cronică nu echivalează cu o mare construcţie literară şi
un Villani nu e Montesquieu sau Vico. Dar oricum, literaturile încep
cu astfel de scrieri, pline de suavitate.
Vine un capitol foarte scurt, o jumătate de pagină în care, ca
într-o ladă, este îndesată toată literatura română din prima jumătate
a secolului al XIX-lea, fără titluri de opere, fără cronologie, fără nimic
care să solicite memoria. Capitolul se intitulează „Les échanges avec
l’Occident“ şi se tratează în el despre „poligrafia culturală“ ale cărei
rezultate, dacă sunt apreciabile „n’en sont pas moins baroques“. Mai
pe şleau, contactul nostru cu Occidentul e un dezastru, el s-a soldat cu
un morman de caraghioslâcuri. „Le mal du siècle est un mal de colportage“. Când prin urmare descoperim melancolie la un poet, asta e
marfă colportată. „Les passions, les gouts forment un bizarre carnaval. Lamartine este traduit, digéré, imité en même temps que Boileau
et que Voltaire“. „De cet imbroglio singulier“ trebuie să desprindem
fervenţa unui popor care se încearcă să astupe vidurile istoriei sale.
Barochism, carnaval, colportaj, imbroglio, iată vorbe uşuratice, când
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fără a da niciun titlu şi niciun exemplu vrei să prezinţi literatura română străinilor.
Amestecarea clasicismului cu romantismul nu e un imbroglio
propriu literaturii noastre ci chiar aceleia franceze, separaţiuni nete
nu există între epoci. Cine au tradus sau imitat pe Lamartine? Eliade
Rădulescu, Gr. Alecsandrescu. Despre Eliade autorul ne spune că era
utopist papirofil şi că imitând Occidentul şi-a descoperit „un orgueil
presque dantesque“. Atât şi nimic mai mult. Că Eliade era orgolios şi
chiar utopist nu încape discuţie, dar ideile lui despre îmbogăţirea limbii române prin neologisme sunt sănătoase şi au prezidat la formarea
limbii literare române moderne. Eliade era un polemist de talent şi
întemeiat pe folclor a scris cel puţin un poem remarcabil, SBURĂTORUL. Acţiunea lui culturală în total a fost grandioasă. Dar Gr.
Alecsandrescu despre care V. Ierunca nici nu pomeneşte măcar? Era
acesta un fabricant de „adaptaţii heteroclite“, un colportor al „răului
veacului“? Gr. Alecsandrescu e un poet român romantic, şi ca atare
desigur nu izolat, din care se fac ediţii peste ediţii, care se declamă şi
acum cu emoţie, fiindcă vreo câteva poezii măcar sunt nişte capodopere. Ce român nu ştie pe dinafară: Umbra lui Mircea la Cozia: „Ale turnurilor umbre – peste unde stau culcate,/ către ţărmul din potrivă –
se întind se prelungesc“?
Întemeierea literaturii propriu-zis estetice, după faza culturală,
o atribuie V. Ierunca lui C. Negruzzi şi lui Anton Pann. Dar despre
finul C. Negruzzi, un fel de Prosper Mérimée român, autorul capitolului nu spune nimic altceva. Niciun titlu de operă, nicio caracterizare
oricât de epigramatică nu ajută pe străin să intuiască cu ce fel de scriitor avem de-a face. Anton Pann care nu e nicidecum un „poet“ ci un
volubil şi adesea savuros, ce-i dreptul, compilator de înţelepciuni
populare (orientale şi române), e departe de a fi luat parte la inaugurarea literaturii estetice. Despre Alecsandri, V. Ierunca nu spune decât
că era un „poète trop officiel et trop délicat“ şi nu ostil Occidentului.
Orice intelectual român inteligent, în locul lui V. Ierunca, ar fi consacrat câteva rânduri acestui nu genial, dar foarte talentat scriitor, fondator eminent al mai tuturor genurilor literare, descoperitor al valorii
artistice a poeziei populare într-o culegere – care e un monument al
literaturii române şi a fost cunoscută şi francezilor, prozator încântător, citit şi azi, poet cu reuşite superbe în Pasteluri şi Legende, dramaturg ale cărui piese se joacă şi azi, fiind de un merit puţin comun. V.
Ierunca putea prea bine să amintească chiar pe D. Bolintineanu, poet
inegal dar care a concurat muzica şi căruia Philarète Chasles i-a fãcut
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o prefaţă la ediţia franceză a unora din poeziile sale, ce sună foarte graţios în limba lui Racine. V. Ierunca n-a pomenit nici de N. Filimon, ca
întemeietor al romanului românesc, al cărui Ciocoii vechi şi noi conţin
naivităţi şi tablouri superbe, caracterologie cam schematică şi totuşi o
viaţă de neuitat. Cred că francezii ar citi cu multă plăcere despre faptele de „energie“ ale lui Dinu Păturică, frate cu anteriu şi iminei al lui
Julien Sorel.
În rezumat însă, ce împărtăşeşte străinilor Virgil Ierunca?
Mofturi. Cine este Eliade Rădulescu, îi întreabă francezul? – E un utopist papirofil! – răspunde enciclopedistul nostru. – Dar V. Alecsandri?
– E prea oficial şi prea delicat. – Am auzit însă de poeţi ca Conachi, I.
Văcărescu, V. Cârlova, Gr. Alecsandrescu, D. Bolintineanu, de un
romancier N. Filimon? – Monsieur, de grâce, n’insistons pas, c’est un
imbroglio, un bizarre carnaval! Cine este primul d-voastră mare
poet? – Anton Pann. – Spuneţi-mi numele unuia din „marii poeţi
moderni“ români. – Urmuz, domnule. – Şi ce-a scris: – Poeme miraculoase, domnule, precum:
Ci-că nişte cronicari
Duceau lipsă de şalvari
Şi-au rugat pe Rapaport
Să le dea un paşaport etc.
care „dévoilent les signes d’une surhistoire, d’une transcendance“.
II
După ce termină cu „bizarul carnaval“, V. Ierunca alcătuieşte o
pagină despre un „contracurent tradiţionalist“ după aceeaşi metodă
de verbigeraţie în alb, descoperind un perpetuu „dialog“ între tradiţionalişti şi modernişti. Reţinem două diamante de stil istoric-literar. N.
Bălcescu este „un visionnaire et un aventurier de la gloire“ faţă de un
M. Kogălniceanu, „historien averti“. Un istoric mai pozitiv decât
Bălcescu care a scris Puterea armată şi arta militară de la întemeierea principatului Valahiei până acum (în 1845) şi a adunat în
Magazinul istoric pentru Dacia cronici, diplome, inscripţiuni şi poezie populară (aşa precum Kogălniceanu a editat cronicile moldovene)
nu se poate închipui. Aventurier Bălcescu, care a murit tuberculos în
exil, visând ca „românii să fie liberi, egali, proprietari de pământ şi de
capital şi fraţi asociaţi la fapta unui progres comun“, şi a lăsat un testament de foc, Românii sub Mihai-Voievod Viteazul? N. Bălcescu a
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fost un patriot şi un revoluţionar. Al doilea diamant: Enciclopedistul
nostru recunoaşte că pentru occidentali tradiţia este „temporală şi
istorică“, „memorie şi muzeu“. La noi însă, observă el, este „bénédiction d’une genèse à tout instant recréée“, pierzându-se în intemporal
fiind „pas mémoire, mais musique“ (cum susţine un filosof român,
abuziv aplicat la chestiuni de istorie literară). Deci dacă un francez
spune: pentru noi tradiţia înseamnă clasicismul, voiesc să ştiu care e
linia voastră tradiţională, noi răspundem: să vedeţi, domnule, tradiţia
noastră e pierdută în negura vremilor şi a visurilor, în ce constă ea
anume nimeni nu ştie, când se iscă un dialog între modernişti şi tradiţionalişti, aceştia din urmă se conduc după ureche. Bunăoară, când un
poet cântă: „Oh, mă cheamă-ntruna /Palida nebuna, /Fata verde
Una...“, el poate pretinde că este tradiţionalist dacă aşa i-a sunat fondul muzical intemporal în actul de benedicţie al genezei perpetue.
V. Ierunca trece apoi la o aşa-zisă „renaissance culturelle
moderne“. Putea spune mai degrabă „apogeu“ ori „epoca marilor clasici“. Până la 1870 aproximativ literatura noastră e în plină înflorire.
Ioan Budai-Deleanu (*1820), de care V. Ierunca nu aminteşte, scrisese
Ţiganiada, poem eroicomic, nicidecum inferior „găleţii răpite“ a lui
Al. Tassoni, de o bogăţie lexicală unică, evidentă chiar în genialul catalog grotesc de nume: Aordel şi Cocordel, Cucavel şi Guladel, Parpangel
şi Parnavel etc. C. Negruzzi în Alexandru Lăpuşneanu, Al. Odobescu
în Doamna Chiajna sunt prozatori în stil romantic rece şi fin, scoţând
din cronici figuri spectrale şi tratându-le cu impasibilităţi de moralişti
de secolul al XVIII-lea. Gr. Alecsandrescu evoca mormintele „monstruoase“ şi cunoştea înaltul hieratism al melancoliei şi efectele de
muzică: „Scârbit peste măsură / De zgomotul cetăţii. /Eu caut în natură,/ Un loc fără de murmură.“ D. Bolintineanu venea cu o savantă
orchestraţie de tipul Berlioz: „Mihnea încalecă, calul său tropotă.
/Fuge ca vântul. /Sună pădurile, fâşie frunzele, /Geme pământul.“ Al.
Depărăţeanu descria cu tehnica unui Th. Gautier splendorile câmpului: „Spicul blond cu paie de-aur /Scump tezaur /Pentru mari şi pentru mici,/ Ondulează-n mii de valuri între maluri /De sulfină şi daglici.“ Şi peste toţi trona V. Alecsandri, hugolian şi parnasian, trecând
cu uşurinţă de la porţelana fină la fantasticul colosal, părinte al tuturor poeţilor români. Prea oficial şi prea delicat V. Alecsandri, autorul
savantei Pohod na Sybir sau al Legendelor? Ascultaţi: „În cea pădure
veche, grozavă, infernală, /Cărarea-i încâlcită şi umbra e mortală“.
V. Ierunca nu suflă un cuvânt despre I. Slavici, autorul solidelor
nuvele Popa Tanda şi Budulea taichii, al nuvelei Moara cu noroc, care
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tratând despre moravurile sălbatice ale porcarilor din pusta arădană,
are ceva din grandoarea istoriilor americane cu imense prerii şi cete de
bizoni, al admirabilului roman de conflicte etnice Mara. Paragraful
despre M. Eminescu e curată arlechinadă. Marele nostru poet despre
care nu se dă nicio informaţie concretă e ţinut mereu în paralelă cu
Hölderlin. Ce reprezintă, de fapt şi pe scurt, Hölderlin? Focos ca
Schiller, dar prometeizant ca Goethe, Hölderlin pindarizează în lungi
maşinării poetice ridicând mâinile inspirat şi frenetic către zei, semizei, titani şi genii, personificări ale forţelor naturii, căci suntem în
epocă schellingiană. Zeii şi geniile lui sunt Tinereţea, Libertatea,
Prietenia, Armonia, Frumuseţea, Iubirea, Nemurirea. Copilul îndeosebi stă în confidenţă cu zeii, intuind ordinea cosmică. Între Hölderlin
şi Eminescu nu-i niciun raport de esenţă. Eminescu exprimă obsesia
neantului în unele poezii, euforia naturii primare în foarte multe, ataraxia spusă gnomic a geniului neînţeles de contemporani, în ultimele.
Să interogăm acum pe V. Ierunca. Noi: Ce aduce nou Eminescu? V.
Ierunca: Son investiture n’est pas le fait des hommes mais des dieux!
Noi: Vă rog să ne vorbiţi mai clar. V. I.: Eminesco fait partie de ceux
à qui le destin a parlé si haut, qu’ils ont répondu trop fort. Noi: Dar
în fine, ce cântă Eminescu? V.I.: Sa poésie, monsieur, met en question
l’existence dans sa totalité, elle veut tout, elle interroge le Tout, interrogation terrible, monsieur, où le Tout s’identifie au chaos. Noi:
Spuneţi-ne cu cine seamănă Eminescu? V.I.: Cu Hölderlin, domnule,
dar cu o deosebire, poetul german zice despre claritatea zilei,
Eminescu despre aceea a nopţii. Noi: Atunci deosebirea e mare. V. I.:
Nu aşa mare, ba chiar nulă, pentru că „le jour d’avant le jour de
Hölderlin rejoint la nuit qui s’anéantit elle-même“, cum s-ar spune
fiindcă ziua dinaintea zilei poetului german se întâlneşte cu noaptea
care se dizolvă de la sine a lui Eminescu. Noi: E adânc! V.I. (inspirat):
În poemele lui Eminescu, domnule, nefiinţa devoră amorul, istoria,
mitologiile. Singurul său sprijin este natura dar aceasta nu capătă existenţă decât în clipa în care poetul o cheamă pe nume şi numindu-i elementele se numeşte pe el însuşi. Noi: Totuşi... V.I.: Dă-mi voie, nu
mă-ntrerupe: Eminescu numeşte natura, dar nu poate chema zeul.
„Pentru ca zeul lui Hölderlin să facă irupţie în existenţă, trebuie ca omul
să-l numească; zeul lui Eminescu a retras omului dreptul de a numi
sacrul. Totuşi, riscurile sunt aceleaşi din moment ce zeii sunt prezenţi.“
Noi: Vă rugăm să ne formulaţi foarte pe scurt meritul lui Eminescu. V.I.:
„Eminescu este toată poezia română în secretul, mărturisirea şi gloria
sa“. Poezia sa este locaşul în care poetul „somează pe zei să vorbească“.
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Cred că cititorii s-au lămurit.
„Ion Creangă fait que la prose roumaine existe“ – mai zice enciclopedistul. Nu e adevărat. „I. L. Caragiale est le créateur du théâtre
comique“. Nu e adevărat. V. Ierunca nu citează deloc pe Duiliu
Zamfirescu, poet graţios şi de fapt întemeietor al romanului românesc
modern. Dar, culmea, printre adversarii lui Maiorescu nu pomeneşte
de C. Dobrogeanu-Gherea. Poate cineva să fie oricât de fanatic antimarxist, Gherea care a încercat să toarne temelia criticii ştiinţifice şi a
pus realmente întâia piatră, cu erori din punct de vedere doctrinar, e
strâns legat de o epocă, fiind nu mai departe prietenul lui Caragiale şi
părintele spiritual al lui G. Ibrăileanu (V. Ierunca nu va scoate un
cuvânt despre Viaţa românească). Al. Macedonski, poetul
Bronzurilor şi al Rondelurilor, este unul care „clamează în propriul
său pustiu neputinţa sa de a se măsura cu gigantul“. Nu, domnule,
Macedonski e un poet superb, maestrul poeţilor preocupaţi de esenţe,
un prerafaelit, un davidian chiar, câteodată, ridicat „peste blestem şi
ură“. Cine nu ascultă cu emoţie versuri ca: „Veniţi, privighetoarea
cântă şi liliacul a-nflorit!... Clar azur şi soare de-aur este inima mea
toată?“ Delavrancea cu al său Apus de soare măcar, I. Al. BrătescuVoineşti, St. O. Iosif, D. Anghel, Calistrat Hogaş, Al. Davila, V. Eftimiu
(care a interesat pe un Hugo von Hofmannsthal), Ionel Teodoreanu;
toţi aceştia, poeţi, prozatori, dramaturgi, eminenţi, intraţi în patrimoniul literaturii noastre, nu sunt amintiţi. În schimb, avem o mângâiere. N-a fost uitat Ion Caraion. N. Iorga, într-un portret care pare spiritual,
deşi fals în substanţa lui, e proclamat „auteur de milliers d’ouvrages“
fără a se spune dacă de fizică sau de chimie, inculcându-se astfel ideea
poligrafiei superficiale când în realitate Iorga a fost un istoric imens,
autor al unei clasice istorii a Imperiului Otoman, bizantinolog, medievist, istoric al popoarelor balcanice etc., etc. V. Ierunca îl găseşte
„prophète ambigu“ – „rongé par la colère et sauvé par la parole“,
monstru „de mauvais goût“, Erasm al Balcanilor. Prefer un om de
geniu mânios unui prost calm. Iorga nu era lipsit de gust ci de comprehensiunea unei anume literaturi, fiind un istoric cu firea moralizatoare şi stilul somptuos al unui cronicar. Autorul uită să spună că a fost
asasinat de legionari. Bijuteria cărţii o formează rândurile despre
Urmuz. Prin acesta „la littérature roumaine vivait sa dernière renaissance“. Urmuz este un individ de la care au rămas vreo câteva bufonerii, propriu-zis parodii ale stilului academic, în care un şablon literar e
umplut cu cuvinte puse unul lângă altul fără sens: „Ismail este compus
din ochi, favoriţi şi rochie şi se găseşte astăzi cu foarte mare greutate“.
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Suprarealiştii în căutare de divagaţii onirice s-au entuziasmat de problema estetică ridicată de parodiile lui Urmuz, ideea de a situa aceste
drăcii în zona poeziei nu cred că a trecut cuiva prin minte. Ei bine, ştiţi
care este rezultatul exerciţiilor enciclopedice ale lui V. Ierunca? D.
Raymond Queneau în prefaţă e convins că literatura română, veche de
vreo două sute de ani, a adus notamment două contribuţii interesante
literaturii mondiale: „Caragiale et Urmuz“.
În fond, V. Ierunca nu e vinovat. Eminamente neserios, un Rică
Venturiano la Paris, a scris cum l-a tăiat capul, înaintarea în vârstă şi
şederea departe de ţară neajutându-l cu nimic. Căci vorba lui
Lukianos într-o epigramă (în versiune latină).
Si promissa potest sapientem reddere barba,
barbatus poterit jam caper esse Plato.
Dacă barba ar face pe om înţelept
Ţapul cu cioc ar putea să devină Platon.
Articolul polemic Un enciclopedist de G. Călinescu a apărut în două părți în revista Contemporanul, an. XII, nr.
16 (550), 5 aprilie 1957, p. 1, 2 şi nr. 17 (551), 26 aprilie
1957. Reeditat în G. Călinescu, Opere. Publicistică, VIII
(1955-1957), ediție coordonată de Nicolae Mecu,
Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și
Artă, București, 2009, p. 1073-1085.
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VIRGIL IERUNCA

UN OPTIMIST
„În două numere consecutive din Contemporanul, săptămânal
«politico-social» al Republicii Populare Române, în rubrica sa
intitulată cu un cinism probabil dialectic «Cronica optimistului», scriitorul G. Călinescu, academicianul G. Călinescu, deputatul G.
Călinescu îmi face cinstea de a se ocupa de prezentarea literaturii
române pe care am făcut-o în Enciclopedia «Pléiade».
Ceea ce vreau să fac eu acum e să-i răspund. Încercare desigur
năstruşnică pentru că între mine şi d. G. Călinescu nu se poate instaura un dialog. Mai bine zis un dialog real. Cronicele «optimiste» pe care
mi le-a consacrat d-sa au fost desigur cunoscute, de voie, de nevoie, de
masele poporului cititor din România. Se ştie doar că săptămânalul la
care colaborează d. G. Călinescu e unul de mase şi că în orice caz toate
statisticele din R.P.R în materie de difuzare a culturii – cultura de la
Contemporanul – pomenesc de cifrele cele mai înaintate. Nu tot aşa
se întâmplă şi cu răspunsul meu pe care cel mult dacă-l va putea citi
agentul de Securitate de la vamă şi câteva emerite feţe ale republicei,
printre care mă grăbesc să-l situez şi pe criticul, romancierul, academicianul şi deputatul G. Călinescu.
Am pomenit de Securitate şi nu e vorba decât – pare-se – de o
polemică literară. Sunt desigur de rea-credinţă. Ar fi fost mai bine să
spun ce am de spus, fără să dau acestei introduceri o culoare politică,
mai ales că d. G. Călinescu alunecă numai de foarte puţine ori pe acest
tărâm atât de blestemat al politicului. D-sa este un scriitor. Un scriitor
foarte apolitic. Un optimist, care n-are vreme, în euforia şi dragostea
d-sale de viaţă, de cultură, de gângănii şi de cooperative, să se ocupe
de amănunte, de un moft (cum ar spune d-sa), hai să zicem o sărmană
perdea de fier care interzice – alt moft! – circulaţia ideilor, persoanelor etc... Dacă am pomenit de perdeaua de fier, am făcut-o desigur
din snobismul meu de a inventa mitologii, şi de a mă văicări de extrem
de redusa audienţă a prozei mele în R.P.R. De altfel, noi ăştia fugarii,
cum se scrie în ţară, nu facem decât să inventăm – şi totdeauna din
snobism – asemenea mitologii. Ba că ţara e ocupată, ba că democraţia
nu e populară, ba că socialismul de acolo e un fel de neoiobăgie, de
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neociocoierie, ba că libertatea de expresie e un basm, ba că până şi
academicienii, până şi deputaţii duc o viaţă dublă, între automobil şi
conştiinţă, între pensie şi discurs.
Să lăsăm deci la o parte acest fapt divers şi extraliterar al istoriei
imediate – perdeaua de fier – şi să încercăm să răspundem – inefabil
– inefabilului G. Călinescu.
*
De la început, d. G. Călinescu mă acuză de două păcate capitale:
iresponsabilitate şi «pornire teribilistă». Sunt iresponsabil, spune d.
G. Călinescu – care e apolitic – pentru că m-am lăsat dus de «convingerile mele politice», în redactarea textului. Am «porniri teribiliste»
pentru o mie şi unu de motive pe care cel mai crunt şi mai încercat
adversar al «teribilismului» din România le va înşira după o metodă
pe care i-o cunosc, de bună seamă, toţi cercetătorii literari. Într-adevăr care este criticul literar român de ieri (să mă scuze d. G. Călinescu
dar «convingerile mele politice» nu-mi îngăduie să vorbesc şi de
existenţa unei critici literare de azi!) care să se poată compara cu
seninătatea, cu spiritul de nepărtinire de care a dat dovadă d. G.
Călinescu în tot ce a făcut? Toată lumea ştie – nu-i aşa? – că odată cu
apariţia în cultura română a lui G. Călinescu au apărut şi măsura,
orânduiala, înţelepciunea însăşi – atâtea şi atâtea virtuţi potolite pe
care numai un sihastru domol ca d-sa şi le putea însuşi. Şi în ce stil
exprimă d. G. Călinescu această grămadă de calităţi obiective! Cel care
mă acuză astăzi pe mine de a degusta paradoxul, de a voi să păcătuiesc
«à la Valéry», a fost totdeauna apărătorul unei cuminţenii discursive,
demnă de Timoleon Pisani sau de arhimandritul Scriban. Judecata lui
literară, un diamant de rigoare; fraza lui, o floare a darurilor; cuvântul
lui, bob de pravilă.
Un astfel de ins nu putea să nu-şi iasă din minţi când a dat peste
o prezentare a literaturii de două ori teribilă. Mai întâi că n-a fost
făcută în R.P.R., în al doilea rând că a fost încredinţată unui nepatriot.
O istorie a literaturii române ar fi trebuit făcută desigur în
România, lasă să se înţeleagă d. G. Călinescu (fără să mai pomenim că
şi presupusul ei autor se străvede la modul optimist). Şi eu sunt de
părerea d-lui G. Călinescu. Numai că România nu mai e în România.
Adevărul acesta simplu – ca o tragedie – nu-l cunoaşte, nu vrea să-l
cunoască d. G. Călinescu. Îl cunosc milioanele de anonimi care nu se
lasă intimidaţi şi orbiţi de noaptea vremelnică abătută asupra
României, însă d. G. Călinescu nu-l cunoaşte. D-sa a rezolvat pur şi
simplu tragedia poporului român printr-un strănut: «Cronica opti-
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mistului». Aici, în acest «colţ roşu» al unei false destinderi, d. G.
Călinescu stă de vorbă cu muştele, cu vrăbiile şi broaştele ţestoase,
discută c-o ceapă şi cu-n purice, face elogiul ARLUS-ului şi al
maternităţii de scroafe din comuna Cocioc, comentează «omul nou» al
lui Gheorghiu-Dej, pune lozincele de 1 Mai într-un dialog pasă-mi-te
platonician.
Asta face d. G. Călinescu în România de azi. E drept că din când
în când face şi reportaje. Totdeauna în automobil. Reportajele lui G.
Călinescu sunt însă nişte raite estetice care n-au nimic de-a face cu
viaţa de mizerie a muncitorului dintr-un regim comunist. La uzinele
«23 August», pe G. Călinescu nu-l interesează viaţa reală a lui Nicolaie
Boarţă, ci altceva. În uzine, G. Călinescu are nevoie nu atât de
contemplaţii hidraulice cât mai ales de câteva neologisme inedite –
concasoare, vilbrochene, deşeuri etc. – pentru a-şi realism-socializa
formal viziunea optimistă asupra lumii.
D. G. Călinescu suferă, cum spuneam, şi pentru faptul că
prezentarea literaturii române în «Pléiade» a fost încredinţată unui
nepatriot. Mai mult, d-sa mă mustră, într-una din cele două cronici
aproape rimate pe care mi le-a consacrat, că nu m-am gândit, între
alţii, la Vlad Ţepeş. Dac-ar fi să glumesc cu patriotismul – aşa cum o
face criticul – i-aş răspunde să fie liniştit că tocmai la Vlad Ţepeş mă
gândesc de câte ori citesc Contemporanul în general şi «cronica optimistului» în particular.
Dar dincolo de glumă şi dincoace de snoavă, problema patriotismului trebuie într-adevăr pusă cu toată gravitatea. Poate că
niciodată în istoria ţării noastre, problema aceasta n-a avut tăria
necesităţii esenţiale ca în vremurile de azi. Pentru că niciodată neamul
românesc n-a fost atacat în însăşi fiinţa lui ca acum. Ceea ce se
întâmplă azi în România se întâmplă o singură dată în istoria ei.
Pentru că o singură dată Ocupantul se instalează altfel. Totală şi
totalitară, ocuparea Ţării româneşti se vrea ideologică. Şi la vrerea
Ocupantului au răspuns de voie de nevoie căpeteniile luminii
româneşti, cărturarii şi scriitorii ei. Ţara s-a turcit dinlăuntru, de pe
fotoliile Academiei, din coloanele ziarelor, dintr-o chilie sau alta, de pe
o catedră pe alta. Procesul colaborării, cu sau fără perdea, îl
cunoaştem cu toţii. Cunoaştem mai ales tăcerea eroică a unor scriitori
– tăcere care va însemna mâine singurul mesaj viu al unei epoci de
suflete moarte – cunoaştem nu mai puţin toată supralicitaţia la
supuşenie a celor mai mulţi; cunoaştem, în sfârşit, corupţia ca instrument folosit împotriva tuturor, sub toate aspectele ei: corupţia-nostal-
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gie, corupţia-ispită, corupţia-ciozvârtă, corupţia-imanenţă. Pietre n-aruncăm noi cei de peste hotare pentru că se vor găsi destule-n ţară. Şi
nici ocări nu trimitem. Şi nici procese [nu] întocmim.
Ci numai ne întrebăm. Cum e cu putinţă ca după revoluţia dintr-un
octomvrie polonez, după un alt octomvrie maghiar, când scriitorii şi
cărturarii vecini au fost cei dintâi care au zguduit impostura
comunistă până în temeliile celuilalt octomvrie din 1917, cum e cu putinţă ca scriitorii şi cărturarii români să doarmă mai departe somnul
degradării, somn de mucigai şi de enigme.
Tudor Arghezi (Dumnezeu să-l ierte!) făcea elogiul revoluţiei
sovietice la 7 noiemvrie 1956, revoluţie «unică» – spunea el – în chiar
clipa când în Ungaria tancurile sovietice îngropau mitul însuşi al
revoluţiei din 1917, dezvăluind lumii o impostură bătrână care nu mai
poate dăinui. Pentru simplul motiv că între mituri şi tancuri se află
acum Budapesta.
Dar G. Călinescu, apoliticul G. Călinescu, «curtean în mână c-o
lalea», «suav ca îngerii din Rai», ce scria G. Călinescu în «Cronica
optimistului» după revoluţia din Ungaria? Continua el oare să se
ocupe de şopârle sau de a patra dimensiune? Nicidecum. G. Călinescu
scria la 28 decemvrie 1956 în Contemporanul: «Într-o ţară vecină
socialistă elemente contrarevoluţionare au făcut distrugeri descreierate». Aşa scria G. Călinescu după consolidarea contrarevoluţiei lui
Kadar.
Atunci când criticul mă acuză deci de nepatriotism mi se pare
totuşi că merge mult prea departe. Pentru că singurii scriitori care au
dreptul să ne judece pe noi cei din afara hotarelor Ţării sunt aceia care
tac, aceia care au înţeles că tăcerea lor este mai creatoare decât basmele oficiale, decât cronicele optimiste, decât fabulele cu morala
cuibărită-n dogmele partidului comunist. Numai în faţa tăcerii
celorlalţi avem de dat socoteală noi cei plecaţi din Republica Populară
Română pentru a ne întoarce în România. Lecţii de patriotism n-avem
nici vreme şi nici chef să primim de la acei scriitori care în anul de
graţie 1957 n-au învăţat nimic din deşteptarea confraţilor lor polonezi
şi unguri care răstoarnă astăzi prin cuvânt ceea ce Rusia Sovietică
izbutise să înjghebeze de câteva zeci de ani prin tancurile, poliţia şi
vocaţia ei imperialistă.
Ştiu, ştiu foarte bine că se vor găsi mulţi care să-mi răspundă că
G. Călinescu e un caz aparte. Că prin teribilismele lui, el a izbutit să
păstreze o oarecare distanţă faţă de funcţionarii realist-socialişti de la
Bucureşti. (Eu însumi sunt convins că Bietul Ioanide e singurul roman
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valabil care a apărut în zodia ruşinii din ultimii zece ani.) Numai că
ceea ce se poate numi «cazul» G. Călinescu nu depăşeşte limitele unei
moftologii individuale. G. Călinescu n-a făcut nimic altceva decât să-şi
apere câteva ecouri din personalitatea lui. Atât. Nu există în tot ceea ce
a scris şi scrie Călinescu niciun efort de a pune în chestiune destinul
culturii şi literaturii româneşti, atacate în însăşi esenţa lor. Nu există
niciun text de G. Călinescu în care să se pună altă problemă decât
aceea a lui G. Călinescu.
Lucrul acesta e desigur important pentru că d-sa e un scriitor de
valoare. Eu cred însă că literatura română, întreaga spiritualitate
românească, are în vremurile de azi şi altceva de apărat decât un
neologism, o paranteză sau o tiflă. Cineva îmi şoptea zilele trecute că
G. Călinescu e totuşi un paradoxal şi ca atare trebuie menajat, pentru
că paradoxul sapă însăşi substanţa realism-socialismului. De două ori
fals. În primul rând realism-socialismul n-are nicio substanţă. El este,
aşa cum au demonstrat-o cei ce l-au trăit – scriitorii polonezi şi unguri
– un fel de gaură ideologică pe care o astupi cum poţi după oscilaţiile
politice şi poliţiste ale «liniei» de partid. După o cazuistică precisă s-a
dovedit că şi Hamlet şi Stalin pot fi realist-socialişti. În al doilea rând
trebuie distrusă legenda că G. Călinescu ar fi un paradoxal. E foarte
adevărat că el se contrazice de la un articol la altul, de la un regim
politic la altul, dar contrazicerea aceasta n-are nimic de-a face cu fervoarea fecundă a contradicţiei autentice. Şi Hruşciov se contrazice.
Nimănui nu i-ar trece însă prin minte să afirme că Hruşciov se contrazice ca Nietzsche. Contrazicerea este într-adevăr o notă secundă a
paradoxului. Paradoxul implică însă o ambiguitate tragică în care libertatea se loveşte de propriile ei riscuri, în care apare conflictul fundamental dintre existenţă şi transcendenţă. Paradoxal este de bună
seamă Kierkegaard, nu însă G. Călinescu. La acesta din urmă, antinomiile coboară. Suntem pe pământ. Mai grav, la cafenea, la grădină, G.
Călinescu n-are niciun acces la paradoxal. El cultivă doar un oportunism
antologic pe care şi-l consultă periodic pentru a-şi informa voinţa,
conştiinţa şi gustul cu singurul scop de a-şi asigura actualitate cu orice
preţ. De aici şi «optimismul» său ca modalitate de existenţă, aparent şi
numai aparent paradoxală. G. Călinescu de-abia de reuşeşte – în rarele-i
momente de seriozitate existenţială – să amintească de un biet mim al
Sofistului, aruncat de soartă într-o altă replică decât aceea a lui Platon.
Dar să revenim la literatură.
După ce mă acuză aşadar de lipsă de patriotism – fapt care,
crede d-sa, va deştepta numaidecât interesul cititorului din România
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– d. G. Călinescu începe să descrie ceea ce vreau eu să spun. D-sa mă
traduce. Nu în sensul literal al cuvântului (pentru că cele mai multe
citate sunt lăsate în franţuzeşte) ci în sensul unei explicitări care-i
aparţine. Capacitatea de deriziune de care dă dovadă criticul e
arhicunoscută. Tot atât de cunoscută este şi voinţa sa de a amuza galeria cu orice preţ. Mai puţin cunoscută – cel puţin în ce mă priveşte –
este lipsa sa de înţelegere – uluitoare – pentru procesul şi semnificaţia
unor realităţi literare. La început am crezut că e vorba doar de o
polemică pătimaşă pe care criticul trebuia s-o ducă împotrivă-mi, din
motive multiple. Această patimă există: e manifestă, grasă şi nu
ocoleşte mai ales reaua-credinţă. D. G. Călinescu îmi alege citatele
după o logică sui generis, le potriveşte, le ciunteşte, le reconsideră.
Foarte bine. Nu e prima oară când criticul procedează astfel pentru a-şi
strivi adversarul, cu atât mai mult cu cât textele acestuia nu pot fi la
îndemâna cititorilor, din motivele pe care le cunoaştem. Ceea ce ni se
pare şi mai trist, şi mai grav este că G. Călinescu a rămas la aceeaşi
perspectivă redusă de a surprinde fenomenul literar. A mai dat şi
îndărăt. Închistat într-o metodă de veselie literară (d-sa cultivă încă
istoricizarea de almanah, asocierea pestriţă, rutina subţiată, anecdota,
accidentul, răspărul), d. G. Călinescu nu depăşeşte niciodată stadiul a
ceea ce s-ar putea numi «Istoria pitorească a literaturii române».
E drept că nu izolarea în care a fost ţinut ca într-un ţarc l-ar fi
ajutat să evolueze. Ocolind tocmai ceea ce adoră d. G. Călinescu în
materie de fenomen literar, eu am încercat să descriu esenţele însăşi
ale literaturii noastre, interogând tocmai acele realităţi româneşti care
fac din literatura noastră una cu totul originală în concertul celorlalte,
europene. Metoda mea de interogaţie a formelor şi semnelor din
spaţiul spiritual românesc nu putea desigur apela, mai ales atunci
când e vorba de începuturi, decât la categorii specifice nouă ca dor,
omenie (aspect viu al unei înţelepciuni româneşti), măsură etc. Mai
mult, trăind sub apăsarea tragică a istoriei categoria de destin (categorie pe care Malraux o situează în faţa libertăţii) mi s-a părut
necesară pentru a dezvălui câteva aspecte ale spiritualităţii româneşti.
Acestei metode interogative şi acestui efort de a situa altfel literatura
română, d. G. Călinescu îi opune neîntrerupt şi suprem: Mofturi,
amice!
Dar să zicem că d-lui G. Călinescu nu-i priesc începuturile unei
literaturi şi că acolo unde nu e loc pentru pitoresc d-sa preferă să nu
înţeleagă. Să alegem însă un capitol în care d-sa trece drept specialist:
capitolul Eminescu. Încercând să pună în paranteză (în sens fenome-
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nologic) toate încercările eminescologilor de până acum de a face din
Eminescu fie un poet naţional, din cauza naţionalismului său, fie un
poet-filosof influenţat de Schopenhauer sau de «neaoşa» Nirvană, eu
am ajuns la concluzia, de altfel cât se poate de corectă, că Eminescu
este poetul nostru naţional din cauza poeziei sale însăşi. Am înrudit
apoi – într-o corespondenţă de destin – pe Eminescu cu Hölderlin, pe
care-l socotesc singurul poet care, ca şi Eminescu, a ridicat poezia
acolo unde filosofia însăşi se opreşte pentru a-şi asculta oprirea. Şi
aici, credeam eu, am făcut un pas mai departe. Eminescologul G.
Călinescu nu pricepe mai mult decât Paul P. Papadopol şi inventă doar
nişte dialoguri imaginare cu mine la care eu răspund cum îi convine d-sale.
Felul meu de a situa pe Eminescu altfel decât până acum îi rămâne
străin d-lui G. Călinescu şi lucrul acesta n-are importanţă. Are însă
importanţă să vedem ce vede d. G. Călinescu în Hölderlin: «Ce reprezintă de fapt şi pe scurt Hölderlin?» – se întreabă criticul – «Focos ca
Schiller, dar prometeizant ca Goethe, Hölderlin pindarizează în lungi
maşinării poetice, ridicând mâinile inspirat şi frenetic către zei, semizei, titani şi genii»... etc., etc. Iată ce reprezintă «de fapt şi pe scurt»
Hölderlin pentru d. G. Călinescu. Calificarea aceasta aruncă o lumină
definitivă asupra felului în care criticul de la Bucureşti înţelege pe singurul mare poet filosof de la presocratici încoace. În vreme ce
Heidegger studiază fiecare cuvânt şi fiecare accent din opera acestui
poet care a dezvăluit esenţa însăşi a poeziei şi filosofiei, d. G. Călinescu
îşi ascunde neputinţa de a pricepe, călinescizând flegmatic «de fapt şi
pe scurt».
Dacă pe Hölderlin nu-l pricepe, în schimb pe Eminescu îl percepe acum altfel. Nu exagerăm dacă spunem întocmai ca un propagandist de schimb. Fiindcă în iunie 1956, într-o cronică a optimistului,
închinată Congresului scriitorilor din R.P.R., d. G. Călinescu constată
că Eminescu face în Luceafărul «procesul femeii burgheze cu artificialitatea şi lipsa ei de sensibilitate».
După o îngustime şi ajustare atât de declarate, e mai puţin semnificativ a stărui de pildă asupra altor perle de opacitate ale criticului.
Bălcescu spuneam eu, este «un visionnaire et un aventurier de la
gloire». Această definiţie mi se părea nimerită pentru a fixa în mintea
cititorului occidental cultivat imaginea unui Bălcescu nu mai puţin
interesant decât un André Malraux de pildă. Din toată tipologia subtilă a «aventurii», atât de semnificativă pentru o întreagă literatură
modernă a neliniştii, a experienţei şi riscului, d. G. Călinescu n-a înţeles nimic. D-sa a luat noţiunea de «aventură» în sensul în care aceasta
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e folosită de romanele captivante. (De la Aventurile submarinului Dox
la Condiţia umană e într-adevăr o prăpastie de itinerar spiritual.) De
altfel o anumită obtuzitate a criticului pentru unele cuceriri ale artei
moderne sperie de-a binelea. Dacă ar fi să luăm numai două cazuri,
mai bine zis două universuri, acela al lui Brâncuşi şi acela al poetului
francez Henri Michaux în care d. G. Călinescu nu poate să pătrundă şi
tot ar fi de ajuns să risipim legenda de spirit «deschis» creată în jurul
d-sale. La Târgu Jiu, d. G. Călinescu are rarul privilegiu să contemple
câteva din operele acestui «Socrate ale sculpturii» cum a fost pe drept
numit Brâncuşi. În loc să se înfioare, să caute să se apropie şi să desluşească arta lui Brâncuşi, desprinsă parcă dintr-o Geneză românească, d-sa vede pur şi simplu «o masă circulară de piatră, înconjurată de
nişte scaune tot de piatră în formă de ceşcuţe pentru ouă fierte». Şi ca
şi când butada aceasta pângăritoare şi suficientă nu i-ar ajunge, d. G.
Călinescu adaogă sentenţios ca un beniuc sau ca un belfer în excursie:
«Aceste monumente pricinuiesc un sentiment straniu de dezolare. Nu
sunt nici măcar arheologice şi n-au niciun raport cu geografia locului“.
E drept că pentru a-şi sprijini, critic, sentinţa, d. G. Călinescu face apel
la bravul poet Ion Neniţescu, cel ce cântă pe placul estetului optimist:
La Sarmisegetuza stă mândrul Decebal
Ce-a frânt popoare multe, de jos şi de pe cal.
(Contemporanul din 28 decemvrie 1956.)
Dacă Brâncuşi nu poate fi înţeles de d. G. Călinescu, deşi
Brâncuşi e taină din taina geniului românesc, e inutil să mai poposim
în universul de spaime şi descântece concrete al unuia dintre cei mai
reprezentativi poeţi ai Franţei de azi, Henri Michaux, de care d. G.
Călinescu ia cunoştinţă întâmplător dintr-o revistă şi în textele căruia
nu vede decât «câteva experienţe pozitive de patologie mintală prin
intoxicaţie», experienţe dezvoltate după d-sa, «în stil preţios şi quasimacaronic» (Contemporanul din 10 mai 1957).
Dar dacă ceaţa spirituală a d-lui G. Călinescu mă pune pe gânduri, nu mă miră în schimb ceea ce simplu – foarte simplu – se
numeşte reaua-credinţă de care dă dovadă d-sa când discută aşa cum
discută textul meu.
Înverşunarea criticului nu e îndreptată îndeosebi împotriva
celor ce-am spus, cât mai ales împotriva [a] ceea ce n-am spus. D-sa
stăruie nu atât asupra autorilor de care am pomenit, cât asupra acelora care lipsesc din textul meu.
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De la început trebuie să fac o precizare. Când am fost invitat să
prezint literatura română în Enciclopedia «Pléiade», conducerea acestei enciclopedii mi-a acordat în total cincisprezece pagini. În asemenea condiţii vitrege de spaţiu era firesc să las la o parte foarte mulţi
scriitori pe care-i preţuiesc poate tot atât de mult ca şi d. G. Călinescu,
deşi altfel şi din alte motive. E lesne de închipuit că dacă ar fi trebuit
să menţionez nu toţi scriitorii români, ci numai o parte şi câteva din
operele lor, n-aş fi făcut altceva decât să întocmesc un catalog, şi acela
necomplect.
Ce face însă d. G. Călinescu? Începe să mă tragă la răspundere.
Unde e Cutare? Ce e cu Cutare?
Hărţuiala aceasta ar putea să fie justificată în sine, însă nu-i şade
bine d-lui G. Călinescu. De ce? Pentru că nu suferinţa de a fi lăsat la o
parte un scriitor sau altul îi macină conştiinţa şi spiritul său critic, ci
numai şantajul facil al omisiunii care prinde la public. Ce mă
îndreptăţeşte pe mine să nu cred în sinceritatea nemângâierii şi
revoltei d-lui G. Călinescu? Pur şi simplu convingerile d-lui G.
Călinescu despre scriitorii omişi de mine, convingeri pe care d-sa şi le-a
exprimat în opera sa catalogată drept „monumentală“: Istoria literaturii române de la origini până în prezent (Fundaţia Regală pentru
Literatură şi Artă, Bucureşti, 1941), în care d. G. Călinescu s-a exprimat liber şi împotriva căreia d-sa nu poate invoca nici cenzura, nici
ocupaţia străină, nici realism-socialismul.
Unde este Grigore Alecsandrescu? tună şi fulgeră d. G.
Călinescu, şantajându-mă cu faimoasa «umbră la Cozia». Ştiu eu? Lam lăsat pe din afară, desigur ca nepatriot ce sunt. Nu însă înainte de
a fi consultat «monumentala» Istorie a literaturii române de la origini până în prezent, în care găsesc la pagina 151:
«Alecsandrescu este excesiv de zgomotos fiindcă nici nu-i sincer»
sau la pagina 154:
«Proza lui ne pune în faţă nu numai un om fără complexitate
ideologică şi sensitivă, ci şi lipsit de orice talent narativ şi descriptiv.
Totul e convenţional.»
De ce nu-l citezi, domnule, pe Duiliu Zamfirescu «poet graţios şi
de fapt întemeietor al romanului românesc modern», mă dojeneşte
tăios d. G. Călinescu. Umil, deschid din nou «monumentala»:
Poeziile lui Duiliu Zamfirescu, aflu, «sunt în majoritatea cazurilor palide mărunţişuri galante de album» (p. 472), sau, pur şi simplu
«prostii ca proza alegorică din Inimă şi minte» (p. 472). Dar romanele? Să
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le luăm pe rând. Viaţa la ţară: «Romanul suferă de puţinătate, de
mediocritate» (p. 477), sau: «Romanul se uită repede şi rămâi surprins să constaţi după câtăva vreme că ai uitat ce cuprinde» (p. 477).
Tănase Scatiu e «unilateral, caricat, neajuns la structura caracterului“
(p. 477). În război: «suferă de obişnuita mediocritate şi nu cuprinde
decât foarte puţină substanţă adevărată» (p. 477). Anna: «Cu totul
pueril, lipsit de orice valoare literară» (p. 478).
«Culmea», spune d. G. Călinescu e că n-am pomenit de C.
Dobrogeanu-Gherea. Şi continuă probabil cu gândul la emeriţii marxişti de mântuială de care pare să se teamă totuşi: «Poate cineva să fie
oricât de fanatic antimarxist, Gherea care a încercat să toarne temelia
criticii ştiinţifice, şi a ... etc., etc.». Foarte bine. Să deschidem istoria
literaturii dlui G. Călinescu scrisă într-o epocă în care d-sa era fanatic
de liber. Iată ce scria d. G. Călinescu despre Gherea:
«Gherea este incapabil, ca mulţi evrei, să contemple idei» (p.
484), sau: «El nu vede în artă decât un mijloc de propagandă politică»
(p. 484), sau: «Priceperea literară a lui Gherea este nulă» (p. 484).
Când ajunge la contemporani, d. G. Călinescu se-ntrece cu
gluma şi cu teribilismele. D-sa mă acuză că n-am vârât în «istoria»
mea tocmai pe acei scriitori pe care i-a detestat totdeauna: BrătescuVoineşti, Victor Eftimiu sau Ionel Teodoreanu. Există cred o mentalitate de birlic în a teribiliza teribilismul. Fiindcă iată ce crede despre
fiecare în parte, d. G. Călinescu:
Despre Brătescu-Voineşti: «Izbitoare sunt la Ion Al. BrătescuVoineşti lipsa de invenţie şi de productivitate» (p. 509), sau: «Ceea ce
se remarcă uşor este absenţa la Ion Al. Brătescu-Voineşti a unei conştiinţe estetice» (p. 510). Sau: «El n-are ideal artistic» (p. 510).
E adevărat că în ultimii zece ani un cercetător atent ar putea surprinde o oarecare influenţă a autorului lui Niculăiţă Minciună asupra
criticului nostru. D. G. Călinescu care condamnă sforţările lui
Brătescu-Voineşti de a «figura onomatopeic sonurile», («Coţofoana
face caracara-ca! caracaraca-ca!, privighetoarea cântă fi, fi, fi, tiha!
tiha! chiau! chiau! clings! » etc. (p. 510), îşi însuşeşte acum această
tehnică şi nu de puţine ori în „cronicele optimistului“ figurează profund câte un «bâzzz-bâzzz» sau «cirip-cirip».
Despre Victor Eftimiu: «Scriitorului îi lipseşte însă tocmai distincţia intelectuală» (p. 635). E vorba de Înşir’te, Mărgărite, singura
piesă căreia criticul îi acordă o oarecare valoare. Tot în această piesă,
d. G. Călinescu constată mai ales în actul al treilea: «insuficienţa speculativă, lipsa distincţiei intelectuale». «De aici – continuă d-sa – o
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cursivitate supărătoare, o declamaţie coruscantă dar truculentă, o oratorie facilă, plăcută actorilor, dar agasantă pentru intelectualul fin
căruia tocmai se adresează piesa pretins filosofică. Lirismul este tremolat, pizzicat, secat de acea măduvă a cuvântului plin, ţărănesc,
redus la metafore uzuale». (p. 636). Cât despre Prometeu aici constată
definitiv d. G. Călinescu «totul e declamatoriu» (p. 637). Şi din ce în
ce mai definitiv şi în general: «În comedie, V. Eftimiu nu are spirit» (p.
638). Nu e mai puţin adevărat că d. G. Călinescu a extras din opera lui
Victor Eftimiu o cugetare ce pare a-l fi tulburat adânc: «Omule de spirit, ia seama: te pândeşte gafa!».
Despre Ionel Teodoreanu. Medelenii: «locvacitatea şi bombasticul umflă paginile cu spume“ (p. 670), sau: «un nesuferit retor: truculent, fanfaron, gălăgios, metaforic fără control artistic“ (p. 670).
Turnul Milenei: «Absenţa capacităţii de a construi fantastic face din
roman un vis urât, dizgraţios“ (p. 671).
Golia: «Romanul ca roman este absurd şi nu iese din vechile
tipare» (p. 671). Crăciunul de la Silivestri: «scriere superficială» (p.
672). Lorelei: «romanul este fireşte naiv» (p. 672). Arca lui Noe:
«epica romanului e puerilă» – «portretele sunt burleşti» – «humorul
e brutal, de o cruditate silită» (p. 673). Secretul Anei Florentin:
«reprezintă punctul cel mai de jos al căderii» (p. 673).
Ar fi inutil să continuăm citatele. Să presupunem că aş fi avut
mai mult spaţiu şi aş fi citat şi pe scriitorii pe care-i apără perfid d. G.
Călinescu (deşi Victor Eftimiu rămâne pentru mine un fantezist de
ateneu). Adevărul este că d. G. Călinescu tot n-ar fi fost mulţumit. Nici
nu putea fi mulţumit. Optimismul său arvunit unei tehnici precise de
propagandă – aceea de a ne prezenta pe noi cei din exil ca nepatrioţi,
neserioşi şi nevrednici – nu-i putea îngădui nicio brumă de obiectivitate.
Dovada este că d. G. Călinescu îşi exilează buna-credinţă nu
numai atunci când pomeneşte de scriitorii omişi de mine, ci şi de cei
ce figurează în textul meu. Metoda e aceeaşi – aceeaşi şi ţâfna. Să
lăsăm la o parte tânguiala că l-am nedreptăţit pe I. Eliade Rădulescu,
deşi în istoria sa literară d. G. Călinescu deplânge şi d-sa la acelaşi
scriitor «lipsa sentimentului de valoare, amestecarea laolaltă a marilor scriitori cu scriitorii de duzină, tratarea cu uşurinţă a celor mai
grave probleme» (p. 137), pentru ca până la urmă să-l găsească nici
mai mult nici mai puţin decât «vulgar, animalic» (p. 144). Să neglijăm
şi întristarea d-lui G. Călinescu că n-am făcut din Iorga decât un
«Erasm al Balcanilor», când ar fi trebuit poate să amintesc şi de poezia

182

Centenar Virgil Ierunca
încurajată de marele animator. Mă gândesc îndeosebi la capodoperile
Leliţei Catrina din Cuget clar. Să trecem însă la două exemple ce grăiesc şi mai adânc despre moralistul cu pufuşor pe botişor: la Bălcescu
şi la Alecsandri.
După ce respinge, obtuz, pe Bălcescu drept «un visionnaire et
un aventurier de la gloire», d. G. Călinescu se grăbeşte să-mi dea lecţii
de patriotism, amintindu-mi că Bălcescu «a lăsat un testament de foc»
(Românii sub Mihai-Voievod Viteazul). Foarte bine dar unde este
contradicţia dintre acest «testament de foc» şi felul în care situez eu
pe Bălcescu? Dacă e vorba de o contradicţie, apoi aceasta există nu la
mine, ci la d. G. Călinescu. Ce spune G. Călinescu în «somma» sa despre exact aceeaşi operă a lui Bălcescu? Că e «o carte înalt educativă,
dar o operă literară învechită, chiar la data târzie când apăruse» (p.
182). E drept că despre gândirea lui Bălcescu, d-sa mărturisea, printre
altele, cu două pagini mai înainte că e «fără originalitate» (p. 180).
Capitolul «Vasile Alecsandri» devine un adevărat vodevil de reacredinţă. Fără să-mi îngădui vreo ponegrire a scriitorului român, dar
axându-mi toată atenţia asupra lui Eminescu, singurul care înalţă literatura noastră în lume, l-am lăsat pe Alecsandri mai mult consumului
intern de valori. («Plecat-am nouă din Vaslui» e o viziune mai potrivită luncii noastre decât unui forum al umbrelor în care veghează peste
timp un Nerval, un Baudelaire sau Rimbaud). D. G. Călinescu e
mânios. Cum se poate una ca asta? Alecsandri este un «foarte talentat
scriitor». E «un prozator încântător, citit şi azi». E un «poet cu reuşite
superbe în Pasteluri şi Legende». E un «dramaturg ale cărui piese se
joacă şi azi, fiind de un merit puţin comun». Ce s-o mai lungim, dragă
Doamne (cum ar zice d. G. Călinescu)? Alecsandri este «părinte al
tuturor poeţilor români».
În faţa unui asemenea strigăt de alarmă şi de reconsiderare estetică şi patriotică a lui Vasile Alecsandri, firesc este să ne oprim şi să
reflectăm. Să-l credem pe G. Călinescu cel de azi care scrie sub cenzură
într-o «cronică a optimistului» cu aceeaşi uşurinţă şi despre brabeţi şi
despre Vasile Alecsandri, sau pe celălalt G. Călinescu autor al unei
istorii literare care îl orânduieşte în critica română şi nu reperistă?
Orice şovăială mi se pare ipocrizie, orice ocol tot ipocrizie. Să deschidem deci «monumentala» la capitolul «Vasile Alecsandri». Are un
titlu mare şi un subtitlu interesant: «Vasile Alecsandri. Momentul
1855. Poezia oficială». Şi când te gândeşti sau mă gândesc că furia de
samurai a criticului a pornit chiar de la epitetul de «oficial» pe care-l
strecurasem şi eu lui Alecsandri.
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Dar să vedem ce părere reală avea când scria, după placul d-sale,
d. G. Călinescu despre «părintele poeţilor români». De la început o
explicaţie a succesului lui Alecsandri. «Evident, un om atât de exterior
trebuia să fie idealul contemporanilor» (p. 263). Apoi critica propriuzisă. Mai întâi poetul. Poetul? «Lui Alecsandri îi lipseşte vocabularul
liric, înlocuit cu spectaculosul, cu zgomotosul şi mai ales cu dulcegării» (p. 266). Ce nefericire pe «părintele poeţilor»! O nefericire nu vine
însă niciodată singură pentru că ce mai constată, în continuare, criticul: «Nefericirea este că Alecsandri pe lângă o verbiozitate nesuferită
şi un senzualism nelalocul lui care face terestre încercările de viziuni
se împiedică într-un sistem de convenţii puerile» (p. 269).
Bine, dar unde sunt «reuşitele superbe» din Legende? Reuşite?
Superbe? Legende? – «Eterne banalităţi adjectivale» (p. 270). «Luate
în total Legendele sunt nişte compilaţii de fapte şi discursuri prea
masive ca să poată reţine atenţia» (p. 271).
Dar Pastelurile? Pentru Pasteluri, e drept, d. G. Călinescu are
oarecare indulgenţă. Nu trebuie să uităm că, pe atunci, d. G. Călinescu
nu era nici în parlament, nici la Academie, adică tot în parlament.
«Pastelurile – concede d. G. Călinescu – reprezintă o lirică a liniştii
moşiereşti» (p. 268).
Cum stăm însă cu «prozatorul încântător»? Ceva mai bine.
Buchetiera din Florenţa «e o nuvelă romantică de tipul tenebros, fără
valoare de conţinut» (p. 284), însă trebuie să recunoaştem că proza e
partea cea mai «durabilă» deşi Alecsandri «n-are invenţie» (p. 284).
În schimb Alecsandri e un reporter superior (probabil cam ca BruneaFox).
Bine, bine, proza ca proza, dar Vasile Alecsandri e înainte de
toate – ne aminteşte în 1957 d. G. Călinescu – un «dramaturg ale cărui
piese se joacă şi azi, fiind de un merit puţin comun». Că piesele lui
Alexandri se joacă şi azi e foarte explicabil, fiindcă ce s-ar face de pildă
publicul românesc dacă ar trebui să se limiteze la dramaturgia lui
Baranga? S-ar lipsi pur şi simplu de teatru aşa cum e silit să se lipsească
de libertate, de pâine şi alte spectacole clasice.
Meritul acesta «puţin comun» îl acorda însă d. G. Călinescu teatrului lui Vasile Alecsandri şi în timp ce-şi scria istoria? Şi atunci când
putea vedea jucându-se pe scena teatrelor noastre nişte dramaturgi ca
Pirandello, O’Neill, Anouilh, Blaga etc.? Da de unde! Optimistul
patriot n-avea decât venin şi distanţe faţă de teatrul lui Alecsandri.
După ce îl acuza că «îi plăcea succesul direct» şi că «într-o bună măsură a localizat, a imitat» (p. 272), după ce trecea în revistă răutăcios
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comediile acestuia, stăruind fie asupra «comicului copilăresc», fie
asupra «obişnuitelor sforării teatrale» (p. 274), criticul ajungea la
următoarea concluzie: «Toată această producţie dramatico-muzicală
cu concursul lui Flehtenmacher apare azi incredibil de frivolă şi preocupată mai degrabă de succesul imediat al spectacolului decât de gândul unei creaţii durabile» (p. 278). Singurul lucru pe care-l reţine G.
Călinescu din teatrul comic al lui Alecsandri e doar «localizarea izbutită a numelor». «Descins din craiul Netinav», înţelept subtil, Şun de
Dâmboviţa, G. Călinescu se entuziasmează doar de TingericăRumenică, Luluţa, Măndica şi Afrodita. Ba să fim drepţi, şi Coana
Chiriţa fiindcă – afirmă solemn criticul – Coana Chiriţa «e o inteligenţă
deschisă pentru ideea de progres» (p. 279).
Se pare că Republica Populară Română nu cultivă însă atât pe
Coana Chiriţa cât mai ales pe Despot-Vodă şi cu toate acestea G.
Călinescu rămâne impermeabil şi lucrărilor dramatice ale lui
Alecsandri. În Despot-Vodă, d-sa întrevede de foarte sus «dizertaţii în
ton minor cu prea multă frunză de cuvinte şi prea puţine imagini» (p.
281). Fântâna Blanduziei e o «dramă amabilă» (p.282). Ce păcat însă
că ea transmite o «poezie exterioară, foarte superficială» (p. 282). De
Ovidiu să nici nu mai pomenim. Drama nu mai e nici măcar «amabilă»
ci mai simplu, «falsă» (p.283).
Am stăruit poate prea mult asupra relei-credinţe de care dă
dovadă G. Călinescu. Şi cu siguranţă în dauna aspectelor hilariante din
cronicele optimistului. Pentru că G. Călinescu îşi învăluie maliţia în
humor, deraierea în surâsuri, feştelirea în «poante». Proza sa face cu
ochiul şi e foarte digestibilă, în definitiv, mai ales atunci când stă alături de aceea a lui Constantin Prisnea sau a unui agronom în flagrant
delir de istorie (vezi Ştefan cel Mare de Traian Săvulescu!). Uneori d.
G. Călinescu are argumente tari: «Cu Ion Creangă începe adevărata
existenţă a prozei române» zic eu. «Nu e adevărat», răspunde d. G.
Călinescu. «I. L. Caragiale este creatorul teatrului comic». «Nu e adevărat», îşi continuă argumentarea d. G. Călinescu. Şi tot aşa din «dialog» în «dialog». Cel puţin acesta de care pomenesc eu este real, pentru că citatele sunt respectate întocmai. D. G. Călinescu care mă tratează drept «eminamente neserios» inventează însă la tot pasul dialoguri imaginare cu mine (desigur din cauza neseriozităţii mele).
Bineînţeles că într-un dialog imaginat de un optimist eu răspund ce-i
place optimistului.
Există încă un punct în care humorul cu tendinţă al d-lui G.
Călinescu întâlneşte într-un fel de sinteză hazlie vocaţia sa de a măslui

185

Centenar Virgil Ierunca
situaţiile. Atunci când criticul se opreşte la Urmuz. Pe Urmuz eu l-am
citat atât din obiectivitate cât şi – oricât de paradoxal – din patriotism.
Din obiectivitate pentru că Urmuz este primul suprarealist român şi
primul suprarealist în general. Din patriotism pentru că nu e puţin
lucru să se ştie în istoria literaturilor că suprarealismul – această şcoală de revoltă şi de poezie care s-a instalat în istoria literelor – s-a născut în România. De altfel nu e lipsit de semnificaţie, cred, să amintesc
faptul că Tristan Tzara, care cunoaşte însemnătatea reală a lui Urmuz,
a făcut tot posibilul pentru ca Urmuz să nu fie cunoscut în Franţa.
Motivul e simplu: prestigiul lui Urmuz ar putea adumbri nu numai
zorile suprarealismului, de care puţin îi pasă lui Tzara, dar ar răpi şi
întemeietorului oficial al dadaismului privilegiul lui de pionier la care,
deşi priponit în birourile de propagandă ale Partidului Comunist
Francez, Tristan Tzara nu vrea totuşi să renunţe.
Aşa stând lucrurile, eu n-am acordat lui Urmuz un loc exagerat.
Ce face însă d. G. Călinescu? Din toată perioada contemporană d-sa
nu se leagă decât de Urmuz pentru a lăsa impresie cititorilor – cărora
le este interzis să-şi procure Enciclopedia «Pléiade» – că asta e totul.
D. G. Călinescu nu pomeneşte nimic de faptul că aproape toate figurile
reprezentative ale literaturii contemporane sunt prezente în frunte cu
regretatul Tudor Arghezi. D. G. Călinescu se face apoi că nu vede strădania mea de a menţine într-o actualitate vie pe scriitorii români ale
căror nume nu mai pot apărea în publicaţiile regimului. Pentru această
actualitate vie, pentru această cinstire necesară care nemaiputând
veni dinlăuntrul ţării ocupate, vine din afara ei, d. G. Călinescu n-are
niciun cuvânt şi nicio clipă. E grăbit. Îl aşteaptă epigrama, îl cheamă –
ca să zic ca d-sa – apophtegma şi iarăşi apophtegma. Ţara arde şi d.
Călinescu apophtegmatizează. În schimb mă compătimeşte. Ce-ai
ajuns, Virgil Ierunca! «Înaintarea în vârstă şi şederea departe de ţară» –
zice – nu m-au ajutat cu nimic. Să ne punem şi noi însă aceeaşi întrebare.
Ce-a ajuns G. Călinescu odată cu «înaintarea în vârstă»? Şi cât l-au ajutat
şi partidul şi deputăţia şi Academia! Criticul s-a subţiat. Nu e cum îl ştii.
Gusturile i-au evoluat. Principiile-i de estetică s-au lărgit, după tipicul vremurilor noi. Iată ce versuri «sprinţare» şi de o «graţioasă exuberanţă»
degustă azi cel care – ieri – găsea şi pe Ion Barbu coruscant:
Simplu şi drag,
Simplu: Partid
... Florile-n prag
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Au înflorit.
Sau:
Poate acum în seara asta,
În sat obloanele se-nchid
La o căsuţă unde şade
Agitatoarea de partid.
(G. Călinescu, În legătură cu problema tipicului în literatură,
Contemporanul, 1 mai 1953).
Acestea sunt versuri de marele poet al regimului Eugen Frunză,
poet care cu siguranţă ar fi figurat într-o istorie a literaturii române, în
cazul când Enciclopedia «Pléiade» ar fi acordat cincisprezece pagini d-lui
G. Călinescu. Şi nu singur. Lângă Frunză – Tulbure, lângă Tulbure –
Popescu-Puţuri, lângă Puţuri – Veronica Porumbacu, lângă Veronica
– Boris Buzilă. Iar ca înaintaşi cele două mari figuri atât de scumpe dlui G. Călinescu, fără de care literatura română nici nu se poate concepe: Cilibi Moise şi Carol Scrob. Mai uitasem pe unul: pe Petru
Dumitriu, un adevărat Homer. Într-adevăr, odată cu «înaintarea în
vârstă», d. G. Călinescu a descoperit nu numai că «Ilenuţa Miliţiana»
din poezia lui Frunză e un fel de Beatrice a lui Dante, dar şi că Drum
fără pulbere – romanul Canalului – e un eveniment tot atât de însemnat ca şi căderea Troiei (G. Călinescu, Romanul construcţiei socialiste,
Contemporanul, 29 mai 1953).
Ce nefericire, ce cruntă nefericire s-a abătut asupra culturii
mondiale! Gândiţi-vă că în optimismul său arzător, G. Călinescu ar fi
putut dovedi – şi numai în cincisprezece pagini – că şi în Republica
Populară Română se pot naşte un Dante sau un Homer.
Păcat. Am rămas doar cu sărăcia, cu neamul, cu Mioriţa şi cu
Eminescu.
Replica lui Virgil Ierunca, intitulată Un optimist, a
apărut în numărul 11 din iunie 1957 al revistei Caiete de
dor, tipărită la Paris. A fost reeditată în volumul lui Virgil
Ierunca, Românește, Editura Humanitas, 1991, p. 92-110
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Juan de la Cruz
(însemnări despre călăuză)
(IV)

SPUSE DE LUMINĂ SI IUBIRE

De asemeni, oh, Dumnezeule și bucuria mea!, în aceste spuse de
lumină și iubire de tine a dorit sufletul meu să fie de folos din iubire de tine,
căci eu, ca unul avînd limbajul lor, nu am lucrarea și virtutea lor care,
Doamne al meu, îți plac mai mult decît limbajul și priceperea lor; alții,
îndemnați de ele, poate se vor desăvîrși în slujba și iubirea ta care-mi lipsesc
mie, și să aibă așa sufletul meu cu ce să se mîngîie, că a fost prilej ca ceea
ce-i lipsește lui să găsești în altele.
Tu iubeşti, Doamne, discernămîntul, iubești lumina, iubești iubirea
mai presus decît celelalte lucrări ale sufletului; de aceea aceste spuse vor fi
ca discernămînt al drumului, ca lumină pentru drum și ca iubire pe durata
drumului.
Rămînă, așadar, departe retorica lumii; rămînă vorbăria și elocvența
seacă a omeneștii înțelepciuni, sărăcăcioasă și dibace, niciodată pe placul
tău, și să vorbim inimii cuvinte scăldate în dulceață și iubire care atîta sînt
pe placul tău, îndepărtînd poate piedici și pietre de poticnire de dinaintea
multor suflete ce se poticnesc neștiind și neștiind rătăcesc întruna, cu gîndul că se află pe drumul cel bun pe urmele preadulcelui tău Fiu, Domnul
nostru Isus Hristos, și că devin asemănători lui ca viață, însușiri și virtuți,
potrivit dezgolirii și purității duhului lui; ci dăruiește-o tu, Părinte al
îndurărilor, căci fără tine nu se va face nimic, Doamne.
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1. Întotdeauna Domnul a descoperit comorile înțelepciunii și spiritului lui celor muritori; dar acum, cînd răutatea își descoperă și mai mult fața,
cu atît mai mult le descoperă el.
2. Oh, Doamne, Dumnezeul meu! cine te va căuta cu iubire curată și
simplă și să nu te găsească pe măsura gustului și voinței lui, căci tu te arăți
cel dintîi și ieși în întîmpinare celor ce te doresc?
3. Deși drumul e neted și ușor pentru oamenii de bună voință,
călătorul va călători puțin și anevoie dacă nu are picioare bune și
îndrăzneală și încăpățînare îndrăzneață în această călătorie.
4. Mai bine-i să fii împovărat alături de cel tare decît ușor alături de
cel slab: cînd ești împovărat ești împreună cu Dumnezeu, care-i tăria ta și
el e cu cei necăjiți; cînd ești ușor ești împreună cu tine, care-ți ești propria
slăbiciune: căci virtutea și forța sufletului în truda răbdării sporesc și se
întăresc.
5. Cel ce vrea să fie singur, fără sprijinul unui învățător sau călăuze,
va fi asemenea unui copac răzleț și fără stăpîn de pe cîmp și care, oricîtă
roadă ar avea, i-o vor culege și nu va mai ajunge la coacere.
6. Copacul îngrijit și păzit dă roadă în folosul stăpînului lui la timpul
cuvenit.
7. Sufletul singur, fără învățător, care are virtute, e ca un tăciune
aprins care-i singur; mai degrabă se va răci încetul cu încetul decît va arde.
8. Cel ce cade singur, singur se află căzut și nu-i pasă de sufletul lui,
căci numai lui singur și l-a încredințat.
9. De vreme ce nu ți-e teamă să cazi de unul singur, de ce te lauzi că
te poți ridica de unul singur? Ia seama că doi împreună pot mai mult decît
unul singur.
10. Cel ce cade împovărat anevoie se va ridica împovărat.
11. Cel ce cade orb, orb fiind, nu se va ridica de unul singur; iar dacă
se va ridica, o va lua pe un drum nepotrivit.
12. Mai mult vrea Dumnezeu de la tine cel mai mărunt grad de puritate decît oricîte fapte ai putea face.
13. Mai mult vrea Dumnezeu de la tine cel mai mărunt grad de
ascultare decît toată această slujire pe care te gîndești să i-o faci.
14. Mai mult prețuiește Dumnezeu la tine aplecarea spre ariditate și
pătimirea pentru iubirea de el decît toate mîngîierile și viziunile spirituale
și meditațiile pe care le-ai putea avea.
15. Neagă-ți dorințele și vei afla ce-și dorește inima ta; ce știi tu dacă
dorința ta e după Dumnezeu?
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18. Mai multă necuviință și impuritate are sufletul în drumul lui spre
Dumnezeu dacă duce cu sine cea mai măruntă dorință de lucru lumesc
decît dacă ar fi împovărat de toate urîtele și supărătoarele ispite și bezne ce
pot fi spuse, atîta vreme cît voința lui gîndind nu vrea să le admită; ba
dimpotrivă, abia atunci poate cu încredere să ajungă la Dumnezeu
împlinind voința celui Preaînalt, care spune: Veniți la mine toți cei ce sînteți
zbuciumați și împovărați și eu vă voi odihni (Mt. 11, 28).
19. Mai mult îi place lui Dumnezeu sufletul care cu ariditate și efort
se supune minții, decît cel care, lipsindu-i aceasta, face toate lucrurile sale
consolîndu-se.
20. Mai mult îi place lui Dumnezeu o faptă, oricît de măruntă ar fi,
făcută pe ascuns, neavînd dorința să fie știută, decît o mie cu pofta să le știe
oamenii; fiindcă cel ce cu preacurată iubire lucrează pentru Dumnezeu nu
numai că puțin îi pasă că-l văd oamenii, dar o face fără ca s-o știe nici măcar
Dumnezeu însuși, care chiar de-ar fi să n-o afle niciodată el (omul) nu ar
înceta să lucreze cu aceeași bucurie și dragoste curată.
21. Fapta curată și deplină făcută pentru Dumnezeu, în inima curată
face împărăție deplină pentru stăpînul ei.
22. De două ori se chinuie pasărea ce s-a așezat pe creanga cu clei: ca
să se desprindă și ca să se curețe de el; și în două feluri suferă cel ce-și
împlinește pofta: ca să se desprindă și ca să se curețe de ce s-a lipit de el.
23. Cel ce nu se lasă purtat de dorințe cu ușurință va zbura ca spiritul,
asemeni păsării căreia nu-i lipsește nicio pană
24. Musca ce s-a prins în miere nu mai poate zbura; iar sufletul care
vrea să stea legat de savoarea spiritului, își împiedică libertatea și
contemplația.
25. Nu te înfățișa făpturilor dacă vrei să păstrezi chipul lui
Dumnezeu clar și simplu în sufletul tău; ci golește-ți și înstrăinează-ți cu
mult spiritul de ele și vei umbla în dumnezeiești lumini, fiindcă Dumnezeu
nu este asemănător acelora.

26. RUGACIUNE DE SUFLET ÎNDRAGOSTIT
Doamne Dumnezeule, iubitul meu!
Dacă încă îți mai aduci aminte de păcatele mele
ca să nu faci ce-ți cer întruna,
fă în ele, Dumnezeul meu, voia ta
căci asta-i ce vreau eu mai cu seamă
și împlinește-ți bunătatea și mila
și vei fi cunoscut în ele.
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Și dacă aștepți faptele mele
pentru ca în felul acesta
să-mi asculți rugăciunea,
dă-mi-le tu și făptuiește-mi-le
odată cu durerile pe care-ai vrea să le accepți,
și facă-se.
Și dacă nu faptele mele le aștepți,
ce aștepți, preaîndurătorule Doamne al meu?
De ce întîrzii?
Căci dacă, la urma urmei,
e har și îndurare
ceea ce întru Fiul tău îți cer
ia obolul meu
căci vrei aceasta
și dă-mi acest bine
căci și aceasta vrei.
Cine se va putea elibera de felurile lui josnice de a fi
dacă nu-l ridici tu în puritate de iubire,
Dumnezeul meu?
Cum se va ridica la tine omul
zămislit și crescut în josnicii
dacă nu-l ridici tu, Doamne,
cu mîna cu care l-ai făcut?
Nu-mi vei lua,
Dumnezeul meu,
ce mi-ai dat o dată în unicul tău Fiu Isus Hristos,
în care mi-ai dat tot ce vreau;
de aceea mă voi bucura
că n-ai să întîrzii
dacă eu aștept.
De ce aștepți, de ce atîtea amînări
fiindcă de pe-acum tu-l poți iubi
pe Dumnezeu în inima ta?
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Ale mele cerurile si al meu pămîntul,
ale mele sînt semințiile,
drepții sînt ai mei,
și ai mei păcătoșii,
îngerii sînt ai mei,
și Mama lui Dumnezeu
și toate lucrurile
sînt ale mele,
și însusi Dumnezeu este al meu
și pentru mine,
fiindcă Hristos este al meu
și cu totul pentru mine.
Atunci,
ce ceri și cauți,
suflet al meu?
Ale tale sînt toate acestea
și toate acestea sînt pentru tine.
Nu te socoti puțin lucru
și nu te uita la fărîmiturile ce cad
de la masa Tatălui tău.
Ieși afară
și slăvește-te în slava ta;
ascunde-te în ea și bucură-te
și vei primi ce-ți cere inima.
27. Spiritul întru totul curat nu se încurcă cu ciudățenii, nici cu
omenești opinii, ci singur, în singurătate de toate formele, lăuntric, el
comunică cu Dumnezeu, deoarece cunoașterea lui are loc în divină tăcere.
28. Sufletul îndrăgostit e suflet blînd, tandru, umil și răbdător.
29. Sufletul împietrit în iubirea lui de sine împietrește.
30. Dacă tu în iubirea ta, oh, bunule Isuse!, nu îmblînzești sufletul,
mereu va stărui în fireasca lui împietrire.
31. Cel ce pierde prilejul e precum cel ce a dat drumul păsării din
mînă: n-are s-o mai prindă.
32. Nu te cunoșteam eu pe tine, oh, Domnul meu, pentru că încă
voiam să știu și să gust lucrurile.
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33. Ce bine-ar fi să se schimbe totul, Doamne Dumnezeule, ca să ne
putem rămîne în tine.
34. Un singur gînd al omului e mai de preț decît lumea întreagă; de
aceea numai Dumnezeu e demn de el.
35. Pentru insensibil, ceea ce nu simți; pentru sensibil, simțul,și pentru duhul lui Dumnezeu, gîndirea.
36. Ia seama că îngerul tău de pază nu îndeamnă mereu dorința la
lucru, dar luminează întotdeauna mintea; de aceea, ca virtutea să lucreze,
nu aștepta gustul, căci mintea ajunge.
37. Dorința nu dă prilej îngerului s-o miște cînd s-a fixat pe altceva.
38. S-a uscat spiritul meu pentru că a uitat să se hrănească întru tine.
39. Ceea ce cauți și dorești cel mai mult tu nu vei găsi pe acest drum
al tău, nici prin înalta contemplație, ci în multa umilință și dăruire a inimii.
40. Nu te obosi pentru că nu vei intra în gustul cel bun al spiritului
dacă nu dai morții ceea ce vrei.
41. Ia aminte că floarea cea mai fragedă se ofilește mai iute și-și
pierde mirosul; de aceea ferește-te să vrei să umbli în spiritul savorii fiindcă
nu vei fi stabil; ci alege pentru tine un spirit robust, nelegat de nimic, și vei
afla dulceață și pace din belșug, căci fructul gustos și durabil în ținut rece și
uscat se culege.
42. Ia seama că trupul tău e slab și nimic pe lume nu-i poate da tărie
duhului tău, nici mîngîiere, căci ceea ce se naște din lume, lume este și ce
din trup, trup este; și duhul cel bun se naște din duhul lui Dumnezeu care
nu se comunică nici prin lume nici prin trup.
43. Înțelege-te cu mintea ta ca să faci ce-ți zice ea pe drumul lui
Dumnezeu și îți va fi mai de folos înaintea Dumnezeului tău decît toate
faptele pe care le făptuiești fără atenția aceasta și decît toată savoarea
spirituală pe care o cauți.
44. Fericit cel care, odată lăsate deoparte gustul și înclinația lui,
privește lucrurile potrivit minții pentru a le face.
45. Cel ce lucrează potrivit minții e asemeni celui ce mănîncă ceva
substanțial, iar cel ce se poartă după gustul voinței lui e asemeni celui ce
mănîncă un fruct putred.
46. Tu, Doamne, tu îl înalți cu bucurie și iubire pe cel ce te jignește,
eu însă nici nu-l ridic nici nu-l onorez pe cel ce mă supără.
47. O, puternice Doamne, dacă o scînteie din împărăția dreptății tale
are atîta putere asupra prințului muritor făcîndu-l să guverneze și să pună
în mișcare popoare, ce va face atotputernica ta dreptate dreptului și
păcătosului?
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48. Dacă ți-ai purifica sufletul de străine posesii și dorințe, atunci ai
înțelege în spirit lucrurile și, dacă ți-ai nega pofta de ele, te-ai bucura de
adevărul lor, înțelegînd în ele certitudinea.
49. Doamne, Dumnezeul meu, tu nu ești străin de cel ce se
înstrăinează de tine, cum se poate spune că ești tu absent?
50. Cu adevărat a învins toate lucrurile cel pe care nici gustul lor bun
nu-l mișcă, nici gustul lor searbăd nu-l întristează.
51. Dacă vrei să ajungi la sfînta reculegere, n-ai să ajungi acceptînd,
ci negînd.
52. Mergînd eu, Dumnezeul meu, pretutindeni cu tine, pretutindeni
îmi va merge așa cum îți doresc eu ție.
53. Nu va putea ajunge la desăvîrșire cel care nu caută să se
mulțumească cu o nimica toată în așa fel încît dorința naturală și cea
spirituală să stea mulțumite în gol; căci pentru a ajunge la suprema liniște
și la pacea spiritului, așa ceva se cere; și în felul acesta iubirea de Dumnezeu
în sufletul curat și simplu se află aproape neîncetat la lucru.
54. Ia seama că, Dumnezeu fiind inaccesibil, să nu-ți pese cît de mult
pot putințele tale să înțeleagă și simțul tău să simtă, ca nu cumva să te
mulțumesti cu mai puțin [decît Dumnezeu] și nici ca sufletul tău să-și
piardă ușurința necesară mergînd spre el.
55. Precum cel ce-și trage carul pe coastă-n sus, așa merge către
Dumnezeu sufletul care nu se scutură de grijă și nu-și stinge dorința.
56. Nu este cu nimic voința lui Dumnezeu ca sufletul să se tulbure,
nici să sufere necazuri; căci dacă le suferă în potrivnicele împrejurări ale
lumii e din cauza slăbiciunii lui; căci sufletul celui desăvîrșit se bucură de
lucrul care pe cel nedesăvîrșit îl chinuie.
57. Drumul vieții cere foarte puțină forfotă și treburi și cere mai
curînd negare a voinței decît multă carte. Cel care va lua din lucruri și gusturi cît mai puțin acela va păși pe el.
58. Nu gîndi că a-i face pe plac lui Dumnezeu constă în a lucra mult,
cît în a lucra cu bunăvoință, fără sentiment posesiv sau social.
59. Seara ți se va cerceta iubirea. Învață să iubești așa cum Dumnezeu
vrea să fie iubit și lasă-ți firea.
60. Ia aminte să nu te amesteci în treburi străine, nici măcar să-ți
treacă prin minte, deoarece poate nu vei fi în stare să-ți duci pînă la capăt
sarcina.
61. Nu gîndi că, dacă la cutare nu strălucesc virtuțile la care tu
gîndești, acela nu e de preț înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce tu nici nu
gîndești.
62. Nu știe omul să se bucure bine, nici să sufere bine, fiindcă nu
înțelege distanța dintre bine și rău.
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63. Ia aminte și nu te întrista din pricina adversităților lumii, fiindcă
nu știi binele pe care-l aduc cu sine rînduit în judecățile lui Dumnezeu spre
bucuria eternă a aleșilor.
64. Nu te bucura de prosperitate temporală, că nu știi dacă-ți aduce
viață veșnică.
65. La restriște îndreaptă-te imediat către Dumnezeu și vei fi întărit
și luminat și învățat.
66. În bucurii și gusturi îndreaptă-te imediat către Dumnezeu cu
teamă și adevăr și nu vei fi amăgit, nici învăluit în deșertăciune.
67. Ia-l pe Dumnezeu ca pe mirele și prietenul tău cu care să mergi
neîncetat, și nu vei păcătui, și vei ști să iubești, și cele necesare îți vor deveni
prielnice.
68. Fără efort vei supune popoare și lucrurile te vor sluji dacă vei uita
de ele și de tine însuți.
69. Dăruiește-te liniștii alungînd grijile de la tine și nepăsîndu-ți cu
nimic de ceea ce se întîmplă și-l vei sluji pe Dumnezeu după gustul lui și te
vei desfăta în el.
70. Ia seama că Dumnezeu nu domnește decît în sufletul plin de pace
și dezinteresat.
71. Deși multe lucrezi, dacă nu înveți să-ți negi voința și să asculți,
pierzînd grija de tine și de toate lucrurile, nu vei spori în desăvîrșire.
72. La ce bun să-i dai lui Dumnezeu ceva cînd el îți cere altceva. Fii
atent la ceea ce Dumnezeu dorește și fă-o, căci așa îți vei mulțumi mai bine
inima decît cu obiectul aplecării tale.
73. Cum de îndrăznești să te veselești atît de fără teamă, de vreme ce
ai să te înfățisezi înaintea lui Dumnezeu ca să dai socoteală de cel mai mic
cuvînt și gînd?
74. Ia seama că sunt mulți cei chemați și puțini cei aleși (Mt 22, 14),
și dacă tu nu ai grijă de tine, mai sigură e pierzania ta decît vindecarea ta,
cu atît mai mult cu cît cărarea care duce la viața veșnică e atît de îngustă.
75. Nu te veseli zadarnic că știi cîte păcate ai făcut și nu știi cum e
Dumnezeu față de tine, ci teme-te cu încredere.
76. Deoarece la ceasul socotelii are să-ți pară rău că nu ai folosit acest
timp [prezent] slujind lui Dumnezeu, de ce nu-l ordonezi și nu-l folosești
acum așa cum ai vrea să fi fost făcut în ceasul morții?
77. Dacă vrei ca-n spiritul tău să se nască dăruirea de sine și să
crească iubirea de Dumnezeu și dorința de cele divine, curăță-ți sufletul de
orice dorință și atașament și ambiție în așa fel încît cu nimic să-ți pese de
nimic; fiindcă asemeni bolnavului care, odată izgonită umoarea cea rea,
deîndată ce se simte mai bine cu sănătatea și-i vine pofta de mîncare, tot așa
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te vei face bine întru Dumnezeu, dacă te vindeci potrivit celor spuse; și altminteri oricît de mult te vei strădui nu vei merge mai departe.
78. Dacă dorești să afli pace și mîngîiere sufletului tău și să-i slujești
cu adevărat lui Dumnezeu, nu te mulțumi cu ce ai lăsat pentru că s-ar putea
ca din nou să fii împiedicat ca mai înainte sau și mai rău; ci lasă toate celelalte lucruri care-ți mai rămîn și îndepărtează-te către unul singur ce poartă
totul cu sine, și anume singurătatea sfîntă însoțită de rugăciune și de sfîntă
și divină lectură; și stăruiește în uitare de toate lucrurile, căci în cazul în care
nu-ți revin din obligație, cu atît mai mult îl vei mulțumi pe Dumnezeu știind
să te păzești și să te desăvîrșești pe tine însuți decît să le înmagazinezi; căci
ce-i folosește omului să cîștige toată lumea dacă își lasă sufletul să se piardă.
[Aici se întrerupe celebrul manuscris de la Andújar, probabil deteriorat,
căci după toate aparențele trebuie să fi fost mai lung]

Fărîme de iubire
79. Înfrînează-ți mult limba, iar gîndirea și afectul tău să fie neîncetat
întru Dumnezeu și spiritul și se va încălzi dumnezeiește.
80. Să nu se hrănească spiritul cu altceva decît cu Dumnezeu.
Înlătură atenția de la lucruri și păstrează pace și reculegere în inimă.
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81. Păstrează liniște spirituală în atenția iubitoare la Dumnezeu și,
de-ar fi să vorbești, fă-o cu aceeași liniste și pace.
82. Să ai întruna gîndul la viața veșnică și la faptul că cei ce se
socotesc cei mai umili, cei mai săraci și cei mai disprețuiți se vor bucura de
cea mai înaltă demnitate și slavă a lui Dumnezeu.
83. Bucură-te întruna întru Dumnezeu care-i mîntuirea ta și ia seama
că e bine să înduri în orice fel pentru cel ce-i bun.
84. Luați aminte cît de mult trebuie să fiți vrăjmași vouă înșivă și să
mergeti prin sfînta rigoare către desăvîrșire, și să înțelegeți că fiecare cuvînt
fără ascultare vi-l pune Dumnezeu la socoteală.
85. Lăuntrică dorință ca Dumnezeu să-ți dea ceea ce Preaînaltul știe
că-ți lipsește spre slava lui.
86. Răstignit interior și exterior cu Hristos, îți vei duce această viață
în preaplinul și mulțumirea sufletului tău, posedîndu-l prin răbdarea ta.
87. Menține-ți atenția iubitoare la Dumnezeu fără dorința de a vrea
să simți sau să înțelegi ceva particular din el.
88. Neîncetată încredere în Dumnezeu, prețuind la sine însuși și la
surorile voastre ceea ce Dumnezeu prețuiește cel mai mult: bunurile spirituale.
89. Intră în inima ta și lucrează în prezența Mirelui care pururi e
prezent iubindu-te.
90. Fii potrivnic admiterii în sufletul tău a unor lucruri care n-au în
ele substanță spirituală, ca să nu te facă să pierzi gustul dăruirii de sine și
reculegerea.
91. Să-ți fie de ajuns Hristos răstignit, și suferă cu el și odihnește-te și
nimicește-te întru toate cele dinăuntru și din afară.
92. Caută mereu ca lucrurile să nu fie nimic pentru tine, nici tu pentru lucruri; ci, uitînd de tot, rămîi în reculegerea ta cu Mirele.
93. Iubește mult încercările și nu pune preț pe ele. Aceasta ca să
găsesti har la Mirele care n-a șovăit să moară pentru tine.
94. Fii tare în inimă împotriva tuturor lucrurilor care te-ar împinge
către ceea ce nu-i Dumnezeu; și fii prieten pătimirii lui Hristos.
95. Menține desprindere interioară de toate lucrurile și nu gusta vreo
temporalitate, și va aduna sufletul tău bunuri neștiute.
96. Sufletul umblînd în iubire nu obosește pe nimeni și nici pe sine.
97. Săracul care-i gol va fi îmbrăcat, iar sufletul care se dezgolește de
dorințele lui, de a vrea și de a nu vrea, pe acesta Dumnezeu îl va îmbrăca cu
puritatea, gustul și voința lui.
98. Sunt suflete care se tăvălesc în mocirlă ca animalele, și altele care
zboară ca păsările purificîndu-se și curățindu-se în văzduh.
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99. Un cuvînt a vorbit Tatăl și acesta e Fiul lui, și cuvîntul vorbește în
veșnică tăcere și în tăcere trebuie auzit de suflet
100. Încercările trebuie să le măsurăm după noi, iar nu noi după
încercări.
101. Cel ce nu caută crucea lui Hristos nu caută slava lui Hristos.
102. Ca să se îndrăgostească de suflet Dumnezeu nu se uită la măreția
lui, ci la măreția umilinței lui.
103. De cel căruia i-ar fi rușine să mă mărturisească înaintea oamenilor, de el îmi va fi rușine și mie să-l mărturisesc înaintea Tatălui meu,
spune Domnul (Mt 10,33).
104. Părul pieptănat adesea va luci și nu vei avea nici o dificultate săl piepteni de cîte ori vei vrea; iar sufletul care-și va cerceta adesea gîndurile,
cuvintele și faptele – adică firele lui de păr – lucrînd din iubire de
Dumnezeu, va avea părul lucitor; iar Mirele îi va privi gîtul [miresei-suflet]*
și va rămîne captivat de el și rănit în unul din ochi – care-i puritatea
intenției cu care ea împlinește toate lucrurile. Pieptănarea părului începe în
creștetul capului dacă vrem să lucească; toate faptele noastre trebuie să
înceapă în partea cea mai înaltă a iubirii de Dumnezeu, dacă vrei să fie
curate și clare.
105. Cerul e neclintit și nu e supus zămislirii, și sufletele care sunt de
natură cerească sunt neclintite; nu sînt supuse generării dorințelor, nici a
oricărui alt lucru, pentru că se aseamănă întrucîtva lui Dumnezeu, fiind
imuabile.
106. Nu mîncați hrană oprită, care-i cea a vieții prezente, căci fericiți
sunt cei cărora le e foame și sete de dreptate că ei se vor sătura. Ceea ce vrea
Dumnezeu e să ne facă dumnezei prin participare, el fiind prin fire; așa cum
focul preschimbă toate lucrurile în foc.
107. Toată bunătatea pe care o avem este de împrumut și Dumnezeu
o socotește ca lucrare proprie. Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu e
Dumnezeu.
108. Înțelepciunea vine prin iubire, tăcere și negare. Mare
înțelepciune e să știi să taci și să nu iei seama la spusele și faptele și viețile
altora.
109. Totul pentru mine și nimic pentru tine.
110. Totul pentru tine și nimic pentru mine.
111. Lasă-te învățat, lasă-te poruncit, lasă-te supus și disprețuit, și vei
fi desăvîrșit.
112. Cinci daune face oricare dorință în suflet: în primul rînd îl
nelinișteste; în al doilea rînd îl tulbură, în al treilea rînd îl murdărește; în al
patrulea îl vlăguiește; în al cincilea îl întunecă.
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113. Desăvîrșirea nu constă în virtuțile pe care sufletul și le cunoaște
în sinea lui, ci în acelea pe care Domnul nostru le vede în suflet, care-i
scrisoare pecetluită; așa că nu are de ce să se laude, ci mai curînd să stea lipit
de pămînt în ceea ce-l privește.
114. Iubirea nu înseamnă a simți lucruri mărețe, ci mare dezgolire și
pătimire pentru Mire.
115. Lumea întreagă nu-i demnă de un gînd al omului pentru că i se
cuvine numai lui Dumnezeu, și astfel orice gînd ce nu-i la Dumnezeu, i-l
furăm.
116. Putințele și simțurile nu trebuie să se ocupe toate cu lucrurile
decît în măsura în care e inevitabil, iar restul să fie lăsat neocupat pentru
Dumnezeu.
117. A nu lua seama la imperfecțiunile celorlalți, a păstra tăcerea și
neîncetata legătură cu Dumnezeu, toate acestea vor dezrădăcina marile
imperfecțiuni ale sufletului și-l vor face domn peste mari virtuți.
118. Semnele reculegerii interioare sunt trei: cel dintîi, cînd sufletul
nu mai are gust pentru cele trecătoare; al doilea, dacă are gust pentru
singurătate și tăcere și caută o mai mare desăvîrșire; al treilea, dacă
lucrurile, care de obicei îl ajutau, acum îl tulbură, cum ar fi reflecțiile și
meditațiile și faptele, sufletul neavînd alt sprijin decît credința și nădejdea
și dragostea.
119. Dacă un suflet are mai multă răbdare în suferință și mai multă
îndurare a absenței gusturilor, atunci e semn că a înaintat mai mult în virtute.
120. Felurile de a fi ale păsării singuratice sunt cinci: cel dintîi, zboară
cît mai sus; al doilea, nu suferă altă companie chiar de-ar fi din specia ei; al
treilea, își ține ciocul în bătaia vîntului; al patrulea, nu are vreo culoare
anume; al cincilea, cîntă cu suavitate.
Acestea trebuie să le aibe sufletul contemplativ: trebuie să se înalțe
deasupra lucrurilor trecătoare nepăsîndu-i de ele, ca și cum n-ar fi, și trebuie să fie foarte bun prieten al singurătății și tăcerii
încît să nu sufere
compania altei făpturi; trebuie să-și țină ciocul în bătaia SfÎntului Duh,
răspunzînd însuflărilor lui pentru ca, făcînd astfel, să devină mai vrednic de
compania lui; nu trebuie să aibă culoare anume, neavînd ceva anume în
nimic, ci numai în ceea ce este voința lui Dumnezeu; trebuie să cînte cu
suavitate în contemplarea și iubirea Mirelui lui.
121. Obișnuințele imperfecțiunilor voluntare, pe care nu izbutim să le
învingem niciodată cu totul, nu numai că împiedică divina unire, dar și
ajungerea la desăvîrșire, cum sînt: obișnuința de a vorbi mult, cîte un
mărunt atașament de neînvins față de cineva, de o haină, de o chilie, de o
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carte, de un anume fel de mîncare și alte conversații și mici plăceri de a dori
să guști lucrurile, să știi și să auzi și altele de felul acesta.
122. Dacă vrei să te glorifici și nu vrei să pari neghiob și nebun,
înlătură de la tine lucrurile care nu sunt ale tale și cu ceea ce rămîne te vei
glorifica. Dar desigur, dacă înlături toate lucrurile care nu sunt ale tale,
nimic vei deveni căci trebuie să te glorifici cu nimic dacă nu vrei să cazi în
deșertăciune. Dar să coborîm mai cu seamă către acele daruri ale acelor
haruri care-i fac pe oameni hărăziți și plăcuți în ochii lui Dumnezeu; e sigur
că de acele daruri nu te poti glorifica fiindcă nici nu știi dacă le ai.
123. O, cît de dulce îmi va fi prezența ta, tu care ești binele cel mai
înalt! Mă voi apropia în tăcere de tine și-ți voi dezveli picioarele ca să dorești
să mă unești cu tine în cununie și n-o să am stare pînă ce nu mă voi bucura
în brațele tale. Și acum te rog eu, Doamne, să nu mă lași nicio clipă de-a lungul reculegerii mele, căci sînt cheltuitor al sufletului meu.
124. Desprins de exterior, deposedat de interior, expropriat de cele
ale lui Dumnezeu, nici ce-i prosper nu te oprește, nici ce-i potrivnic nu te
împiedică.
125. De sufletul unit cu Dumnezeu demonul se teme ca de însuși
Dumnezeu.
126. Cea mai pură pătimire zămislește și iscă cea mai pură înțelegere.
127. Sufletul care vrea ca Dumnezeu să i se dea cu totul, să i se dea el
cu totul, fără să lase nimic pentru sine.
128. Sufletul aflat în unire de iubire nici măcar primele mișcări nu le
mai are.
129. Mai mare minune ar fi ca prietenii cei vechi ai lui Dumnezeu săi greșească lui Dumnezeu pentru că se află deasupra a tot ce poate duce la
greșeală.
130. Iubitul meu, tot ce-i aspru și anevoios vreau pentru mine și tot
ce-i suav și desfătător vreau pentru tine.
131. Cea mai mare necesitate pe care o avem ca să înaintăm e de a
tăcea în fața lui Dumnezeu cu dorința și cu limba, căci limbajul pe care el îl
aude e tăcuta iubire.
132. A sfredeli piatra căutîndu-l pe Dumnezeu. Cu lumina, folositoare
în cele exterioare ca să nu cazi, se petrece invers în cele ale lui Dumnezeu,
astfel că e mai bine să nu vezi, și sufletul e mai în siguranță.
133. Mai mult se culege din bunurile lui Dumnezeu într-o oră decît
din ale noastre toată viata.
134. Iubește faptul de a nu fi cunoscut nici de tine nici de ceilalți. Nu
lua seama niciodată nici la cele bune, nici la cele rele ale celorlalti.
135. A merge singur cu Dumnezeu; a făptui cu măsură; a ascunde
bunurile lui Dumnezeu.
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136. A pierde întruna și toți să cîștige de pe urma noastră e pentru firile cutezătoare, generoase, pentru inimile darnice; firea lor e să dea înainte
de a primi pînă a se da pe sine, pentru că le este de mare povară să se
posede, că le place mai mult să fie posedate și străine de sine; căci mai
degrabă suntem ai acelui Bine infinit decît ai noștri în sine.
137. Rău mare e să ai ochii la bunurile lui Dumnezeu mai mult decît
la însuși Dumnezeu. Rugăciune și deposedare.
138. Privește acea infinită învățătură și acea taină ascunsă, ce pace, ce
iubire, ce tăcerese află în acea inimă dumnezeiască!Ce învățătură atîta de
înaltă e cea pe care Dumnezeu o învață! e ceea ce numim acte anagogice
care dau foc inimii.
139. Mult se degradează și se micșorează secretul conștiinței de
fiecare dată cînd cineva dezvăluie oamenilor rodul ei, căci atunci primește
ca răsplată rodul faimei trecătoare.
140. Vorbește puțin și nu te amesteca în lucruri de care nu ai fost
întrebat.
141. Încearcă mereu să-l ai de față pe Dumnezeu și să păstrezi în tine
puritatea pe care Dumnezeu te învață.
142. Nu te dezvinovăți și nu refuza să fii îndreptat de toți. Ascultă cu
chip senin orice mustrare; gîndește-te că ți-o zice însuși Dumnezeu.
143. Trăiește ca și cum n-ar fi pe lume decît Dumnezeu și cu tine pentru ca inima ta să nu poată fi oprită de ceva omenesc.
144. Crede că-i îndurarea lui Dumnezeu dacă uneori ți se spune vreo
vorbă bună, căci nu ești vrednic de nici una.
145. Nu lăsa niciodată să ți se risipească inima, nici măcar pe durata
Crezului.
146. Nu asculta niciodată la slăbiciunile altora și dacă cineva se
plînge la tine de altcineva spune-i cu umilință să nu-ți zică nimic.
147. Nu te plînge de nimeni, nu întreba nimic, iar de trebuie să întrebi, fă-o cu vorbe puține.
148. Nu refuza lucrul, chiar de ți s-ar părea că nu ești în stare. Fie ca
toți să afle la tine compătimire.
149. Nu contrazice. Nu rosti în ruptul capului vorbe care să nu fie
limpezi.
150. Ceea ce vei spune să fie în așa fel ca nimeni să nu fie jignit și să
fie privitor la lucruri de care să nu-și pară rău că le știu toți.
151. Nu refuza ceva ce ai, chiar dacă ai avea nevoie de așa ceva.
152. Trece sub tăcere ce-ți dă Dumnezeu și amintește-ți de această
spusă a Miresei: Taina mea pentru mine.
153. Caută să-ți păstrezi inima în pace; să nu te tulbure nicio întîmplare din lumea aceasta; ia aminte că totul va avea sfîrșit.
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154. Nu sta și te întreba mult sau puțin cine-i împotriva ta și cine-i
pentru tine, și caută să placi mereu lui Dumnezeu. Cere-i să-și facă voia în
tine. Iubește-l mult, fiindcă îi ești dator.
155. Douăsprezece stele ca să ajungi la desăvîrșirea supremă: iubire
de Dumnezeu, iubire de aproapele, ascultare, castitate, sărăcie, cor, căință,
umilintă, negare [mortificación], rugăciune, tăcere, pace.
156. Nu lua niciodată omul drept exemplu în ceea ce ai de făcut, oricît
de sfînt ar fi, căci demonul are să-ți pună înainte imperfecțiunile lui, ci
urmează-l pe Christ care-i cel mai desăvîrșit și mai sfînt, și nu te vei rătăci
niciodată
157. Căutați citind, si veți găsi meditînd; bateți rugîndu-vă, și vi se va
deschide contemplînd. (Spuse culese de Magdalena del Espíritu Santo,
carmelită desculță din Beas)
158. Cel ce cu iubire curată lucrează pentru Dumnezeu nu numai că
puțin îi pasă dacă oamenii știu de așa ceva, dar nu o face ca să știe nici însuși
Dumnezeu, și el, chiar de n-o va ști niciodată, nu va înceta să lucreze la fel
cu aceeași bucurie și aceeași iubire.
159. Alt cuvînt pentru învingerea dorințelor: să ai o neîntreruptă
dorință de a-l urma pe Isus Hristos în toate faptele lui, asemuindu-te vieții
lui, care trebuie meditată ca s-o știi urma, și să știi să te comporți așa cum
ar fi făcut-o el.
160. Ca să poți face așa ceva e necesar ca orice dorință sau gust, dacă
nu e numai și numai pentru cinstea și slava lui Dumnezeu, să le lași și să
rămîi în gol din dragoste față de cel ce în această viață nu a avut și nu a vrut
altceva decît să facă voia Tatălui, pe care o numea hrana și merindele lui.
161. Ca să negi cele patru pasiuni naturale, care sunt bucuria,
tristețea, teama și speranța, sunt utile următoarele:
Caută mereu să te îndrepți nu către ce-i mai ușor,
ci către ce-i mai dificil;
nu către ce-i mai savuros,
ci către ce-i searbăd;
nu către ce-i mai gustos,
ci către ceea ce n-are gust;
să nu te înclini către ce e odihnă,
ci către ce-i anevoios;
nu către ce-i mîngîiere,
ci către ce nu-i mîngîiere;
nu către mai mult,
ci către mai puțin;
nu către mai înalt și prețios,

202

Juan de la Cruz (IV)
ci către mai de jos și mai disprețuit;
nu către a vrea ceva,
ci către a nu vrea nimic;
nu căuta întruna ce-i mai bun în lucruri,
ci ce-i mai prost în ele,
și stai în goliciunea
și golul și sărăcia
de toate cîte sunt pe lume,
pentru Isus Hristos.
162. Împotriva poftei. Caută să lucrezi în goliciune și să dorești ca
ceilalți să facă la fel; caută să vorbești în dispreț de sine și să dorești ca toți
să facă la fel; caută să gîndești modest despre tine și să dorești ca ceilalți să
facă la fel.
163. Preacinstitul părinte, printre alte lucruri pe care le scria, a scris
odată pentru fiecare dintre surori o spusă pentru desăvîrsirea lor spirituală
și, deși le-am transcris pe toate, numai acestea două care urmează mi-au
rămas:
Să ai tărie în inimă împotriva tuturor lucrurilor care te împing
către ceea ce nu-i Dumnezeu
și
Fii prieten al pătimirilor pentru Christ.
164. Promptitudine în ascultare, bucurie în pătimire, negare [mortificación] a vederii, a nu vrea să știi nimic, tăcere și speranță.
165. Înfrînează-ți mult limba și gîndul și ține-ți neîncetat afecțiunea
în Dumnezeu și spiritul îți va clocoti. Citește-o de multe ori.
[manuscris autograf găsit într-un
relicvariu la Desierto de las Nieves]
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Un recviem pentru celălalt
Romanul pe care ni-l propune Raluca Pavel este rezultatul unui efect
de compensație. Cei ce stau în miezul unor discipline cu mare indice de
exactitate, unor domenii ce presupun analize riguroase și explicații precise
cu privire la fenomene și elemente de realitate se văd îndemnați, la un
moment dat, de o forță interioară să evadeze (popular se spune că a ajuns
să bată câmpii), să repudieze, într-un puseu de iritare, realitatea de
incidență. Sunt, cum ar veni, obosiți de prea multă realitate, așa încât
derapează spre cealaltă realitate. Ce este aceasta din urmă, cum arată, ce
proprietăți are, nimeni n-ar putea să spună, cu atât mai puțin cei ce apucă
să bată câmpii. Compensația în discuție are drept rezultat obținerea unui
echilibru interior, fie el și pur imaginar, suficient totuși pentru a mai da o
fărâmă de sens atât ființei, cât și realității înșelate în numele celeilalte.
Raluca Pavel a purces în aventura sugerată mai sus tocmai din excesul profesiunii, cea de sociolog preocupat de patologiile insului și chemat să formuleze concluzii întemeiate și validate științific. În plus, este autoarea unei
teze de doctorat cu subiect foarte atracțios (Femeia asasin și sindromul
Stockholm), elaborată după cercetări și studii de caz la Penitenciarul de
femei de la Târgșor. Cu mâinile celeilalte este, de fapt, tentativa reușită de
a admite că niciodată ororile ce apucă uneori să se destupe din noi, ființe
umane cu abis înfricoșător, nu își găsesc pe de-a întregul înțelegerea pe
tărâmul cunoașterii strict reflexive. Parcă mai e nevoie de ceva suplimentar
pentru a întregi un tablou altfel abia schițat. De aici până la spiritism nu a
fost decât un milimetru, drept pentru care s-a născut opul menit să
prelungească în literatură ceea ce sociologia a lăsat neterminat.
Pentru că motivul alterității nu este un simplu moft, fiind,
dimpotrivă, axa de semnificație simbolică a romanului de față, putem considera că Vera Renczi, celebra Văduvă Neagră (a ucis nu mai puțin de 35 de
bărbați, de fapt 34, pretinde Raluca Pavel, modificând sinistra legendă,
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pentru că fiul ei, Lorenzo, de 12 ani, ar fi înghițit
arsenic din greșeală, crezând că e zahăr) este
umbra personajului principal, Sophia, cea care
tocmai trăiește o poveste de dragoste cu un
bărbat, fiind aparent fericită. Numai că dincolo
de eșafodajul gesticii la vedere, în fapt o potemkiadă sentimentală, o realitate bine disimulată,
remake-ul după povestea Verei este pe cale să
declanșeze coșmarul femeii înșelate. Un psihanalist ar putea spune că spiritul invocat, cel al
Verei Renczi, și care s-a dovedit a fi imediat nu
doar disponibil, ci fericit în a sporovăi, este vocea pe care Sophia nu vrea să o asculte, este refulatul ei, ceea ce a evacuat din gânduri, în numele unui confort psihic acordat cu starea de
normalitate. Declicul e provocat de plecarea
bărbatului iubit într-un turneu (e chitarist întro trupă), dar pretextând că nu o poate lua cu el
și pe Sophia, din cauza lipsei unui spațiu de
cazare insuficient. De fapt, primul turneu al trupei Kems nu este decât prilejul de-a gusta din
voluptățile unei relații de amor ilicite, cu cea
mai bun prietenă a iubitei sale (la un moment
dat, se sugerează chiar ipoteza unui amor în
trei: Lucas, Carla și Christina, ultima fiind managerul trupei).
Cu mâinile celeilalte este scrisă cu
aplomb, propunând o poveste ce se desfășoară
pe două planuri, primul fiind cel al vieții
Sophiei, suficient de banale pentru a nu putea
trezi interes dacă nu ar fi fost cuplată cu legenda
Verei, al cărei spirit este convocat tocmai la timp
pentru a amorsa introspecția. Avem de-a face cu
o tramă în suc psihologic, cu un discurs bine
strunit și un dozaj corect în ceea ce privește
ingredientele narative. Totuși, destule platitudini,
sporesc abuziv lungimea textului. Iată doar un
eșantion: „e cumplit să pierzi ce iubești în
favoarea altcuiva”; „dragostea e absolutul”; să
nu ai încredere totală în niciun bărbat!”; „băr-

Raluca Pavel,
Cu mâinile celeilalte,
Editura Fundației „Ioan D.
Sârbu”, Petroșani, 2020.
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bații sunt la fel, toți înșeală, când nu i-o trag alteia, cel puțin își imaginează”; „niciodată să nu iubești un bărbat frumos”; „frumusețea nu garantează fericirea”; „o femeie este o cetate care trebuie cucerită și apărată
constant”. Dacă tot suntem la capitolul „defecte” să mai invocăm o senzație
disonantă, anume o oarecare aroganță a Ralucăi Pavel în a-și etala cultura
generală, cunoștințele cu iz enciclopedie (chestiunea cu incestuosul
Mikerinos sau cu masca Moretta), deși firul narativ nu solicită astfel de
adaosuri. Cam la fel de rău pică și unele note de subsol, complet gratuite,
cum ar fi de pildă cele în care se dau date biografice sumare despre Cristofor
Columb, Don Juan, Casanova sau Adonis. Efectul este unul supărător, câtă
vreme autorul trebuie să-i acorde cititorului său prezumția de minimă
decență intelectuală.
Lectura te prinde, însă, fiind îndemnat să întorci filă după filă, pe
măsură ce spiritul Verei Renczi se confesează, iar Sophia află că este
înșelată, cam după același scenariu clasic (minciună, suferință, cruzime)
după care fusese și Vera tradusă de primul ei soț, Karl, aceasta fiind trauma
care a deschis pârtia asasinatelor, dar pe un fundament făcut posibil în
copilărie (două bătăi administrate acesteia de tatăl vitreg sugerează un
comportament masochist). Morala sau mesajul de substrat trimit către o
anume imposibilitate, de fapt carența din chiar intimul iubirii, ca trăire
pătimașă – păstrarea unei relații în stare de imponderabilitate, spre folosință exclusivă, dincolo de timp și lume. Prin romanul propus, autoarea
vrea să ne convingă, alături de alte milioane de voci avizate, că fidelitatea
este un standard pe cât de imposibil de atins pe atât de absurd. Alternativa,
soluția capabilă să cumpănească lucrurile sau să eternizeze relația este de
fiecare dată moartea.
Raluca Pavel a găsit cu cale să-și lanseze volumul cu un blindaj protector. Un fel de prefață semnează Iulian Chivu, punându-i în lumină traseul profesional, mai ales doctoratul în sociologie, pentru ca ieșirea de pe
„aparat” să fie asistată de Dumitru Velea. Cel din urmă analizează romanul
printr-o grilă junghiană, lăsând impresia unui exces instrumentalist. Romanul s-ar fi descurcat mai mult decât onorabil și fără comilitoni.
Un început de drum promițător, cu o Raluca Pavel aptă să se înscrie
într-o prodigioasă tradiție a romanului psihologic românesc, bine servit de
sexul frumos/ delicat/ nicidecum slab.
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Lucian Scurtu

Portret de grup cu doamne
Întrebării retorice „La ce bună poezia în vremuri de molimă”, majoritatea dă un răspuns persuasiv, corelativ scepticismului cronic ori pesimismului
acut, puțini, în schimb, au certitudinea profitabilității ei – poetul fiind, fără
doar și poate, unul dintre aceștia. Dar interogația poate fi și reformulată, adică
la ce bună pandemia poeziei, artei în general? Răspunsul, inechivoc, îl dau cinci
poete arădene care, sub dictatura necruțătoare a pandemiei, dar și a inspirației,
au pus mână de la mână, adică poem lângă poem și au concretizat o carte cu
un titlu incitant, Seara acestui morb, Editura Eurostampa, Timișoara, 2020.
Cele cinci temerare sunt, în ordine alfabetică (nerespectată în corpusul cărții),
Ramona Băluțescu, Lucia Cuciureanu, Sanda Maria Deme, Anna Kaliankova
și Monica Rodica Iacob. Coordonatoarea volumului este Ramona Băluțescu,
care, în cuvântul înainte, justifică apariția editorială, afirmând că „peneloparea” a fost un proiect restrictiv, cu includerea doar a poetelor, deoarece, afirmă
ea feminist, „cine știe să mulțumească mai frumos, să strângă mai tandru laolaltă angoase, și speranțe, și grijă, decât o femeie?”. Printr-o logică simplă,
deducem motivul pentru care din această „carantinare” lirică, au fost excluşi
bărbații-poeți, considerați, probabil, mai ignoranți și mai imuni suferinței și
stresului pandemic. Dacă una dintre autoare o sugerează, cu siguranță și în
numele colegelor sale, nu ne rămâne decât s-o credem conciliant pe cuvânt de
poetă, dar mai ales de reprezentantă a sexului frumos. Din pagina de titlu,
aflăm că volumul este prefațat de Vasile Dan și Adrian Wiener, dar, „prefața”
probă și densă a președintelui U.S., filiala Arad, este plasată pe…. coperta IV a
cărții!
Ca în orice creație conjuncturală, filonul aurifer trebuie căutat cu oarecare răbdare – inegalitatea valorică a poetelor este evidentă – , rămânând cititorului sarcina, nu tocmai lejeră, de a-l descoperi și sonda prin desișul poemelor. Și totuși, lecturate atent și privite prin lupa introspecției, demersul arădencelor (poate aparțin și altor locuri?) este mai mult decât meritoriu, dar o mini-
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mă fișă bio-bibliografică s-ar fi cuvenit, pentru
evidențierea personalității fiecăreia, ținând seama
de fondul malafectiv în care au scris și trăit perioada ingrată, implicate în demantelarea/detalierea
psihozei endemice, prin grilă retorică, resentimenară, viziune și convulsii personale, conectate mai
puțin la morbul pandemiei, cât mai mult la cel al
poeziei. În ordinea dispunerii doamnelor în carte,
să vedem gradul de suportabilitate, problematizare, scepticism, modul de raportare, experiența și
poziționarea fiecăreia vizavi de morbul care le-a
marcat existența, le-a tulburat, inspirat, disperat
sau iritat, pe scara imaginară a unui seismograf
subiectiv, reflectant al tensiunilor permafrostului
cotidian sau al intensităților livrești.
Pentru Monica Rodica Iacob, recluziunea devine (in)suportabilă doar atunci când
este conștientizată și filtrată prin pânza transparentă a senzațiilor și percepțiilor (uneori și
ele emaciate), exhibate sub forma unor sesizabile revolte într-un habitat constrângător, în
care „casa a devenit un corset”, care „încetul se
macină”, iar odaia devine „îngustă cât o ladă”.
Paradoxal, singurătatea incită amorful din
preajmă, conex unei faune luxuriante (ciori,
fluturi, canar, broască țestoasă, maimuță),
aflate într-o difuză dinamică, dar și unui
marasm a cărui cromatică este de o diversitate
uşor previzibilă (negru, cenușiu, alb, violet,
verde, roșiatic), cu siguranță de factură halucinogenă, din moment ce se autodisipă „Între
oglinzi în labirintul inimii”. Ieremiadele zilnice
sunt când mai cenzurate, când mai irefutabile,
pe fondul dominant al fricii endemice, ubicuă
între limitele suportabilului și mefienței, motiv
pentru care evaziunea nu poate fi decât solilocvială și mai puțin sapiențială: „Mă simt fluturele negru cum se zbate pe pleoape/ Și nimeni
nu mă înghioantă să mă trezesc/ dintre acești
pereți ce se tot strâng,/ ce-au devenit pervers
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de intimi/ încât din gelozie vor să mă strivească,/ încerc să mă eliberez/
să scap cumva/ să nu mă înghită în tencuiala lor.”(Fluturele negru, p.18).
Mai puțin afectată de morb pare Anna Kaliankova („e mai bine să
iubești/ decât să-ți fie frică”) care, resemnată, recunoaște public existența pericolului la care este expusă („sângerez prin venele pandemiei”), dar nu poate
face abstracție de o anumită jovialitate consubstanțială unei stări inocențiale
ori de o fervoare jucăușă („iubesc acest virus/ cu nume de bere” – !?), tot atâtea
sinapse cu mirificul exterior, căruia îi duce dorul, îi captează irizările și îi acceptă anomaliile.Viziunile sunt aproiectate la nivelul zero al cotidianului imanent
și panoramate pe orizontala trăirilor emoţionale la intensități monocorde și
tensiuni volatile, pândite de o simplitate înduioșătoare, candidă, dar lipsite de
forță evocatoare: „adormind brațele virusului/ pe marginea febrei/ înveliți în
fașe albe/ am dat naștere visurilor împăiate/ unde simțurile sunt regi/ în regatele/ gustatuluicumasca (…)” (simțurile nesimțite, p. 39).
Poezia Sandei Maria Deme este una epidermică, impregnată de un
behaviorism hașurat, eclipsată de gestica insignifianței și abundența platitudinii, săracă în introspecții cognitive ori stări intuitive adecvate anomiei generalizate, acceptându-și cu ostentație teratologia personală, afirmând ritos „Stau
în mlaștina unui virus/ ghemuită de încercări”, concomitent cu truismul „virusul ne distruge încet și sigur”. Litaniile poetei, redundante și banale, sunt lipsite
de sugestia atât de indispensabilă actului creator, reiterând o retorică în exces,
explicită epic până la extincția parțială a poemului, cu deosebire a fricii și febrei,
elemente definitorii ale toposului personal. Poeta e mai detașată și mai adiacentă poeziei atunci când se abate de la subiectul propus/impus al cărții (precum în poemele Cotidian, Feminitate, nu și în Ghețarul), când exorcizările au
un statut mai endogen, iar expozeul interiorizat devine mai articulat, mai enigmatic, lipsit de poncife. Exemplificăm cu acest început de poem, aureolat de
reflexe kafkiene: „păianjenul grețos mă urmărește/ la opt fix dimineața îmi dă
o doză de otravă/ rotindu-și ochii împroșcați de frustrare, înfrângerea e o iluzie
împiedecată/ pe niște picioare subțiri/ bolnave de alergături primejdioase”.
(Cotidian, p.53)
Pentru cea mai titrată dintre doamne, Lucia Cuciureanu (din păcate, la
Cuprins, numele ei figurează sub forma… a două titluri de poeme, Lucia și
Cuciureanu, aparținătoare… Sandei Maria Deme!; deh, virusul, bată-l vina!),
disperarea este ordonată pe cât posibil, dar mai ales disecată până în îngrijorărilor adiacente unui mental convulsiv, survolat între starea de asepsie, de veghe
și de urgență, relevând disoluția cu încetinitorul, ca parte a întregului și a întregului ca haos. Poeta cultivă luciditatea, refuză palpitul impredictibil, dar își
asumă realitatea pandemică („trebuie să colorăm realitatea/ cu viață. Cu
mască”) la modul analitic-defetist, dar și al sinuozităților zilnice, asemenea unei
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diariste conștiente de necesitatea consemnării spre evitarea alienării, din
moment ce urmările virusului sunt irefutabile, căci „Vestea a căzut ca un trăznet/ în plină lumină”, iar „Viața mi s-a dat/ de-a rostogolul”. No man’s land-ul
ei este chiar habitatul ei, cel care acceptă deambularea autoreferențială, balansată între vis și fantasmă, morb și flagel, pe un background aprehensiv („și prăpădul tot vine și vine”), la granița escatologiei iminente. Poezia este trăită ca
terapie cu efect anxiolitic, adăpost vernacular pentru cei delicați, celebrată ceremonios atunci când precaritatea fiinţei este desfoliată clinic, dar și dihotomic,
stările fiind osmotice sau de-a dreptul oximoronice, când „Râdem în hohote la
frica/ de moarte”. Dar în această oază ascetică impusă de teamă și boală, Lucia
Cuciureanu are forța, uneori, de a abandona thanaticul în detrimentul erosului,
evocând suav și metaforizant iubirea târzie (sau aparent târzie), ca pe un remediu ineluctabil, metamorfozat psihedelic „prin arcade de curcubee”, și numai
atunci „Când mă privești cu tot/ ce-i mai frumos în tine,/ mă plac/ cu tot ce-i
mai frumos în mine” (p.92).
Adaptarea la starea de criză este pentru Ramona Băluțescu anevoioasă,
exacerbând apatia și lentoarea ca blazoane ale iminentei Apocalipse, când
sapiensul capătă însușiri delabrate („Morbul acestei deprinderi năucitoare”),
altele decât în cele de normalitate, amprente abulice pe maleabilitatea materiei
aflate în dezintegrare, în care exultanța se reduce la o schimonosită grimasă, în
acel „An fatidic, înscris pe crucea multora/ Ca ajungere”. Frica este hiperbolizată visceral („Ca o maree de frici împărătești”), vizualizată cerebral sub lentila
deformantă a susceptibilității, prin conservarea verticalității și demnității
morale, în fața derizoriului „care ne încastrează”, poeta părând (simulând?)
a-și „carantina” dignitatea cu o anume detașare, indiferentă de încorsetarea
impusă de ambientul maladiv și excrescentul constitutiv. Totul pare/este
deformat, urâțit, thanatic, precum într-o distopie hibridă în care locutorii
foșgăie nevrozați de „Scîrna acestui timp”, în timp ce solitudinea tronează
seniorial pe culmile disperării, cele fără cale de întoarcere, conturate prin poemul care dă titlul întregului volum: „Ne-am împuținat, dar suntem, totuși,
aici,/ Ziditori în primul rînd cu noi înșine,/ Tînguindu-ne substanța și ființarea/ Adînc în carnea noastră./ Cei pe care-i păstrează soarta ascut lumini,/ Să
le trimită pe apă/ Trecuților, care nu au apucat să prindă seara,/ Cu noi,/ Sau
cuvinte – / Anafura lucrului de mulțumire,/ Și se duc mai departe,/ Despre
cum ne-a fost” (Seara acestui morb, p.131).
În ansamblul ei, o carte în trend, ce relevă efortul patetic al unor veritabile vestale de a întreține acribios, chiar și în împrejurări tulburi, focul suav și
sacru al poeziei. Cinci doamne încoron/virus-ate sub faldurile sensibilității, la
vreme de „ciumă”.
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Ladislau Daradici

Poetul logician
Parcursul liric al poetului Virgil Todeasă a început acum un sfert de
veac, mai exact în 1993, când a văzut lumina tiparului volumul Uşa
ascunsă. Ulterior, poetul a mai publicat opt cărţi de poezie, cea mai recentă
fiind Omul presupus (2017), apărută la Editura Şcoala Ardeleană, ClujNapoca. Volumul reuneşte aproape nouăzeci de poeme inedite, în care
descoperim acelaşi spirit lucid şi vigilent, aflat într-o permanentă luptă contra mediocrităţii şi a locului comun.
Poemele lui Virgil Todeasă sunt tot atâtea pretexte pentru a-ţi păstra
mintea trează şi a-ţi bucura sufletul. Rezervat, modest, îl desluşim îndărătul
versului său, acelaşi scrib ancorat în real, cu fruntea încruntată şi ochii într-o
continuă mirare faţă de întruchipările lumii; sunt ochi lucizi care văd dincolo de elemente, întrezărind, în permanenţă, idei.
„Niciodată nu văd bine clădirile,/ oamenii care locuiesc acolo”, notează într-un poem, fascinat de relaţiile dintre fenomene şi lucruri, interdependenţa dintre materie şi spirit („incertitudinea fiinţării mele mă face
vulnerabil”), nepotrivirile dintre aparenţă şi esenţă, între realitate şi ceea ce
numeşte, cu o caldă simplitate, „închipuirile minţii”. În realitate, în această
abordare a lumii poţi bănui o încercare perpetuă de înţelegere şi întregire a
sinelui, reluată cu tenacitate de la volum la volum. Dar singura certitudine
la care a ajuns poetul până acum este că în fiinţa sa mai sălăşluieşte cel
puţin un individ pe care îl caută şi cu care poartă un război continuu. E acel
„om presupus”, acel celălalt/ acei ceilalţi (Trecere), idee reluată pe parcursul
cărţii: „în mine trăiesc mai mulţi indivizi,/ dar nu pot juca o partidă de
dublu” (Zgomot de fond) sau „lupt împotriva celui care sunt/ de-o viaţă mă
lupt cu toţi cei care trăiesc în mine” (Guaşă).
Această dilemă existenţială îşi pune amprenta asupra creaţiei poetului. Poemul său nu este decât căutarea acelui „altceva” ce se ascunde în
esenţa lucrurilor, în intimitatea elementelor lumii în care trăim. Fiecare
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dintre noi nu e decât un „produs al contrariilor”
şi cu cât facem eforturi mai mari, cu atât ne
înţelegem mai puţin (Geneză). Tentaţia paradoxului, pe care am descoperit-o şi în volumele
precedente, persistă. Campion al asocierilor logice, poetul caută stropul de sens în nonsens,
demascând înfăţişările absurdului în tentativa
relevării semnificaţiei. Gestul poetic e rar, preţios, fiecare poem avându-şi o anume cheie a sa,
diferită de celelalte. E ca o ofertă de idei din care
poetul le selectează pe cele care pot fi convertite
în poem. Selecţia e întotdeauna riguroasă. În
metafizica versului său, există întotdeauna un
nucleu ideatic inedit care justifică efortul creativ; e ca într-un joc logico-matematic în care
poemele se transformă în problematizări/ provocări a căror relevanţă o identifică şi o consemnează poetul. Volumul e rezultatul operării unei
inteligenţe poetice atipice, la care se adaugă o
inteligenţă logică şi emoţională de neconfundat.
De regulă, titlurile sunt numele unor concepte, diversitatea tematică şi cea a motivelor
fiind generoasă. Unele titluri sunt articulate
hotărât (Strigătul, Fântâna, Timpul, Nodul,
Nimicul), altora lipsindu-le această determinare (Trezire, Pasagiu, Geneză, Descântec
etc.). Doar algoritmul raţionamentului e acelaşi,
deşi imprevizibil de fiecare dată, devenit semn
distinctiv al poetului care poate fi considerat
logician şi magician deopotrivă. Din câteva trăsături, este schiţată caracteristica esenţială, dominantă şi definitorie a unui lucru, fenomen sau
a unei idei; rezultatul e esenţializat, iar semnificaţiile finale neaşteptate.
Ca structurare a versurilor, predomină
distihurile. Este modul cel mai potrivit de
construcţie pentru „raţionamentele” poetice ale
autorului. Fiecare distih poate fi echivalat cu un
enunţ, constatare, ipoteză sau concluzie. Un
poem de zece versuri poate avea cinci astfel de
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distihuri. Citez din Trezire: „psihologia începe acolo/ unde lucrurile nu mai
sunt clare” (primul distih/ enunţ); „ea se scaldă în apele tulburi,/ penumbra
este sursa ei perpetuă” (al doilea distih/ enunţ). Şi aşa mai departe...
Poetului îi place să pună sub semnul îndoielii evidenţele, schimbând în
permanenţă perspectiva. Iată, de pildă, cum este văzut statutul de copil:
„copilul percepe lumea în ansamblu,/ dintr-odată –// se mişcă în simboluri/ şi asimilează pe rând cuvintele// la început acestea sunt o muzică
convenţională/ ruptă din realitatea lui imensă// nu există nici moarte şi
nici viaţă –/ el este totul// nimicul se dezvoltă pe această premisă” (Eul).
Alteori, poetul schiţează o situaţie şi ne lasă pe noi să ne imaginăm restul;
sugestia e pretenţioasă, explicaţiile n-au loc în rostirea poetului.Iată o
demonstraţie pentru Euristică: „copilul demontează păpuşa/ se pregăteşte
să demonteze şi oameni/ şi capra cu trei iezi”. Atât. Prezenţa copilului
devine un motiv poetic în Omul presupus, logicianul Virgil Todeasă fiind
dublat de un psiholog abil.
Numeroase poeme se pliază pe modelul reflecţiilor, al vorbelor de
duh, expresia fiind subordonată semnificaţiei şi ideii. Atunci poemul,
mereu în mişcare, devine savuros, hrană condimentată cu năstruşnicii pentru minţi treze. Temele şi motivele răsuflate dintr-un secol apus nu-l
interesează pe poet. Interiorizat, calcă fără milă peste poemul-balast.
Afinităţile logice nu sunt întotdeauna accesibile. Lirismul nu lipseşte, dar e
intrinsec ideii. În Reperul, un pescar îşi găseşte casa „după muzica nopţii”,
iar broaştele apelor „luminează drumul pelerinilor”. E un lirism special,
atent dozat, ca şi în această secvenţă de poem: „manivela fântânii este o
moară de timp/ care citeşte în pupilele mele sleite// în surdină se prelinge
sângele stins/ adâncul freamătă, se trezeşte la viaţă// picături jucăuşe în
cupe de argint/ ca nişte pui de şoareci orbiţi de lumină” (Fântâna).
„Reţetele” existenţiale ale lui Virgil Todeasă par învăţături sub care se
ascunde umorul fin, abia perceptibil. În Iluzie, ca soluţie pentru schimbarea
lumii, poetul ne sugerează ieşirea din cetate şi fuga nebună pe câmp, fără a
ne întoarce privirile înapoi. Dar iată şi alte ipostaze care implică, nebănuit,
neaşteptate semnificaţii: „să te trezeşti cu femeia perfectă,/ aceea la care nu
vei ajunge niciodată” (O tulburare); sau „nu te îndrăgosti de mine/ pentru
că nu ştii ce urmează” (Păianjenul).
Poetul vine, îşi livrează poemul şi-şi vede de drum. Locul său e mereu
în altă parte. Semnificaţiile însă rămân. E ca şi când, într-o odaie
întunecată, apare poetul, aprinde lumina şi pleacă. Ne rămâne nouă sarcina
să desluşim jocul de lumini şi umbre, jocul de idei.
Virgil Todeasă îşi păstrează instrumentele poetice şi în cazul descrierilor de natură. Poeme care au ca temă un peisaj, un moment al zilei sunt
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departe de a ceea ce ne-am obişnuit a denumi, în mod tradiţional, pastel.
Elementele sunt percepute cu aceeaşi acuitate a simţurilor şi vigilenţă a
minţii, notaţiile excluzând orice nuanţă de afectivitate, poate doar o notă de
resemnare. Iată, de pildă, poemul Lacul, relevant pentru această categorie:
„între două ape,/ zorile împart muntele livid// barca, inimă velurată peste
aerul nopţii,/ vâslele, barbă de ţap argintiu// mlaştina tulbure,/ broaştele
mute şi lebedele albe –// apa şi ochii rotunzi sunt uneltele spaimei”.
Uneori, detaliile unui anumit peisaj răzbat prin amintiri, semn că impactul
lor asupra poetului a fost puternic: „plante mirositoare,/ pomii uscaţi de
fulgerul nopţii,// acoperişul din frunze/ care plânge cu perle de rouă
acidă// lumânările din coasta muntelui –/ respiraţiile agonice de vulcan
gâtuit” (Amintirile). De cele mai multe ori, elementele lumii înconjurătoare
devin simboluri pentru noi raţionamente poetice, fie că e vorba de un melc
ce „traversează pământul,/ în linişte, cu viteza sa personală” (Descântec),
de un cal mândru ce-şi „flutură coama şi coada împletite pe jumătate”
(Arena), un câine (chiar dogmatic), o veveriţă sălbatică sau un vierme orb.
Poetul are predilecţie pentru şesurile întinse, pentru holde şi ierburi uscate.
Elementele cadrului devin puncte-reper în jurul cărora se conturează ideea:
„cerul înnoptat în sânge”, „pomii uscaţi de fulgerul nopţii” sau „berzele cu
ciorapi roşii până la brâu”. Metaforele se înscriu sub semnul aceluiaşi algoritm. Barca e o „inimă velurată peste aerul nopţii” (Lacul), pescarii sunt
„cucuvele pe marginea apei” (Vapori), iar singurătatea, „produs pietrificat”
provenind „din negura timpului” (Sacul).
Spirit neliniştit, treaz şi inventiv, poetul surprinde cu fiecare nouă
carte. Înamorat de idee, poetul ne sfătuieşte la un moment dat să întoarcem
pe dos orologiul dacă vrem să vedem de unde izvorăşte timpul (Carapacea).
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De învățătură și petrecere
Cu neamuri îndepărtate în timp, mergând până la faimoasele cărți
populare – un fel de culegeri mixând conținuturi dintre cele mai diverse:
pagini de literatură, sfaturi practice, îndemnuri morale, anecdote, glume,
zicale ș.a.m.d., prezentate într-o manieră accesibilă publicului larg –,
Calendarul literaturii române pe 250 de ani (două volume, Editura Nord
Sud, București, 2019) al lui Dan Grădinaru își însoțește cititorii (într-o fază
inițială, amicii de pe Facebook) de-a lungul unui an întreg. Îi petrece în
călătorie și, bonus, îi petrece (= îi îndrumă) în aventura spirituală. Ei pot
oricând lăsa deoparte lectura și să o reia, altă dată, de la volumul... celălalt.
No stress. Este acesta un dublu câștig: amicul se alege cu o plăcută îndeletnicire, iar din pricina (+ datorită) avântului enciclopedic al autorului, și cu
oarece învățătură. Care ar putea aduce – nu se știe când și unde – profit la
capitolul socializare. Vorba lui Vlahuță (către amicul Delavrancea):
„Anecdota, calamburul – acolo fiind la preț –, / Cată-le prin almanahuri, și
vei trece de isteț” (Liniște)...
La maraton – cuvânt drag romancierului Grădinaru – sunt înscriși
concurenți din mai toate domeniile și epocile. Condiția de bază (inserată
subtil într-o postare din 4 mai) este „să nu te iei la trântă pe chestiuni sensibile în legătură cu care n-ai bibliografia și trăirile ce se impun ca să poți
ridica capul i.e. sabia cuvântului” (I, 415). Iar dacă ai și un picuț de umor,
cu atât mai bine. În varianta online au fost încă pe atâția, putându-se intra
în competiție (cu modificări/completări, căci auctorele nu mai este de mult
omniscient) în orice zi a anului. Ilie Rad e adus de pe blogul lui pentru o
întâlnire virtuală cu Radu Boureanu (I, 249); la p. 364 (I) e preluat un
comentariu de pe fb postat de Șerban Cionoff (cu lămuriri vizavi de
circumstanțele morții lui Nicolae Velea), pentru ca în vol. II (p. 30) să găsim
o „postare fb de pe peretele meu, 8 iulie 2019”, unde ardeleanul Radu
Sergiu Ruba îi reîmprospătează titularului de cont memoria istorică („Păi,
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în cuvântul unuia care-ți ia jumătate din Ardeal
crezi tu? Altă fanfaronadă n-ai avut la îndemână?”). Intervenția e însoțită și de răspunsul lui
D.G. În mod asemănător procedează autorul și
în cazul cărților tipărite: își trece neapărat emailul, în așteptare de feedback. Pentru cititorul
pe hârtie al postărilor din 2018 a socotit că
ajung 1300 de pagini. I-a mai păstrat câteva la
final, gata liniate. Pentru însemnări. Că nu se
știe.
Calendarul s-a făcut, așadar, din mers.
Cum nu se dorește nici dicționar (deși tare bine
mi-ar fi prins, vai, un indice de nume, pentru
relecturi țintite), nici istorie a literaturii române,
unii creatori s-au pierdut pe traseu (pe Ana
Blandiana, de pildă, o identificăm într-o fotografie făcută prin 1970 – I, 249). Dar avem
încredere în cuvântul autorului (aici am citat o
afirmație mai veche a lui D.G.). „Cuprinde destui scriitori – apare notat în Prefață –, trebuia să
fie mai mulți, vor fi la o ediție viitoare.” Epocile
conviețuiesc dezinvolt, iar spațiul alocat fiecăruia
este pur subiectiv, dependent de capriciile de
moment ori de interesul stârnit (lui DG, criticilor, Securității, cititorului virtual etc.). Ionel
Teodoreanu are o jumătate de pagină (unde a
încăput și un fragment din La Medeleni – I, 31),
Ileana Mălăncioiu e prezentă cu o singură, dar
bine aleasă, poezie: Pasărea tăiată (I, 90), dar
când diaristului îi pică în mână (în computer?)
un scriitor cât de cât mai vechi, e de neoprit:
Alexandru Beldiman (cca 1760-1824/1825) se
răsfață de la pagina 31 până la 42 (I), Alexandru
Hrisoverghi (1811-1837) are șapte pagini (I,
206-212), Samuil Micu (1745-1806) – opt (I,
442-450), Alexandru Văcărescu (1769-1799) –
opt pagini și jumătate (II). Pe Eminescu îl găsim
în volumul al doilea cu 11+8 pagini.
Judecățile critice ori considerațiile referitoare la viața „personajelor”, la relația acestora
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cu semenii – deși aparțin unui erudit și trădează decenii întregi de cotrobăire
prin arhive și prin biblioteci –, nu par a veni dinspre mediul rigid-academic,
scopul Calendarului nefiind unul strict științific.
„E o invitație, dragă cititorule, la lectură.” (Prefață)
„...Sunt în așteptarea cititorului necunoscut pe care, ca un taximetrist
care-și pândește clientela, îl caut pentru o călătorie pe toată viața.” (II, p.
492, „Bookfest”).
Nici algoritmul de lucru nu este peste tot același. Unii autori beneficiază doar de câteva repere biografice (± picanterii), alții au parte și de comentarii critice, de fotografii ori de extrase (cu tâlc) din propria operă. Fiecare e încondeiat într-un mod aparte, iar unele etichete au toate șansele să
rămână în memoria cititorului. Și (de ce nu?) în istoria literaturii. Sunt percutante, câteodată în răspăr cu opiniile clasicizate (unele chiar necesitau
primeniri) și ambalate într-un discurs relaxat, de șuetă cu amicii „ro.” pe
Facebook. Un discurs – ardelenește spus – „dubuit” de informații (din toate
sursele posibile), dar și cu lipici. Cu umor, cu un dram de ironie, cu prescurtări simpatice, cu emoticoane, câteodată cu greșeli, cacofonii... Legat de
acestea din urmă, cum unele sunt purtătoare de haz & miez, nu știm sigur
dacă sunt (sau nu) intenționate. În 5 februarie, de pildă, publică o epigramă
a lui Goethe, „care ne mai ridică moralul” (citiți-o, ro.); în dreptul ei se ivește
(ca pe Google) portretul baronesei căreia poetul i-a dedicat Elegia de la
Marienbad, însoțit de o precizare în stil Grădinaru: „Ulrike a spus că «keine
Liebschaftwaresnicht»” (I, 128).
Arta, vorba lui Susan Sontag, „e seducție, nu viol”.
Și-acum câteva etichete. Sau limpeziri critice à la manière de...
Florin Mugur se află „în poezie doar în 1967, pentru că scrisese poezie
proletcultistă” (I, 131). Cicerone Teodorescu e „un poet mai bun decât se
cunoaște (afară de câțiva specialiști și de câțiva iubitori de poezie nu-l știe
de fapt nimeni)” – I/137, iar volumul său cu titlul Cântece de galeră, din
1946, a rămas „căzut între epoci”. Grigore Alexandrescu „se numără printre
puținii care știu să înlănțuie cu miez propozițiile și să le încheie, căutând
efectele, percutant” (I, 186), iar unele formulări de-ale lui sunt „tranșante,
tăind ca un bisturiu” (id.). Elena Farago îi apare ca „echivalentul în poezie
al lui Brătescu-Voinești și al lui Gârleanu” (I, 314), Tristan Tzara s-a dovedit, „la începuturile poeticești, îndestul de cuminte” (I, 375), nuvelele lui
Delavrancea ar fi, majoritatea, „de un tezism sforăitor, când nu sunt pur și
simplu leșinate” (I, 353). Ion Barbu se află „între puținele tentative din poezia noastră, dacă nu singura «ca la carte», de a atinge «lirismul absolut» (I,
271). „LIS și-a adus contribuția la schimbarea de macaz a cursului poeziei,
favorizat de faptul că s-a născut și a copilărit la Cantonul 248 – Halta CFR
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Adjudu Vechi...” (I, 177). Ovidiu Pecican „are geniu onomastic”, „face o literatură epistolară, din aceea liberă, liberală, libertină și cinică” (I, 43), estetica maioresciană este, cu precizie, ¼ romantică, ½ clasicã și ¼ realistă (I,
159), Grigore Vieru, „carismaticul”, creează „sprijinindu-se pe graiul popular și folosind un număr redus de cuvinte din fondul principal al limbii
române” (I, 156). Ironia lui B.P. Hașdeu e „«rea», sarcastică, rece ca o piele
de șarpe” (I, 204), în vreme ce dialogul „seamănă, impertinent, cu un cal
nărăvaș, bătând aerul în două picioare, «nervos», scurt” (id.). Lui Adrian
Maniu „interbelicul i s-a potrivit ca o mănușă”, iar poezia lui erotică s-a
dovedit „un gen pentru care n-a avut vocație” (I, 176). Veronica Micle este
socotită „cea mai valoroasă poetă ro. din secolul 19 […], o Elisabeth
Browning ori o Emily Dickinson” (I, 385). Morala din povestirile și nuvelele
lui Gala Galaction este „foarte tranșant-rigidă pentru gustul modern”, iar
destinul eroilor „este rezolvat haiducește cu un, cel mai adesea, plumb bine
țintit” (I, 374).
Lirica lui Vasile Alecsandri seamănă, zice Dan Grădinaru, „cu o apă
pe care o traversezi cu piciorul fără teamă de înec”, bardul rămânând în
memoria posterității drept „poetul-care-privește-de-pe-fereastră” (II, 92).
Păstorel Teodoreanu depistează, precum James Bond, „instant soiuri și
podgorii” (II, 112). Adrian Păunescu e un poet „agitatoric”, căruia îi place să-și
audă vocea în microfoane, înaintea mulțimilor, amplificată „până la cer” și
care „va trebui să mai plătească o vreme tocmai pentru angajamentul în
«poezia politică»” (II, 88).
Enumeră, contabilicește (și cu invidie), școlile absolvite de Paul
Iorgovici prin toată Evropa (Vârșeț, Seghedin, Bratislava, Pesta, Viena,
Roma) – I, 403. Scriitorii anglo-saxoni, în traducerea lui Mircea Ivănescu,
„par mai rafinați și mai complecși” (I, 302).
Ovidiu Verdeș „are, vorba vine, o singură carte” (I, 363), Mihu
Dragomir „a fost o stea literară a comunismului stalinist” (I, 393), Marcel
Petrișor „a stat la pușcărie 12 ani mai degeaba” (I, 362), Matilda CuglerPoni „a trăit și a scris mai mult decât Veronica Micle dar bunăvoința și strădania […] nu sunt de-ajuns” (I, 331). Alexandru Philippide a scris o poezie
„conceptuală, rece, de avânt, cu aripile larg desfăcute asemenea
Zburătorului din cunoscuta statuie de pe Șoseaua Aviatorilor” (I, 326).
Ion Pillat este „un norocos […] fiindcă a murit înainte de instaurarea
definitivă a ocupației sovietice care l-ar fi aruncat în închisoare” (I, 318).
Dimitrie Bolintineanu „renunță […] în mod naiv la viața publică din 1864,
[…] imaginându-și că generațiile noi mai vibrau la propriile idealuri și că va
putea trăi din scris, și moare în azilul de la Pantelimon”, unde se internase,
mărturisesc scriptele, fără haine (I, 57).
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Activitatea literară a lui Marin Sorescu „ar putea fi împărțită în două:
activitatea literară fără mustață și activitatea literară fără mustață (sic!) [...]
Sunt așadar de conspectat doi Sorescu” (I, 218). Eugen Barbu e „scriitoruljandarm”, un Javert, „un fel de domn Goe răzgâiat, care corectează pe toată
lumea, crezând cu fermitate că e singurul care pronunță corect «mariner»”
(I, 180).
Sunt excelent alese câteva ziceri de-ale lui Cilibi Moise („Sunt unii
oameni care ajută pe șchiopi, orbi și ciungi de frică să nu ajungă ca ei, iar pe
un om învățat nu-l ajută, fiindcă știe că n-or să fie ca el”; „Vedeți, domnilor,
în ce timpuri am ajuns, hârtia scrisă e mai ieftină decât cea nescrisă”;
„Unele muieri se gândesc cum să se mai îmbrace și bărbații lor pe cine să
mai dezbrace”; „Într-o zi Cilibi Moise a dat de o mare rușine, l-a călcat hoții
noaptea și n-au găsit nimic”; „Toți cei care n-au fac socoteală de ceea ce fac
alții” – I, p. 111-112), precum și câteva cugetări marca I.L. Caragiale („Pentru
un român care știe citi cel mai greu lucru e să nu scrie”; „Norocul e prea
puțin și lumea prea multă” – I, p. 108).
Leagă inspirat judecata critică de textul-suport, exploatând același
registru lingvistic ca al autorului avut în vedere, precum în piesa O călărire
în zori a lui Nichita Stănescu: „«Calul meu saltă pe două potcoave, / Coama
mea blondă arde în vânt», stârnind vârtejurile de praf galben-roșcat ale stepei macedonskiene, pe care de mai bine de o jumătate de secol nu mai călărise nimeni în poezia ro.” (I, 320).
Alte comentarii imită ideatic, lexical și ortografic producțiile de la
bacalaureat: „După prime pagini în care credem că acțiunea va fi cu mortul
constatăm că lucrurile se focalizează pe Manase. Orașul acțiunii care bate
pasul pe loc seamănă cu Rădăuțiul, orașul natal al autorului, în roman are
12 pensiuni. Pentru că nu avem o acțiune Vișniec introduce personaje […]
De la o vreme se bate apa-n piuă (jurnalul lui Bucevschi, scris cu litere
«unele caligrafiate superb, altele abstruse, arăbești», – ce rost să aibă??) La
pagina 85 pricepem că acțiunea inexistentă se petrece în 1941 sau mai
degrabă 1939, atunci când Manase este întrebat: «Domnule Președinte, o
s-avem război?» Pe la pagina 100 autorul scapă din mână cititorul, care se
întreabă sincer dacă autorul nu practică dicteul automat și, depunând cartea pe noptieră, începe să caște și somnul îl prinde imediat” (I, 102).
Pe lângă sursele de natură exegetică, mișună prin text, cum spuneam, intervenții ale amicilor de pe Facebook, fragmente de interviu (e
interesant cel acordat de Adrian Păunescu revistei „Tango” – I, 312), scrisori (pentru a-l caracteriza pe I.H. Rădulescu apelează la o epistolă a lui
Nicolae Bălcescu adresată Sașei Ghica: „À propos d’Eliad, savez-vousqu’il
est aliéné comme Lamartine, la copie a suivi la destinée de l’original” – I,
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25; merită răsfoite scrisorile soțiilor de poeți– v. Gerda Barbilian, I, 285286; a se citi și epistola trimisă de I.L. Caragiale lui Al. Vlahuță, în care-i
explică limpede motivul rămânerii la Berlin: „nu am ce căuta într-o țară
unde lingușirea și hoția sunt virtuți, iar munca și talentul sunt vicii demne
de compătimit” – I, 253).
Descoperim în Calendarul lui Dan Grădinaru zile și evenimente care
nu au neapărat vreo tangență cu literatura (masacrul de la Fântâna Albă din
aprilie 1941, înființarea în februarie 1990 a Muzeului Țăranului Român
etc.), însă majoritatea faptelor extraestetice îi vor servi ca pretext pentru
evidențierea unor aspecte literare: de la rebeliunea legionară din ianuarie
1941 ajunge la Jurnalul rebrenian și la Delirul lui Marin Preda (I, 87); plecarea trupelor lui Traian către Dacia, în anul 117, îl îndeamnă să reproducă,
în original, fragmente din Divina Commedia a lui Dante, iar incendierea
Bucureștiului din martie 1847 (chiar în ziua de Paște) o va găsi reflectată
artistic într-o poezie de Anton Pann.
Nu lipsesc inserțiile cancaniere, mai ales cu privire la mariajele unor
scriitori (Camil Petrescu, Constanța Buzea, Otilia Cazimir, Zaharia Stancu,
George Topârceanu etc.), fotografiile, cu sau fără oameni de litere (la p. 381
din primul volum găsim o poză cu o copită a Pisicuței din Muzeul Memorial
Hogaș din Piatra-Neamț) ori dezvăluirile autobiografice, tratate adesea cu
umor și autoironie. Astfel, din articolul alocat medicului clujean Iuliu
Hațieganu (I, 368) aflăm despre opțiunile universitare ale junelui Dan
Grădinaru („atras de renumele acestui «Hipocrate al ro.», dorind să salvez
omenirea de rele, am vrut să dau prin clasa a zecea la medicină, […] până la
urmă n-a fost să fie, chestia cu medicina m-a ținut cam un an, pe urmă mia venit să mă fac filolog, că era mai ieftin să mă fac filolog, îmi trebuia doar
pix și hârtie...”), soluționate până la urmă... cu Dreptul, „pe care, însă, ca G.
Bacovia și Ion Vinea, nu l-a[m] profesat” (I, 112). Știm că a fost la Padova,
că Angela (soția) se trage din satul lui Petre Dulfu, că voia să se împrietenească pe Facebook cu autorul romanului Cafeneaua Pas-Parol, dar
„Vișniec avea o aplicație care interzicea adaosul de amici, având deja destui”
(I, 100), știm în ce momente ale zilei citea anumite cărți și cum era vremea
și empatizăm cu autorul-editor când trăiește calvarul târgurilor de carte
pentru cei care expun mai aproape de cer, dar cam departe de zeii pământeni. Găsim, de asemenea, fragmente din cărțile proprii, amintiri personale
cu unii tovarăși de breaslă ori despre debutul editorial nășit de Vasile Igna.
În ceea ce mă privește, am petrecut de minune răsfoind Calendarul
de față. Zăbovind mai îndelung asupra celui dintâi volum (D.G. s-a prins,
desigur), am realizat treptat că nu era cazul să mă grăbesc: aveam de-a face
cu o carte ce merita savurată pe îndelete, negrăbită (eu) de stringența unor
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atribuții cronicărești. Pour le plaisir du texte, pentru încântarea minții și a
sufletului. Savoarea spunerii, interpretările proaspete (pe care nu e musai
să le împărtășim întru totul), preaomenescul unor atitudini, pasiunea
molipsitoare cu care descântă fiece fapt de cultură (căci, așa cum învățase
de-acasă Ion Cristofor, „cărbunele e frate bun cu diamantul”) ar avea șanse
să reapropie publicul larg de literatura română.
Să ne imaginăm o posibilă declarație de cititor, inspirată de speech-ul
Elenei din Comedia vremii (1833) a lui Constantin Faca: „Îți voi făgădui din
parte-mi amur și fidelite”...
Aș pune almanahul acesta de învățătură și petrecere în holurile
bibliotecilor, în cafenele (cum Singapore nu mai este, ar fi ok și OJT-ul băimărean), în chioșcurile din parcuri, în săli de așteptare, în mijloace de
transport în comun, în camere de hotel, aș atașa-o (cu titlu de catalog) biletului de intrare la „Gaudeamus”...
Și m-aș ruga să i se împlinească lui Dan Grădinaru pohta pentru luna
martie, numai că aș extinde raza de acțiune și pentru alte anotimpuri & literaturi: „Ce dorință mi-aș putea pune de ziua mondială a scriitorilor decât
aceea ca cititorii români, câți mai sunt, să citească în luna martie 2018 în
limba ro. scriitori ro. fiindcă avem o literatură de mare valoare de care trebuie să fim mândri. Îndemn cititorii ro. să citească ori să recitească în familie, cu copiii și nepoții [urmează o listă de douăsprezece rânduri – n.n.,
D.M.] proză, poezie, dramaturgie, critică și istorie literară, jurnale, memorii, autobiografii șamd, de ieri și de azi. E de unde alege” (I, 229).
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În prezența rataților
Omul găsit și omenirea pierdută
Un om foarte nou, așadar extrem, de esența aparenței, ilustrează fără
ca să apere, Nicolae Breban, în nuvelele din Act gratuit (Polirom, 2020).
Doar cu gândul și cuvântul, laborantul-brancardier de la spitalul din
Lugoj, Vlad Negreanu (Romanță neagră într-o țară roșie), este convins că
va putea să salveze omenirea întreagă. Planul a încolțit în mintea sa din
adolescența școlară. Fostului său profesor de matematică, Gică Popescu,
Vlad îi mărturisește că a ajuns interesat de destinul umanității după exemplul lui Van Loon (olandez, 1882-1944) printr-o carte, al cărei titlul nu l-a
reținut (e Istoria omenirii, 1921), recomandată elevilor de profesorul Pițu.
„Umanitate” este un cuvânt uitat, ca și realitatea lui, spune naratorul din În
apărarea dictaturii, într-o lume a înșelării jucate teatral, cu doar, vag, „un
mic fior, dar nu de umanitate, nu-nu, ce prostie. Cine mai vorbește azi de
umanitate?...”. Aristocrata Despina-Ioana Densusianu, la 50 de ani, e vădit
îmbătrânită, întrucât e „Bolnavă de întreaga umanitate” (Beachboy).
Cu tată deținut politic, Vlad Negreanu ratase studiul filosofiei, dar
fiind foarte citit și interesat de ce face omenirea. Ea îl așteaptă pe el, un ins
oarecare, să o scape de ratare, prin gândire și vorbire.
Ca specie hibridă de umanist religios, Monseniorul Deliman (Un act
gratuit) predică în numele eternității care cere îndrăzneală de-a aprofunda
omul. Pare că i se „închină” lui Fr. Nietzsche care, deși împotrivitor al lui
Isus și Dumnezeu, „se închină totuși eternității umane”. Totodată,
Monseniorul deplânge specia noastră de „bieți oameni” cu presupusă milă.
În postură fals erudit-eclectică, atestă prin Heraclit hazardul existenței
umane, Zeus fiind „cineva care ne joacă destinele noastre, ale muritorilor,
la zaruri” (dar nu pentru aceasta era el citat reverențios de gânditorii
lumilor închise).
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Un mizantrop (auto)critic al omului din
jur este aici arhitectul Robert/N. N./Nicu, indexând „sursa nestinsă a mediocrității triumfătoare din care suntem plămădiți”.
Diamantopol, din În apărarea dictaturii,
e și el un soi de umanist filosofico-mistic, când îi
spune tinerei Didi: „Știi, oamenii sunt niște universuri magice. Greu de înțeles.” Iar ea aprobă
încântată și curând exclamă confuză și disperată: „Încotro ne îndreptăm oare... Doamne
Dumnezeule?!”
Fostul profesor de matematică al laborantului de spital pregătit să scape umanitatea
de tot răul ei, Gică Popescu, rămâne profund
sceptic privind starea oamenilor: „Oamenii sunt
de toată mâna, vai de capul lor... mai ales aici, în
fundul provinciei unde ne aflăm. Crezi că cineva
știe să deosebească un... nebun de o adevărată
personalitate?”

Bărbăție și feminitate
Mirela (Subiect banal) este o nemulțumită de lume, în chip critic, moralist: „trăim ora lacomilor fără frâu, fără imaginație, fără rușine”.
Nu la fel de tranșantă devine față de soțul ei,
Moritz Silberman, numit și Nelu, pe care îl
iubește „nu cu o iubire de complezență”, căruia
îi admira teoriile (trecutul făcut prezent etc.),
deși toate rămân de neînțeles, nu doar pentru
ea, dar și pentru Doru Săileanu, apropiatul
soților. Pe soț îl numește ambiguu „o umbră
vitală”, ori, cu exactitate, îl acuză că „e indiferența însăși” și că-i împinge pe ea și Doru cel
profitor și fermecător „unul în brațele celuilalt”
(ca în Subiect banal de Ury Benador, al cărui
titlu iată că îl repetă).
Naratorul îndeamnă să recunoaștem în
Mirela mahalagioaica de azi, în Moritz un ins
„ridicol în bunătatea și tembelismul lui”, iar în

Nicolae Breban,
Act gratuit,
Polirom, 2020
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Doru o lichea, un carierist. O apropiată a lor, doamna Spătărelu, îi cunoaște
într-un fel diferit, ea îi ia apărarea „bietului Doru”, iar profitorul detestabil
este „micul tiran” Moritz. În acest moment, Mirela scapă de un asasinat
(despre atacator știm că a ajuns la poliție, nu și cine fusese el), e părăsită de
cei doi bărbați, un vecin o internează în spital, devine „o mumie”. Moritz e
convins că Mirela le-a salvat căsnicia. Totul rămâne stupefiant.
Carla-Didi-Pipi (În apărarea dictaturii), o fată drăcoasă de pe lângă
Oltenița, puțin țigancă, face studii de Filologie, dar nu crede că-n România
au fost și vor fi vreodată elite. Teoria elitelor i se pare fascistă, ea are milă
față de „băieții legionari, pe care i-a trădat Carol”, și tot ea recunoaște faptul
bătător la ochi într-un fel unduios că există ura ținerilor față de bătrâni, dar
tinerii sunt folosiți de bătrâni peste tot.
Viața ei de tânără femeie a condus-o spre bărbați bestiali la propriu.
Remus, „licheaua”, o silise la un viol colectiv, dar ea revine la el, nu ca iubit,
ci din milă. A adus-o în pragul sinuciderii Pius Cosmovici, canalie și răpitor
de clasă, mare javră, ins special, caracter nu etic, dar „existențial, structural,
nu știu cum să spun”, animat de „Voința de a... ucide!”, crezându-se „cavalerul dreptății”. Deducțiile aparțin „bătrânului” de 39 de ani, Diamantopol,
crezut de ea și mătușa Adela „proprietar, potentat, personalitate”, de aceea
vrea să-l cucerească, să joace în viața ei rolul Dulcineei față de Don Quijote,
cum se închipuie bărbatul. Gura lumii îl vede pe Diamantopol, „nea Feliciu”, „un bun carierist”. Didi se însingurează, cade la pat, fără să fie bolnavă, doar se devitalizează. Înainte de moarte, îl cere, după doi ani de ședere la el, pe Feliciu de soț. Îi devine mireasă și fecioară!, ca într-o veche
cutumă medievală, pentru a-l scăpa pe el de la condamnarea la moarte – de
aici al doilea titlu al nuvelei. Diamantopul cade și el la mari dileme. Fusese
nebună? Îl iubise? Boală, nebunie și iubire laolaltă? Tot ce știe să mai spună
e doar să ia vorbele la chestionat: Mai au vorbele sensuri? Parcă viața aici
decurge doar în limbaj.
Toma, numit și Grig ori Apostolul, gigoloul bănățean (se raportează:
„la noi în Banat”), din Beachboy se crede „creator (...) de feminitate”.
Înțelege iubirea drept unică boală născută din refuz și absență. Doar dispreț
reciproc încape însă între el și femei. E „inginer ratat (...) donjuan cinstit”,
onorabil, practică amorul (ca act) gratuit. Bestial cu sensibilitate („dihorul
suav”), se plasează finalmente într-o categorie spectaculară și speculară
rară, în „bâlciul invizibil ce este viața asta a noastră./Neprețuită!...” Flutură
doar între două femei. Miți, de care el este sau pare îndrăgostit, îl
disprețuiește fățiș: „canalie, cum te știu”. Neputând iubi, el zace în
„mlaștina (...) amorului”, se transformă interior într-„un biet bărzăune”,
umil și stupid („nătăflețul de mine”). Fuge de condiția lui Romeo, a iubito-
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rului, și e crezut de aceea homosexual. Cu Siegrid, „mare iapă a universului”, vorbind „absolut periculos, despre... libertate!”, deși femeie măritată,
mamă cu fiu ajuns la bacalaureat, amantul se poartă cu „amabilă
grosolănie”. Încearcă să o cucerească pe o a treia femeie, aristocrata de 50
de ani, Despina-Ioana Densusianu, aducându-i cadou o... găină. Despina,
„vizată” și de ambasadorul Valerian și motociclistul snob Gaston Popescu,
devine ea seducătoarea. Vreme de o lună îl îndepărtează, între timp îi face
o farsă motociclistului (îl trimite la duș ca să-i arunce hainele pe fereastră),
abia apoi se îmbată și-i declară iubire, dar fără „angajament”, lui „Tom”. Ce
am putea spune mai clar despre aristocrată e că ea trăiește în arbitrar ori total relativism, după felul în care cugetă: „Dacă e totul adevărat? (...) Ha-ha,
tot ce... nu e adevărat!”
Laborantul Vlad Negreanu (Romanță neagră într-o țară roșie), de
la spitalul din Lugoj, locuind la soții Schmidt, e „plăcut” de „SmarandaZuleica, dar care era strigată Măndița sau Sara sau, nu se știa de ce, Poldi”,
a înstăritului Ioța al lui Iovan de Hațeg, „mai marele țiganilor pe tot
Banatul”, ins cu legături până în Ungaria și Suedia, fiica fiind retrasă acum
de la Facultatea de limbi străine din Timișoara...
Nuvela se (de)plasează în (post)stalinismul tot stalinist, cu oficiali
precum Bozdrâncă (secretar II la oraș) și urmăritori, între care unul pare
mut, iar altul a lăsat tăbăcăria absolvind iute filosofia marxistă. Vlad
Negreanu, care se declară „învins”, așadar ratat, disprețuiește, dar elogiază
marxismul și chiar fascismul (întrucât era anticapitalist). Tatăl lui e la
închisoare pentru că vorbise neîntrebat, „își expunea doar ideile”, ceea ce și
fiul continuă, dar altfel, ascuns, spune contrariul a ceea ce gândește, că
urăște banii, comuniștii poartă noul etc. E un instabil: „uneori, e drept, am
această pornire ciudată, de a afirma lucruri în care... nu cred!” Gândește cu
voce tare, ademenit, cu voia lui, de soții Katy și Rudolf Schmidt („m-ați
atras în aventura asta a vorbirii cu voce tare față de alții...”), în „prelegeri”,
nu tocmai slobod, prin anul 1954, de pildă despre „trei forme de atac”.
Nevasta, femeie simplă, Felicia, pe care o iubea, se sastisise de fantasmaticul, arogantul, irealistul autodidact: „Dacă vrei să fii un geniu... n-ai decât!”
Întâmplarea face că fiica bulibașei vede cum mașina „partidului”,
marca GAZ, calcă fiica unui căruțaș (pe nume Buciu, mda!), fapt grav nu
pentru făptuitor, dar pentru martoră, care e ascunsă de tatăl ei. Nu mai vine
să stenografieze, ei, da, discursurile laborantului, e măritată, fuge de la soț
(„se pare, era încă virgină”), un tovarăș Golu o ajută să continue facultatea,
reia și stenografiatul și „toarnă” Sus, la Organe. O stenogramă ajunge la
profesorul Gică Popescu, piteștean bucuros înfundat la Lugoj, plecat dintrun post universitar de la București (mi-a amintit de Leon Pascal din Istorii-le

225

Marian Victor Buciu
lui M. Ciobanu, și pentru că spune: „Eu sunt făcut pentru singurătate.”), ins
lucid, știind că dictatura cere instrumente umane, nu fanatici. Dispare
repede, dacă stenograma ultimă e recuperată de la o nepoată a sa, inginer
agronom la Găvojdia.
Fiica bulibașei de influență internațională, acum în ultimul an la
Istorie, are o memorie de elefant, poate reproduce toate stenogramele. Vlad
trece trei ani pe la sanatoriul psihiatric din Jimbolia, „placid, liniștit”,
primește „pensie de invaliditate” și-și duce viața la niște pensionari înrudiți
cu sora șefă de la spital.
În textul găsit se poate citi printre altele: „gândeam în contradicție cu
mine însumi”, „crima cea mare – să fii un înverșunat dușman al progresului”, „totul e luptă”, tatăl lui îi spunea să vadă „din alt unghi” decât cel propriu (la fel ca Leon Pascal fiului său Titu!), citându-i din Nietzsche („patos
al distanței”), despre „păstrarea formei” (sclavagiste), stabilitate vs. resentiment, mersul în cerc, nu în spirală, al istoriei, în fine despre faptul că el
doar întreabă și nu înțelege. Textul se sfârșește în delir, dar în paranteza
adăugată se notează că, înainte de sosirea Salvării care-l internează la
Psihiatrie în Jimbolia pe laborantul provincial cu gând și cuvânt de a salva
omenirea, era „O atmosferă de veselie și bună înțelegere...”. Salvată rămâne
doar aparența. Iar în spiritul și sensul vieții ori literaturii derivate: realitatea
ca aparență.
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„Colonia de licurici”
Vasile Iftime atentează prin această
carte – „Colonia de licurici”, Editura
Eikon, 2020 – la metafizica Morții: Și
a intrat în moarte ca într-un zid până
la brâu/ pe nechemate pe nepusă
masă/ fără să bată fără să o strige pe
nume/ fără să-i trimită scrisori de
bună intenție/ pur și simplu a intrat
într-o cârciumă/ ca într-o biserică
părăsită/ nu și-a scos cizmele/ și-a
lepădat pielea de om singur/ și-a cosmetizat sufletul/ a îmbrăcat costumul
pantofii cămașa/ a intrat ca la propria nuntă.
Întrucât poemele nu au titluri, ele
alcătuiesc, de fapt, un singur poem, o
prelungă litanie, ajutată de mijloacele
poetice ale autorului (dar deloc ostentativ), o litanie la și după moartea
fratelui său – atunci când sufletul are
nevoie mai mult decât oricând de cataplasme de prezență și speranță; de
prezența celui care a fost, de speranța
că el mai este. Şi ce alt mijloc mai bun
de a-l perpetua, decât să-i cânţi cântece de ducere şi a-ducere? Zboară
până sus moarte/ deasupra plopilor
deasupra norilor/ du-te vârtecuș/ făte țăndări printre stânci/ atârn de
grinzile cerului/ legată fedeleș cu o
rază de lună/ cu un căpăstru pentru
cai/ păianjeni să te soarbă/ corbii săți ciugulească ochii/ ștreang în jurul
sufletului/ usucă-te moarte/

spânzurată de cumpăna fântânii /
însetarea călărețului/ după copitele
cailor/ zbori moarte până sus/ pentru
tine potcoave perechi/ șapte pinteni/
pune șaua pe singurătate/ ulucile
sunt pline cu sânge tânăr/ jeratic în
palma stăpânului.
Durerile sunt singulare, durerile nu se
exhibă. Ceea ce se exhibă este frica de
neştiut, este credinţa că puntea de
cuvinte – această carte – îl va purta pe
cel chemat în grădini de Eden sau în
iureşul de foc (cine ştie?) însoțit și
mângâiat, că această lume a purgatoriului îl petrece: Pentru tine au săpat
fereastră cu vederea spre cer/ cum
poți să-l privești pe dumnezeu în ochi/
fără oglinda retrovizoare/ moartea
ține de fotosinteza crucii/ mugurii se
desfac cu fiecare/ bătaie de clopot/
odihnește-te fir de nisip/ pământul se
învârte pentru fiecare lumânare
aprinsă/ și tu ești un licurici veritabil/
arzi cremene arzi/ inima unui greier
dă ora exactă/ la apelul solemn/
îngerul domnului cântărește cenușa.
(Poetul îl scrie, mai sus, pe Dumnezeu,
cu „d”. „Blasfemie!” ar striga unii. Însă
tu cum ai proceda, dacă Dumnezeu ar
picoti și ți-ar scăpa – pentru o clipă,
doar pentru o clipă! – de sub
supraveghere, fratele?!)
Litania continuă, când molcomă (prinosul cuvântului/ din rodul
pământului/ puiul mamei ție sete ți-e
foame/ de poame/ dorule dor/
doamne de ce numeri descrescător),
când spre imprecaţia nereţinută (dumnezeule la ce bun această caligrafie a
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nimicului/ cuvântul se devorează pe
sine/ pe cruce promisiunile se
descompun după cântatul cocoșului/
trimite îngerul cu un pămătuf de șters
praful la locul crimei/ ADN-ul lui noe
pe vâsla abandonată în portul pescarilor/ pe unde ai trecut ieri astăzi o
colonie cu licurici/ sub cenușă semne/
peste cenușă semne/ tăciune ziua
apune în mucuri de lumânare/ frate
mama ți-a cusut cămașa în coate cu
un petic din soare), până îşi revine
sufletul, când trebuie să presoare
cenuşa pe reîntoarcere care poate fi şi
litania, şi rugăciunea, şi invocaţia
poetică, încât ar trebui să ne întrebăm:
există morţi care ar trebui să fie
fericiţi? Face asta parte dintr-o
metafizică a fericirii şi-n moarte, când
dincolo te aşteaptă mama (prinosul
cuvântului/ din rodul pământului/
puiul mamei vreau să fiu lângă tine-n
pustiu/ părinte cuvinte și duhule
sfinte/ adună-te din morminte), când
dincolo tata se apucă să construiască
un chei, în poarta Raiului, unde să
acostezi, când dincolo bunicul te
aşteaptă să împarţi cu el aceeaşi cruce,
candela, felinarul, când dincoace până
şi fratele, care intonează această litanie
de pe-trecere, este dispus să te ajute şi
să împartă, cu tine, întunericul pe din
două? Oricare ar fi răspunsul,
neştiutul există şi, în onoarea lui, în
groaza de el, antamăm cuvinte şi le
trimitem înainte – spre îmbunare:
frate întinde mâinile/ ca să
îmbrățișezi nimicul nu ai nevoie de
frânghii/ pustiul se ține scai de talpa
bocancului/ urcă cu o treaptă mai
sus/ dragostea se măsoară cu pasul/
între două puncte cardinale/ loc cât
să suprapui cu un cui/ amăgirile/
sfântă treime între vale și munte/
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construiește o punte/ duc pe umeri
povară/ meșterește-mi o scară.
Sunt rare cărţile de poezie care să aibă
personaj principal şi acesta să nu fie
Poetul. Este însă cazul acestei cărți. Și
nu mereu primim mărturii de dincolo:
Nu mai locuiesc acolo îngere/
cămașa/ codul numeric numele de
botez/ cingătoarea busuiocul sexul
inima ochii/ crucea/ o umbră de
statură medie/ se face că scrie/ că
citește/ iubește/ înjură cântă se
laudă/ cu toate femeile lumii/ cu toate
insomniile lumii/ nu mai locuiesc
acolo îngere.
Şi totuşi… şi totuşi, din fericire, el mai
locuieşte undeva, el mai locuieşte în
numele lui Vasile Iftime, el mai
locuieşte în rugăciunea poetică a lui
Vasile Iftime! Şi e necesar ca la apelul
solemn al sufletului să răspundă:
„Prezent!” Eu nu am organ pentru
excursul biblic al autorului, dar îmi
dau seama că el se mulează pe
incantație şi litanie, că el nu pare un
corp străin în această carte, că el se
constituie în pilon care susţine demersul uman şi patetic al rămas-răului.
Citatele de până acum sunt din carte,
dar mai sunt fragmente şi poeme
întregi memorabile. Fiecare suflet cititor este invitat să le descopere. Nimeni
nu va rămâne flămând după ce citeşte
această carte. Dincolo de faptul că
această carte s-a întrupat ca o formă a
suportabilității dramei repetitive, ea dă
seama și despre dispoziția poetului
Vasile Iftime de a putea corupe
oricând, și în favoarea noastră,
amânarea.
„Are Moartea metafizică?” întrebam în
deschiderea acestor rânduri. „Are!”
răspundeam. Iar acum întăresc: „Are!”
Pentru că încă nu ne-am răspuns la
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întrebarea pusă de Vasile Iftime: de ce,
dacă dumnezeu ne ascunde sub
unghie/ îngerii ne culeg cu penseta?
În această carte, Vasile Iftime ne-a
făcut părtași la pe-trecerea unui om
care într-o duminică pe diagonala
unui zid a vopsit/ curcubeu/ apoi a
trecut dincolo unde beau culorile apă.
Cândva, ne va spune doar nouă, celor
care dormim la amiază și mai citim
cărți, dacă dincolo eliberează vouchere
de eternitate tuturor sau numai celor
care ajung acolo însoțiți de asemenea
pulbere de suflet, precum în cartea lui.
*

Anton ILICA

Dincoace de păcat
Câteva elemente „recuzită” ale recentului volum de poeme publicat de
Lucia Bibarț (După ce-am mușcat din
măr, Editura Napoca Star, ClujNapoca, 2020) merită menționate,
fiind „poarta” de intrare în conținutul
textului. Coperta și ilustrațiile, ca
variațiuni picturale, sunt semnate de
Aurel Dico, având același motiv al
mărului mușcat, golul miezului fiind
acoperit de imaginea unui chip stilizat
și adolescentin feminin. Pe coperta
patru, sunt postate două citate ale criticilor literari Romulus Bucur și Andrei
Mocuța, ca o recomandare pentru
lectură și o garanție a valorii
conținutului. Preluarea unui extras din
Carl Sandberg (poet american și
biograf al lui Lincoln), menit să explice
sensul Poeziei, ca o deschidere și
închidere a unei uși, lăsându-i pe cei
care privesc prin deschizătură să
ghicească ce s-a văzut în frântura

aceea de clipă, lasă o umbră de
îndoială privind „infidelitatea” oricărui
text poetic. În fine, Al Florin Țene scrie
o prefață, intitulată Întoarcerea la
mitologie – pretext pentru trăirile
prezentului, atrăgând interesul cititorilor asupra volumului Luciei Bibarț.
R. Bucur identifică articularea poeziilor cu „marile teme, în primul rând
iubirea”, observând „înclinația spre
metafizic și dispoziția meditativă a
poetei”. Motivul „mărului”, afirmă A.
Mocuța, se regăsește „ într-un echilibru delicat între iubire, nostalgie,
credință, dor și contemplație”. Alte
două ingrediente: volumul este dedicat
„fiului meu, Matei”, iar textele sunt
scrise într-un cursiv Bradley Hand, cu
spațiere amplă și blancuri cu
semnificație mascată. Volumul
cuprinde poeme scurte, foarte comprimate ca expresie și, după cum considera autoarea, protejându-se în aura
citatului din Carl Sandberg, purtând
însemnele ghicitului provocator pentru
un curios cititor de însemne poetice.
Limitarea expresiei la „o respirație”
prin vocabule tăinuiește o stare
sufletească.
În cazul Luciei Bibarț, „poezia se
articulează, spune criticul literar
Romulus Bucur, în jurul noțiunii de
poetic”. Într-o strânsă condensare
expresivă, celor 87 poeme pulsează în
scurte respirări lirice. Poeta își
problematizează clipele, iar o asemenea stare generează melancolii
existențiale și răvășitoare gânduri
înscrise prin cuvinte scrijelite în spații
albe, în blancuri de pagină luminată.
Unul dintre cele mai frumoase și
cuprinzătoare de sevă lirică este
poemul Plecări și sosiri.
Dacă m-aș referi la „cusururile”
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poemelor din volum, acestea s-ar
regăsi în folosirea unor cuvinte
purtătoare de o mai rarefiată valoare
estetică: „apucatelor claxoane”,
„comenzile de la centru”, „caldarâm
încins”, „gândurile apriori”, „trag
cablul din sursă” și altele.
Comparând cu celelalte volume ale
Luciei Bibarț, Șuvițe și iriși (2013) și
Poetizări tactile (2016), poemele din
După ce-am mușcat din măr (2020)
sunt mărturia progresului în ce
privește mijloacele de expresie și
direcţionarea sentimentalismului spre
o filosofare existențială. Actualul
volum criptează, sub controlul rațiunii,
setul de sentimente, cu mai multe straturi de iubire și tristețe; totodată,
provocă la o lectură implicată,
participativă, imposibil de înțeles pentru o gândire leneșă, fără exercițiu
poetic și fără autoiluzionarea
înzestrării cu seducție spirituală. Sunt
poeme adresate – dacă putem vorbi de
așa ceva în lirism! – unor cititori capabili să transpună emoțiile într-o stare
de viață și să vibreze liric alături de
autoare. Lucia Bibarț răsplătește prietenii cuvintelor poetice cu stări
sufletești încărcate de nostalgie și
deopotrivă de optimism, transmitând
un mesaj umanizator: șansele de fericire ale omului sunt infinite,
deopotrivă cu șansele sale de nefericire. Până și Dumnezeu resimte nevoia
de a se umaniza: „Când Dumnezeu/ se
simte prea singur/ în Veșnicie/ Se
fragmentează iubitor/ în fiecare dintre noi/ și ne îndumnezeiește,/
Umanizându-se”.
Apreciem, totodată, organizarea „versurilor” în pagină, după modul de
respirație a autoarei, croșetate în
țesătură largă, cu spații odihnitoare,
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cuvinte sugerate, între care vreo
ornamentație fisurează gândul și-l
reorientează spre sufletul sensibil.
Volumul confirmă modernitatea discursului liric, maturitatea lirismului,
prospețimea emoționalității și știința
de a evoca deliciile limbajului.. Vocea
Luciei Bibarț are distincție, melodicitate, emoție proaspătă, manifestată
într-un evantai de atitudini reflexive,
prin intermediul unor tehnici discursive, dând o altfel de lumină sensului
cuvintelor.
*

Mihai BĂLAN

Provocarea Chinei
La cei 97 de ani Henry Kissinger continusă fie un spirit activ. A fost secretar
de stat (ministru de externe) și consilier pe probleme de securitate
națională a președintelui american, la
un moment dat cumulând aceste doua
funcții. În prezent Kissinger deține o
firmă de consultanță internațională iar
expertiza sa este solicitată de diferite
guverne. Kissinger este un realist, un
bismarckian prin excelență, iar
concepțiile sale s-au materializat în
politica externă americană și nu
numai. A fost profesor la Harvard,
ofițer de contrainformații, și a luat un
controversat premiu Nobel pentru
pace. Este arhitectul deschiderii americane față de China, și un strălucit teoretician și practician al conceptului de
,,balance of power”, poate printre foarte puținii care au conciliat atât de strălucit teoria relațiilor internaționale cu
practica.
Cartea își propune descrifrarea unor
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mecanisme ce stau la baza unor decizii
strategice luate de guvernul chinez în
istoria sa, precum și posibile abordări
ale afacerilor geopolitice. Vom vedea
cum China (Henry Kissinger, Despre
China, Editura Comunicare.ro, 2018)
indiferent de tipul de regim, sau de
unitatea de timp, are o concepție oarecum unitară referitoare la rolul său în
lume. “Excepționalismul american
este misionar, iar al Chinei cultural”.
Se identifică mijloace de comunicare
de tip “time biased” ce favorizează
tradiția, identitatea,continuitatea,
tipice Chinei, și cele de tip “space biased” ce denotă expansiunea. Cartea
este rezultatul înregistrarilor deținute
de Kissinger, cu patru generații de
lideri chinezi, precum și o vastă și inegalabilă experiență academică și administrativă.
“China nu are egal în ceea ce privește
menținerea unei concepții atât de
grandioase despre rolul ei în lume”.
Împăratul chinez era văzut drept centrul universului, de unde și probabil
denumirea de Imperiul (Regatul) de
Mijloc. Ceilalți regi sau conducători
sunt vasalii împăratului chinez.
“China … nu se vede drept o putere
care se ridică, ci drept una care se reîntoarce”. “Împăratul este o figură de
importanță universală, care domnește
peste tian xia, sau Toate câte sunt sub
cer.” Chinezii nu dețin un mit al
creației divine, universul în viziunea
chineză a fost rodul creației lor.
“Împăratul este și fiul Cerului”.
Dinastia Han va adopta confucianismul drept “filozofie oficială de stat”.
China nu își exportă viziunea, preferând ca alții să vină să și-o însușească.
Trimișii diplomatici în exterior nu erau
diplomați propriu-zisi, ci “Trimiși ai

Cerului din partea Curții Celeste”. De
asemenea, China nu va oferi egalitate
țărilor din jur, ci o viziune imparțială.
Vom vedea cum prima mare expediție
maritimă din lume (sec.XV) a avut loc
în timpul dinastiei Ming, fiind condusă
de amiralul Zheng He, expediția ajungând până în Africa și peninsula
Arabă. Aflăm că la începutul sec. XIX
China avea 30% din PIB-ul global.
China va aborda afacerile strategice
aplicând realpolitik, evitând confruntarea directă, preferând manevre ocolitoare, subtile și acumularea avantajelor treptate într-un timp suficient.
Kissinger aseamănă tipul acesta de
abordare cu jocul wei qi unde esential
este să aplici/eviți încercuirea.
Conducătorii chinezi sunt și adepți ai
lui Sun Tzu.
In percepția chineză, străinii sunt niște
barbari. In 1715 China va acorda
Rusiei permisiunea să stabilească un
așezământ religios la Beijing, în fapt, o
veritabilă misiune diplomatică. Va fi
singura prezență de acest fel în China
pentru mai bine de o sută de ani.
Britanicii vor încerca mai târziu să stabilească relații comerciale și diplomatice cu China, dar eforturile lor se vor
lovi de refuz categoric. Va avea loc
celebrul Război al Opiului în urma
căruia China va ceda Hong Kong și
teritorii adiacente, taxe de razboi și
posibilitatea englezilor de a face
comerț în China. Rusia va primi peste
500.000 km pătrați (Manciuria exterioară, Vladivostock) în schimbul promiterii că va negocia cu puterile străine. Va avea loc răscoala boxerilor
împotriva străinilor, dar va fi înăbușită
de puterile vestice.
Dinastia Quing se prabuseste in 1912,
și odată cu ea, imperiul. Sun Yat sen
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este proclamat președinte. Japonia va
invada China și va proclama o republică marionetă în Manchuko, Manciuria.
Urmează un dificil război civil în urma
căruia, în 1949 se proclama Republica
Populară Chineză avându-l pe Mao
președinte și lider absolut.
Naționaliștii lui Chiang Kai shek, rivalii lui Mao, vor fugi în Taiwan proclamând și ei o capitală chineză, de data
asta la Taipei. Pentru o lungă perioadă
de timp, vestul va recunoaște drept
Taipei singura capitală chineză.
Mao Zedong era un “colos, poet, profet, călău și războinic”. A fost cel care
va unifica noua Chină. Mao era de
părere că a conduce China este nevoie
de a combina pe Marx precum și
metodele clasice ale împăratului fondator Qin Shihuang. Mao își va propune și va reuși să trimită China într-o
perioadă de distrugere și prefacere
care se va întinde pe mai mulți ani,
proiect soldat cu zeci de milioane de
victime. Acest proiect avea două componente: revoluție industrială masivă,
și o revoluție culturală. Revoluția
industrială se va numi Marele Salt
Înainte și va începe în 1958, iar
Revoluția Culturală va începe în 1966.
China trebuia reconstruită din temelii
pentru a anihila vechea ordine. A avut
loc o militarizare treptată și fără precedent. Militarii vor ajunge să conducă
administrația, ministerele cât și fabrici
sau agricultura. Mao va împrumuta
“stilul imperial de a conduce,
birocrația mandarină și statul ca proiect social”.
Liderul chinez era de părere că țara sa
suferise nedreptăți mari, și milita pentru recuperarea unor teritorii considerate de drept ale Chinei. Zhou Enlai va
fi prim ministrul lui Mao, personalita-
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te complexă, intelectual și un factor de
echilibru, atât cat a putut.
China și Coreea de Nord se vor lăsa
manipulate de Stalin pentru a invada
Coreea de Sud, un război inutil și
încheiat cu o remiză.
Marele Salt Inainte s-a tradus prin
industrializare masiva, colectivizare
feroce având rezultat drept o foamete
și aproximativ 20 de milioane de victime.
Revoluția Culturală a fost un experiment social utopic prin care s-a încercat transformarea societății chineze
într-o nouă realitate socială. Profesori,
militari, diplomați, intelectuali,
studenți sau alte “elemente
reacționare” vor fi trimiși la munca de
jos, în agricultură, fabrici, pentru a fi
reeducați și a învăța praxis-ul
revoluționar.
Războiul Rece va găsi China între cele
două superputeri, China rămânand
neutră. Mao și establishment-ul chinez
vor suferi un adevărat șoc când
Hrușciov va citi la Congresul al XX-lea
declarația antistalinistă și va iniția
dezghețul. Acesta va fi momentul când
relațiile dintre Rusia și China vor duce
la o răceală considerabilă. Rusia sprijinise enorm China, financiar, tehnologic și ca resursă umană, dar asta nu va
fi o piedică în calea răcirii relațiilor
între cele două state. China nu va
adera la Pactul de Varșovia, în schimb
va prefera Mișcarea de Nealiniere.
Revoluția Culturală a dus la suspendarea cursurilor din școli și universități
pe termen nedefinit, elevi și studenți
ce-și denunțau profesorii, copii ce-și
reclamau părinții, iar Orașul Interzis a
fost în prag de distrugere completă.
Doar intervenția lui Zhou Enlai va opri
distrugerea orașului imperial.
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Ambasadele și misiunile diplomatice
din Beijing au fost atacate și jefuite.
Toți ambasadorii Chinei sunt
rechemați și trimiși să lucreze în agricultură , excepție făcând ambasadorul
Chinei în Egipt, un personaj
ireproșabil din punct de vedere ideologic, și probabil apropiat a lui Mao.
Cartea roșie a lui Mao devine biblia
laică a statului. Gărzile roșii, stăpânite
(încă) și provocate de Mao, vor
dezlănțui o violența totală, China fiind
de fapt intr-un veritabil război civil.
Mao va scăpa de sub control demența
distrugerilor cauzate de aceste gărzi, și
va apela la armată pentru a pune capăt
anarhiei.
America va tatona apropierea față de
China, după mai bine de 15 de ani de
întrerupere a relațiilor. China avea
relații excelente cu jurnalistul american Edgar Snow, dar Washington va
ignora acest canal prețios de comunicare, etichetându-l superficial, drept
propagandist al Chinei. Snow îl cataloga pe Mao drept “luptător romantic de
gherilă rurală”.
In 1964 China efectuează primul său
test nuclear. Mao va ordona ca cei
patru mareșali ai Chinei, pe atunci
muncitori în fabrici, să revină în capitală, și să reia activitatea militar-strategica.
Americanii vor primi însărcinarea de a
lua legătura cu diplomații chinezi de la
Varșovia la o prezentare de modă.
Cum chinezii nu aveau nicun fel de
instrucțiuni, o vor lua la fugă. Ca intrun film de comedie, oficialii americani
vor fugi după ei strigând că Nixon
dorește să discute cu liderul chinez.
Va urma un lung șir de comunicări
întortocheate prin cele două canale
preferate de chinezi, Romania și

Pakistan. Mao va face un nou gest simbolic, chemându-l pe jurnalistul Snow
lângă el, la o paradă militară. Gestul va
fi în continuare ignorat de americani.
Pe 8.12.1970 Kissinger primește o scrisoare de mână scrisă de Zhou Enlai
prin intermediul ambasadorului pakistanez. Mesajul este trimis și prin intermediul canalului românesc. Mao va
invita echipa de tenis de masă a
Statelor Unite la Beijing, ceremonia
desfășurandu-se în Sala Mare a
Poporului, loc unde majoritatea
diplomaților străini nu fuseseră niciodată.
Kissinger va fi invitat la Beijing.
Întregul itinerariu va fi ținut în secret,
iar oficialul american va trece prin
Bangkok, Saigon, Islamabad, New
Delhi și Rawalpindi înainte de a ajunge în China. Kissinger va fi foarte surprins când la Islamabad, la bordul
avionului, va o urca o echipă de oficiali
chinezi pregătită cu doi ani inainte,
îmbrăcați în uniforme tradiționale
maoiste, și din care făceau parte
nepoata lui Mao, o traducătoare de
origine chineză născută la New York,
dar a cărei familie emigrase în China
pentru a se alătura revoluției. Trebuiau
discutate mai multe chestiuni, precum
chestiunea capitalei chineze, războiul
din Vietnam și chestiunea Taiwanului.
Nixon va fi primit la Beijing pentru a
iniția un lung șir de întâlniri.
Scena politică internă din China era
dominate de o grupare numită Banda
celor Patru, manevrată de imperturbabilul Mao, o grupare compusă din
soția lui și alte trei persoane, grupare
care milita pentru închiderea Chinei
influențelor străine, epurarea elementelor străine din societate și propagarea cultului maoist.
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Zhou Enlai va cădea în dizgrație, iar
Mao va muri în 1976. Următorul lider
va fi Deng Xiaoping, cu toate că fusese
epurat de două ori, fiul lui fusese aruncat pe geamul unei universități de gărzile roșii iar Deng ajunsese să cultive
legume într-o seră din sudul Chinei.
Deng va fi arhitectul transformării
Chinei în superputere economică.
După moartea lui Deng Xiaoping, conducerea va fi preluată de Jiang Zemin,
un lider de tip nou, urban, poliglot,
cunoscător al limbilor engleză, rusă,
română.
Noua generație de conducători chinezi
provenită din partid sau armată, va
trebui să facă față provocărilor economice și geopoltice din sec.XXI.
Henry Kissinger este unul din cei mai
străluciți analiști ai geopoliticii, diagnostician de mare clasă al relațiilor
internaționale, cadru didactic de
excepție, personaj complex și controversat. Așa cum spunea profesorul
Jeremy Suri, Kissinger încă își
așteaptă urmașul în secolul XXI.
*
Iulian BITOLEANU

Nu numai un literat
comparatist
Reunind glosările din revistele „Scrisul
românesc” și „Convorbiri literare” în
Note de lectură (Editura Scrisul românesc, 2013), Virgil Nemoianu oferă
cititorilor o carte aerisită, cu nerv,
dezinhiba(n)tă, aproape vacanțieră, nu
și frivolă, nu artificială, pe teme variate
din istorie (imperii, regi, regine, războaie), literatura universală (scriitori
de valoare ruși, francezi, americani,
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englezi), literatura română (Cercul literar de la Sibiu, Școala de literatură de
la Târgoviște), sociologie (bibliotecile,
figuri de intelectuali, de burghezi
scrobiți), critica și istoria literară.
Autorul comută facil panoul
informațiilor culturale și artistice, culisând ingenios dintr-o extremă în alta,
cantonând discret într-un anume areal
ideatic. Incipitul se află sub efigia istoriei, grație relevării contribuției a doi
universitari englezi, unul londonez,
academicianul Dominic Lieven, semnatar al lucrării Rușii împotriva lui
Napoleon și al alteia despre nobilimea
din câteva țări emancipate, celălalt,
John Darwin (Oxford) , un filosof al
istoriei , un evocator /exeget al
Euroasiei de după 1405, de la ultima
invazie a lui Timur Lenk ( pp 8-12).
Pasiunea pentru declinul imperiilor se
vădește prin Gűnter deBruyn (pp. 1318) și contele Jean d’Ormesson (imperiile mesopotamian, egiptean, grec,
roman, bizantin), pentru ca brusc să
apară două hiatusuri recreative, primul – romanele polițiste (pp.19-24)
chit că „s-a dus generația marilor clasici” (p.19), ilustată prin Conan Doyle,
Agatha Christie, J.D.Carr, Edgar
Wallace, făuritori de protagoniști ca
Sherlock Holmes, Hector Poirot . O
posibilă pasarelă spre Franța – profesorul american, de obârșie română,
este, categoric, și francofil – l-ar fi
semnalat și pe Georges Simenon, cu al
său comisar Maigret. Al doilea relaș :
condiția de traducător, capitol la care
ne putem mândri cu George Murnu,
Sorin Mărculescu, dar , am plusa noi,
și cu C.D.Zeletin, T.Arghezi,
Al.Philippide, Şt. Augustin Doinaș,
truditori întru circulația operelor în
străinătate.

Lecturi după lecturi
Alonja spre sociologie are în vedere
biografiile de personalități –filosofi
(Schopenhauer), împărați, savanți,
artiști etc., apoi fenomenul librăriile și
evantaiul livresc, din care, surprinzător, captează atenția opurile religioase
, care îi onorează pe unii compatrioți
școliți în afară, cu doctorate și carieră
universitară, prea puțin apreciați pe
aici. Iată câteva nume cu ștaif în
Occident: Oana Cotia, Cătălin Partene,
Anca Vasiliu, Ion Ica , la care V.
Nemoianu exultă: „suită de savanți
laici în domeniul teologic.”
A fi intelectual presupune a frecventa
bibliotecile sau a aloca sume semnificative din salariu achiziționării de
cărți. Bibliofili din veacul trecut , activând în mediul academic, cunoscuți și,
poate, amici reputatului dascăl din
SUA , au dispus de biblioteci-templu,
de la Ion Negoițescu, Cormel Regman
la Mihai Șora, Titus Mocanu. Corola
de bucurii spirituale i-a fost retezată
lui Negoițescu, alt elevat al exilului
german, căci de trei ori și-a pierdut
„comoara”/ tezaurul de carte , ultima
dată fiindu-i subtilizată de un binecunoscut gazetar român de la ”Europa
liberă” .
Un bizar „proprietar”: monahul
creștinat ,fost locatar al pușcăriilor
comuniste, N.Steinhardt, care „n-avea
bibliotecă; totul era în mintea lui.”
Capitolul Evocări îi actualizează pe
teologul Ion Pintea , un discipol al
celui ce a scris Jurnalul fericirii, pe
scriitorii Ioanichie Olteanu( fost cerchist la Sibiu) , Mircea Horia
Simionescu( membru marcant al școlii
de proză de la Târgoviște, „ștab la
„Scânteia”, sub oblăduirea lui Valeriu
Râpeanu”, p.38), în diferite contexte.
Temerarul justițiar literar mai afirmă

despre un coleg de breaslă că „ducea o
viață dublă”( ibidem), iar ,cu privire la
un contemporan pentru care nu are
motive de lăudă sau măgulire, admite
că (…) „rade total și absolut convingător opiniile care circulau și chiar circulă printre mulțimile acefale de „intelectuali de elită.”(p.121)
Cu aceștia se trece la portretistică, în
speță , la disidentul Gabriel Adreescu,
care a stârnit , într-adevăr, valuri prin
volumul Cărturari, opozanți și documente în media , iar pe tine, cititorule,
te întâmpină detalii imprevizibile despre intelectuali de excepție , de
preferință din diaspora, N.Balotă,
Adrian Marino, Mihai Botez , Mihnea
Berindei .De reținut că fostul asistent
al lui Călinescu , reputat savant retras
la senectute, la Cluj, era un om
dușmănos, resentimentar (p.121), cu o
imagine urâtă …încă din anii
ceaușismului (ibidem), totuși, cărturar
de substanță ( ibidem)pe seama căruia
circulau fel de fel de legende în folclorul scriitoricesc.
Elevația britanică altoită pe sol românesc se legitimează și prin secvența Un
aristocrat englez în România, Sitwell ,
un pasionat de ce înseamnă românism, românitate. Un punct de vedere
al unui străin – și nu de oriunde – ce
mizează pe calitățile altui popor, pe
noțiunea de specific național.
Paginile de literatură universală dezvăluie un anume feeling pentru Rusia,
citadela romanului european, un axis
mundi în materie de proză psihologică,
dovezi peremptorii –genialii Tostoi și
Dostoievski, în două secole la rând, al
XIX-lea, precum și al XX-lea, grație lui
Bulgakov, Soljenițîn, Rasputin,
Brodsky, Şolohov. Franța – epicentrul
atâtor curente artistice – îl entuzias-
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mează de trei ori: întâi, prin veacul
burghez al realistului Balzac, al
modernistului avant la lèttre și, totodată, simbolistului Baudelaire, al
romanticilor poeți V.Hugo (și romancier), Lamartine, Chateaubriand („inegalabilul”), apoi datorită secolului 20,
cu certele-i valori literare – în opinia
exegetului – Paul Claudel, Jean
Girodoux, Saint John Perse, Jean
Anouilh ( poeți și dramaturgi, în special), în fine, Evul Mediu – poate, spre
surpriza cititorului nostru –, bogat
înscriitori de referință ca Rabelais,
Montaigne, Villon, Clément Marot,
Pierre de Ronsard, modalitate de inducere a ideii supremației Franței în arta
cuvântului.
La ceva distanță axiologică , Anglia ,
exponențializată în carte nu prin
marele Will, creatorul de drame, tragedii, sonete, nici prin romanul obiectiv
al lui Dickens, ci grație romanelor
polițiste, facil ecranizate , aducătoare
de succes și finanțe, cu eroi memorabili…Viziune insolită a unui comparatist și universalist , al cărui prestigiu
este mai limpede altundeva, pe mapamond decât acasă.
Escala americană rezidă în Vestul sălbatic (pp.86-90), în confruntările
șerifului/cowboyului cu răufăcătorii/
pistolarii de toate națiile, ce încalcă
frecvent legile țării, comitatului
X..Bonus, disputele cu indienii, cu
armata federală și o discretă intrigă
erotică. Autorii –mai mult sau mai
puțin cunoscuți românilor – Karl
May, Fritz Steuben, Larry McMurtry,
Edward Abbey,Wendell Berry, Wallace
Stegner.
Filmele western, cu scenarii
romanești, a dominat câteva decenii
cinematografia, iar un actor ca John
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Wayne a avut partituri inubliabile.
Șocul continuă cu capitolul De-ale
Apocalipsei ( pp.66-70), cu temei
nereligios, ateisto-fantastic și trei cărți
cu deznodământ absurd – ba giganți,
ba elefanți exterminatori, ba dictatura
ecologică și soluția ieșirii din stres –
sinuciderea, teze expuse în trei romane
terifiante .
Încă un argument că un critic literar
profesionist se poate deroba și să încânte și altfel, prin caligrafii scientiste.
*

Iulia PĂCURAR

O provocare spre
minus infinit
,,A scrie înseamnă a vindeca rănile
lumii cu propriile răni, mi-am zis
și-am realizat brusc că nu-mi
rămâne altceva de facut decât să
continui să sângerez cuvinte caresă cicatrizeze în timp inimi, cu
puțin noroc...”
Renert Dusout

Confesiunea de mai sus (Renert
Dusout, Minus infinit, Libris Editorial,
Brașov, 2019), având parcă rezonanță
pirandelliană, închide o profesiune de
credință a unui foarte tânăr prozator
orădean, care nu se află însă la cea
dintâi carte publicată. ,,A vindeca rănile lumii prin scris” – un angajamnet
asumat pe deplin conștient de tânărul
prozator – pare o ,,misiune imposibilă” sau o manifestare a unui ego supradimensionat. Și totuși....
Primul semnal de atenționare îl
declanșează titlurile celor 14 capitole:
Nimeni nu moare, pare a fi parțial
contrazis de titlulul capitolului al 2-
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lea: Obiceiurile proaste mor greu.
Revenirea la banalitate sugerată de
enunț este din nou dezisă de al 3-lea
titlu și de multe dintre următoarele:
Trezeste-te după ce mori, Urăște să
mori, Viața ca o moarte, Despre frică
și moarte, Cei ce nu pot să moară,
Virgulă după moarte, Adu-ți aminte
să uiți să mori, Despre moarte și înec,
Durerile care nu mor, Amintește-ți să
mori, Nimic nou, se moare, Toată
lumea moare.
Titlurile conduc, firește, spre tema
cărții. Lectura debutează cu oarecare
dificultate; o astfel de temă nu poate fi
considerată atractivă decât dacă ai
gusturi destul de morbide. Dar, surpriza vine pe măsură ce parcurgi capitolele. În ciuda atmosferei apasătoare, de
penumbră crepusculară, cartea te
îndeamnă să parcurgi capitol după
capitol. Există o tensiune epică, în
pofida lipsei de evenimente, derivată
din scriitură. Fraza nudă, perfect adecvată temei, sugerează o atmosferă de
sfârșit și surprinde umbrele care, pe
pragul trecerii în minus infinit, par în
mod egal atrase de viața anterioară și
de neant.
Personajele sunt non-personaje, în
fapt. Nu au nume, nu au un profil psihologic, nu aflăm în ce condiții au trecut pragul, nici măcar în ce an în toate
cazurile; cert este doar că unii așteaptă
momentul saltului final de mai mulți
ani decât alții. Din ce motiv, rămâne
neștiut, așa cum neștiută rămâne și
existența anterioară non-existenței.
Impresia persistentă este că nonexistența nu diferă prea mult de viața
umbrelor care nici măcar nu au nume,
deci nici măcar o identitate minimală.
Numele acceptat și necontestat este
dat de băuturile pe care le consumă la

infinit, așteptând fără interes, fără
speranță, fără emoție, cu o oarecare
nerăbdare saltul definitiv.
Pot presupune că romanul urmărește
să surprindă o lume cu care autorul
este familiarizat întrucâtva, o lume
cantonată într-un fel de tinerețe lipsită
de griji, dar și fără orizont, fără
ambiții, fără proiecte, fără vibrație. Un
vid uman în care se vânzolesc umbre,
se îmbulzesc, la un moment dat, spre
saltul ultim, cu aceeași indiferență,
plictis și/sau inconștiență cu care s-au
perindat prin lume.
Pot presupune, spun, pentru că de certitudini nu poate fi vorba, cum, de altfel, ne avertizează autorul pe manșeta
coperții a doua: „Adevărurile absolute
mă irită și mă evită, de asta n-am certitudini”.
Incertitudinea, proiecția obsesivă a
marelui final mă fac să mă gândesc la
o premoniție a prozatorului, precum și
la atmosfera generală de așteptare
angoasată și angoasantă a nu știm ce,
de suspendare în timp, și nu pot să nu
le pun în relație cu trăirile noastre
generate de pandemie.
Minus infinit este provocatoare; ne
zdruncină tihna lecturii, în mod sigur.
Solicită o lectură activă, defel comodă;
e o provocare a imaginației și a
tenacității lectorului avizat, nu a unuia
oarecare, ci a celui pregătit să facă față
invitației incomode. E o meditație
mascată asupra lumii postmoderne,
lipsită de repere solide, inconștientă,
ceea ce nu o face, neapărat, fericită.
Presupun, nu știu sigur.
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*

Şerban CIONOFF

Elegii nesupuse canonului
Prezență distinsă și distinctă în literatura zilelor noastre, Ana Pop Sîrbu ne
invită, acum, să îi fim părtași la o aventură lirică în registrul unor elegii în
vers alb. Elegii în care, după cum
remarcă Maria Hulber în însemnările
sale de lectură cu care se deschide
volumul, regăsim „feminitatea nesupusă canonului”. Am scris intenționat
elegii pentru că florilegiul liric din
noua sa carte ,,Când amurgul devine
albastru’’ (Editura Vatra Veche, 2020)
stau sub semnul unei melancolii pe
care poeta și-o asumă și o trăiește
intens, fiind pe deplin conștientă că
numai astfel își poate împlini vocația:
„La răsărit e viața mea./ O parte din ea
se sprijină/ De versuri uzate./ Altă
parte, de canoane, arii/ Și câmpuri
inegale.” (Flacără). Aventură în care
visarea nu mai are menirea de a-i oferi
o evadare din contingent și căreia,
dimpotrivă, ea, poeta, îi conferă rostul
unei întoarceri la lucrurile esențiale:
„Pe piatra aspră/ Stă albul și negrul/
Și alte profeții. /Poetul se uită la cer /
Ca la un oblon strâmt./ Singur trece
râul./ Hoinar nu e./ Vine furtuna/ Și
trage oblonul/ Dar nu-i fură fantasmele” (Poetul)
Fapt semnificativ, meditația asumată
asupra condiției poetului și a poezie
sale nu vine ca o justificare a unei sterile retrageri în carapacea sinelui.
Dimpotrivă, Ana Pop Sârbu știe foarte
bine că tocmai în această confruntare a
realului din sine cu cel din sinea lucrurilor se află cheia aventurii sale irepe-
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tabile. Aventură pe care o numește pur
și simplu „Drumul”. De aici înclinarea
sa spre meditație, așa cum numai călugării din schituri uitate mai știu să o
facă și să o trăiască : „Pustnicii sunt
pe-aproape/ Sau la mică distanță./
Caută cartea, cartea din care beau/ Ca
dintr-un izvor./ E vară, ziduri și fum./
Brațul și mintea / Se-ascund/ În snopii din carte”. Revelație pe care poeta o
dezvoltă ajungând la înțelegerea Cărții
ca însemn și chezășie ale Veșniciei:
„Pustnicii au la piept comori/ Și grâul
verziu,/ Pierdut pe pământ./ Scântei
sar din carte./ Șoaptele adorm în
amurg./ Lunecă-ncet lemnul din
carte./ Nimeni nu o mai deschide./
Doar drumul spre el/ Mai dă fiori./
Trunchiuri,trunchiuri în cărți/ Se
zvântă la soare”.
Nu este greu să înțelegem că dedicându-se căutării a ceea ce este esențial,
adică dăinuitor și tainic în miracolul
trunchiurilor de cărți, poeta se desparte de lumea utilitarismului și a efemerului. O lume dez-umanizată și dezumanizatoare în care riscăm fiecare
dintre noi să rămânem prizonieri.
Pierzându-ne astfel înțelegerea rosturilor noastre și șansa de a ne înscrie în
armonia universului. Șansă pe care neo dă însăși poezia către care cheamă cu
o admirabilă sinceritate și poeta:
„Căutați poezia/ Și n-o veți găsi/ Ca pe
un aforism./ Un cântec al planetei/
Galopează prin girul aștrilor” .
De aici, conștientizarea condiției sale,
de fapt a adevărului că ea, poeta, și ei,
semenii săi, pe care îi iubește și pe care
vrea să îi inițieze, să îi călăuzească prin
labirintul condiției umane, nu se pot
regăsi sub aceleași orizonturi. Trăire
pe care Ana Pop Sîrbu o transcrie în
versuri scurte, într-un tempo sacadat,
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exact așa cum, fără continuitate și, nu
de puțin ori, fără un ideal înalt sunt și
întâlnirile cu cei care nu știu, nu pot
sau nu vor să își asume sensul vieții,
rațiunea de a fi: „Eram singuri pe versant./ Primii plecaseră./ Se încurajau
unii pe alții./ Erau nehotărâți./
Incapabili să fie văzuți./ Tremurau./
Unii erau mărturia altora” (Indecizie).
După cum, tot de aici vine sentimentul
dureros al imposibilității ca mesajul în
care sunt încrustate trăirea și tristețea
sa să nu poată fi înțeles de semenul
pentru care poeta a mers la rădăcina
lucrurilor: „Ți-am trimis același rictus./ O mie de greieri./ Prizonieri sub
luciul verii./ Un popas,/ Printre vocalele de sub pini./ Pe metereze,/ Am
lăsat un semn mic/ Din celălalt veac./
Ți-am pus în mână/ Regatul meu//
Curând,/ Același iunie va spăla
/Alfabetul absenței” (Alfabetul
absenței)
Firesc este să ne întrebăm de ce atunci
nu mai încredințează poeta lăuntricele
sale trăiri și nu se retrage într-un turn
de fildeș, departe de lumea
dezlănțuită? Răspunsul ni-l dă Ana
Pop Sârbu în admirabilul portret
Poetului, pe care îl reproduc integral,
lăsând cititorului bucuria de a-i simţi
inefabilul: „Poetul atinge alte vocale./
Decolorează răbdare./ Pagini străine
strânge la piept./ Același drum al inimii./Același desen./ Pe nisip,/ Pe trecut. „Nu te pripi, ziceai,/ Căci nici-un
sfârșit / Nu toarce în noi./ Că vrem să
trăim/ E în alte oglinzi./ Și noapte, și
zi/ Și ploaie, și ploi/ Ne vor acoperi./
Prin ferestre vedea-vom/ Nevăzutul./
Se va așeza fluid,/ La pândă,/ Pe
viețile noastre străine,/ Pe frunțile
noastre/ Opintite./ „Nu te pripi”,
ziceai./ Imagini calde/ Vor cădea din

ierbare/ Pe-obrazul acelorași semne,/
Pe talgerele pline de viață./ Atâtea
părți vor curăța/ Bucăți de nimic./
Poetul e-n fiecare bucată” (Poetul.
varianta 2)
Să reținem aceste vorbe care pot fi
luate ca legământ că, undeva, odată,
poeta însăși ne va deschide Marea Cale
spre nebănuita lume în care, cu adevărat „Amurgul, din alb, devine atât de
albastru,/ Încât pe la miezul nopții/ Îl
vezi violet./ Fără contur, ca ficțiunea,/
E priveliștea ce înaintează spre centru./ Un cerc ce se strânge./ Și, deodată, povestea se scrie./ Frumusețea se
rostogolește./ E o scriere despre
împrejurări’’.
Aceasta este „povestea” pe care s-a
încumetat să o scrie Ana Pop Sîrbu. O
poveste a cărei variantă cromatică ne-o
oferă desenele de o rară armonie ale
Sabinei Ivașcu. Ele însele, parte a
aceleiași aventuri lirice și sufletești.
Spuneam la început, reluând ideile
Mariei Hulber, că această nouă carte a
Anei Pop Sîrbu este, prin excelență,
expresia feminității nesupuse canoanelor. Înțelegând prin asta că poeta nu
cade în capcanele pe care i le întind
canoanele unui lirism siropos – era să
zic … feminist – m dar nici în cele ale
unui modernism bulevardier, de consum. Poezia Anei Pop Sîrbu își are o
lume unică în felul ei, creată și confirmată prin ceea ce Florin-Corneliu
Popovici numește ,,tentative de autentificare’’, implicit prin ,,densitatea focarelor de semnificare’’, pe care le-a
intuit Ilie Gyurcsik.
Pentru toate aceste motive, nu cred că
aș putea să pun punct acestor note de
lectură, recunosc subiective și deloc
străine ecourilor acestei aventuri lirice,
decât lăsându-i tot Anei Pop Sîrbu să
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ne spună care este menirea sa cea mai
de preț. Adică pentru ce scrie și pentru
ce nu scrie, știind atât de bine care
este forța și datoria supremă a poetului
și a versului său: „E o sugestie să
meșterești vanitatea./ El șovăie, tace./
Limpezește lumea/ Smulsă din mine./
Dă contur norilor./ Dealul din față/
Devine munte./ Focul pâlpâie./ Doar
el îi simte mâna uriașă” (Dealul din
față devine munte).

*

Octavian MIHALCEA

Răni lăuntrice
În volumul semnat de Carmen Focșa,
Colonia fericiților (eLiteratura,
București, 2019), găsim identificări cu
esențele naturii, cu tot ceea ce predispune la redimensionări considerabile
în vederea accentuării verbului poetic.
Atrage atenția abundența simbolurilor.
Ritmul corespondențelor este susținut,
raportat direct la amplitudinea proceselor sufletești. Introspectările realizate de Carmen Focșa, nu de puține
ori cultivând paradoxul, conduc înspre
mesaje percutante. Metaforele sunt
revelatoare: „Când știi totul despre
tine și astfel/ Ți-ai devenit străin/ Te
așezi cu fața la soarele rotitor,/
născând mereu alți sori/ Iar păsările
te-mpușcă, pe rând, cu ele/ însele/
Fiecare crezând că vei muri câte puțin
...” (Micropoem). Rememorările,
transfigurate, compun episoade
existențiale încărcate de sensuri.
Idealul s-ar putea camufla „Undeva,
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într-o iarnă pustie, despre/ care, poate,
ți-am vorbit/ Cu nechezat de cai
frământând sub/ copite/ Luminanghețată a lunii/ Care ne prelungea
nesfârșit, nesfârșit ...” (Altfel de poem).
Versurile din Colonia fericiților sunt
consonante cu marile întrebări.
Treptat, simțim cum ne învăluie efluvii
supratelurice. Nuanțele dramatice nu
sunt excluse din această aspectare
turbionară. Anumite abstractizări
subliniază o ingenioasă abordare a sintezei dintre exterior și interior. Mai
trebuie specificat faptul că prezentul
volum este ilustrat cu lucrări ale lui
Theo van Doesburg, fondatorul curentului artistic De Stijl. Iată o mostră de
extaz apolinic, pe un teritoriu ce se
apropie din ce în ce mai mult de paradigma saturniană: „Creștetul ei se
unea cu soarele/ Atât de departe era/
Drumul devenise tot mai îngust/
Pasăre-n zbor – tot mai grea ...// Nu
era iarnă dar nu era nici vară/ Soarele,
doar soarele o mângâiase/ În punctul
acela, pe creștet/ Ca pentru-ntâia și
ultima oară// Copacii-și decojeau
umbra de pe oase/ O priveam de
departe; prea multă/ lumină/ Îmi
ziceam în gând, șovăind, așteptând/
Cerul era clopot ruginit de când nu
mai/ sunase ...” (Orizont). Solitudinea
și înfrângerea nu sunt eludate, având
parte de sublimări într-un discurs liric
persuasiv. Interacțiunile lumilor au o
deosebită frecvență. Iată anumite
potențialități incitante: „Poate nașterea
ta a fost plătită cu o/ moarte/ Poate la
nașterea mea, moartea-nviase/ În
somnul meu și-al tău, uneori/ Se
zbăteau îngeri de mătase.// E atât de
departe clipa aceea, încât/ Poate eram
și eu totuși altcineva/ Așezând, în
pragul casei, strachina cu / lapte/ Să
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vină șarpele de aur și să-l bea ...”
(Şarpele de aur). Soarta și metafora se
îngemănează fecund, joc mângâiat de
nostalgii nedisimulate. Numeroase
accepțiuni simbolice populează poeziile lui Carmen Focșa, uneori veritabile
răni lăuntrice. Regenerarea timpului
este una dintre mizele majore ale volumului Colonia fericiților, pe fondul
unor inedite pasaje labirintice. Pulsația
vitală are valoarea pietrei angulare.
Sunt incursiuni spiralate într-o memorie cu parfum primordial. Valorile nocturne conferă profunzime versurilor,
determinând regresii la niveluri semnificative ale eului. Plafonul oniric e
șlefuit cu asiduitate. Condiția artistului, adeseori problematică, este
subliniată în poemul ce dă titlul cărții,
cu valoare de epilog: „Mai durută
decât însăși durerea/ E absența
durerii/ Când cărarea ia forma
urmelor de pași/ Mierla presimte
ploile/ Dar nu și rodul întârziat,/ Pe
crengi, de la un nod la altul/ Câte-o
dorință neîmplinită,/ Poeții – singurele timpane/ Care vibrează într-o
lume surdă/ În colonia fericiților/ Care
privesc lumea printr-un ban/ găurit.”
*

Ion ANDREIȚĂ

O lecție de demnitate
națională
Când aud de Tudor Vladimirescu, îmi
vine imediat în minte o amintire dintrun timp mai mult sau mai puțin îndepărtat – și-i musai s-o iau pe urmă-i.
Ajung la Slatina de Olt, orașul

adolescenței mele, și poposesc într-o
casă anume, așezată la poalele
Grădiștei (o ridicătură ciudată de
pământ și piatră, un munte de munți
pe plaiul dacic. Casa de care vorbesc,
Casa Deleanu – un veritabil palat, cu
peste 20 de încăperi – păstrează între
zidurile sale una din cele mai
emoționante lecții de istorie. Îmi
amintesc cum bravul și eruditul nostru
profesor de istorie, Nicolae PopescuOptași, de la Liceul „Radu Greceanu”,
ne lua cu sine cel puțin o dată pe an
aici, la Casa Deleanu, să înțelegem mai
bine, la fața locului, importanța
Revoluției lui Tudor Vladimirescu.
Pentru că Pandurul de la Padeș,
împreună cu oștenii săi, în drumul lor
spre București, au poposit câteva zile
în Slatina – Tudor fiind primit de către
boierul Deleanu, în această impunătoare casă. Se zice că intrând în camera-birou a boierului, acesta l-a invitat,
protocolar, să ia loc. Tudor, observând
că în încăpere nu era decât un singur
scaun, i-a replicat, rămânând în
picioare: Nu stau, boierule, pentru că
dacă intră cineva cu un rang mai mare
ca al meu, va trebui să-i cedez locul –
și aceasta eu nu voi a face. Nici n-a terminat vorba Tudor, că pe ușă și-a făcut
apariția ( aranjată?) un boier cu grad
mai înalt. Lui Deleanu, zice cronica
orală i-a plăcut mândria Pandurului și,
drept urmare, a asigurat hrana oștirii
sale pe zilele staționării la Slatina,
sacrificând oi, vaci, boi etc.
Citind, în manuscris, cartea doamnei
Victoria Stolojan-Munteanu, Tudor
Vladimirescu, fapte și legende,
Editura „Antim Ivireanul”, Rm.
Vâlcea, 2020 – constat că de sentimente asemănătoare este pătrunsă și
domnia sa, din moment ce faptele și
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legendele despre Pandur – în contextul epic mai larg al altor întâmplări de
profil – pe care le aduce, comentândule, în acest volum – se constituie într-o
profundă și pilduitoare lecție de demnitate națională.
Volumul debutează cu un frumos gest
temerar din partea autoarei: prezentarea lui Tudor – „oștean al lui Hristos,
izvorât din norod” – ca pe un apostol
al Mântuitorului. Ca urmare, sunt
aduse în atenția cititorului cele nouă
Fericiri rostite de Iisus Hristos în
Predica de pe Munte (Evanghelia
după Matei, 5:1-11:25) fiecare în parte
fiind probată prin însușiri semnificative din portretul moral și faptic al
Pandurului. Nu întâmplător Tudor
susținea că este dac; da, un dac
creștinat de către unul din cei mai destoinici apostoli ai lui Hristos – Sfântul
Apostol Andrei.
O atenție specială este acordată, în
economia cărții, legăturii lui Tudor
Vladimirescu cu Mânăstirea Lainici; ca
și cu alte mânăstiri (Tismana) și biserici, spre care soarta l-a îndemnat,
ocrotindu-l. În mânăstirea Lainici –
ale cărei începuturi sunt legate de activitatea sfântului Nicodim de la
Tismana (1340-1406) marele reorganizator și îndrumător spiritual al monahismului românesc în secolul al XIVlea – Tudor s-a ascuns, deghizat în
călugăr, în perioada când era urmărit
de turci și de fanarioți, mânăstirea
suferind mult (devastată, arsă de turci)
alături de credincioșii săi.
Spun toate acestea pentru a înțelege
mai ușor în ce perimetru de spiritualitate se formaseră, trăiau și luptau
Tudor și pandurii săi (ca și haiducii lui
Iancu Jianu, cu Andri Popa – „cel vestit” – în ceată).
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O primă secțiune a cărții este consacrată de autoare unor legende și mituri
din zona mai largă a localității de
baștină – Bumbești-Jiu. Întâmplări de
pe la zidirea satelor și botezul
munților. Frumos relatată și profund
educativă – legenda munților Parâng
și Mândra, numiți astfel după sacrificiul celor doi copii ai lui Decebal. „O
mamă adevărată din Bârlești”, sclavă
la turci și revenită să moară acasă, pe
pământul natal, amintește, într-un fel,
de „Dan,căpitan de plai”, balada lui
Vasile Alecsandri. Legenda uliţei
Pandurilor vine de la panduri şi a
Mihăieștilor vine de la numele lui
Mihai Viteazul, care, în fuga calului, șiar fi pierdut aici scara de la șaua ce-l
ținea călare. „Fiecare capăt de uliță are
povestea lui” – precizează Victoria
Stolojan-Munteanu – iar ea
despletește toate aceste „capete de
uliță” în povești ce încântă auditoriul.
„Fântâna Rudarilor”, „Pârâul
Mirului”, „Drumul Rușilor” urcă în
timp până în clipa contemporană,
până la întâlnirea cu „Hei-rup! Heirup! Bumbești-Livezeni” – marele
Șantier Național al Tineretului, intrat
în legendă și prin cartea (singura, de
altfel) pe care i-a consacrat-o regretatul scriitor și gazetar Dionisie Șincan
(„Oameni și stânci”, 1956) participant
la epopee, alături de alți gazetari
(Mihai Caranfil, Mitică Moldoveanu) și
artiști (Ilarion Ciobanu). Cel mai
cuprinzător spațiu al cărții este dedicat, se înțelege, temei principale:
Tudor Vladimirescu, fapte și legende.
Unele locuri păstrează imaginea
Pandurului în multiplele lui ipostaze:
brav, semeț, luptător, blând, vesel etc.
– chiar dacă Tudor n-a poposit prea
mult în acele locuri, sau deloc. Fapta
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devenea legendă – și circula ca și cum
s-ar fi născut acolo, de unde era luată
de limbajul oral, amplificată, și purtată
în alte și alte spații.
Multe întâmplări reale au intrat în
istoria orală circulând drept pilde și
legende în spații diverse și îndepărtate
– în tot hotarul românilor (cel puțin;
de nu vor fi creat insomnii și turcilor,
precum Viteazul cândva).
Au circulat, uneori cu valoare de anecdotă, întâmplări petrecute cu prietenii
haiduci, cu ceilalți doi mari prieteni ai
săi, serdarul Vasile Moangă și postelnicul Nae Mamară (zis și Brădiceanu).
Între două atacuri cu turcii, de pildă,
Tudor Vladimirescu găsește timp să fie
naș la căsătoria căpitanului său Gârbea
cu frumoasa Bălașa. Tot pe-atunci – și
tot pe-acolo – se naște și legenda frumoasei Dragodana – amintindu-mi
de o altă Dragodana, numele unui sat
din Dâmbovița (lângă Picior de
Munte, alt toponim frumos) pe splendidul traseu natural Târgoviște-Găești.
Dincolo de legendă, sau odată cu
legenda, scriitoarea Victoria StolojanMunteanu apelează la ipostaza
(științifică) de istoric – și bine face –
subliniind etape și fapte importante
din viața și activitatea lui Tudor
Vladimirescu. Își ia în ajutor, citându-i
fără comentariu, savanți de renume și
netăgăduită credibilitate (precum
regretatul academician Florin
Constantiniu). În acest context este
adus în atenția publică Steagul lui
Tudor Vladimirescu – drama și
măreția acestui simbol național, întărite prin însuși destinul celui ce avea să
declare: „Eu, unul, nu mă tem de
moarte, căci am știut că înainte de a fi
ridicat steagul pentru dobândirea
drepturilor țării mele, m-am îmbrăcat

cu cămașa morții”. Se pare că Steagul a
aparținut familiei de panduri
Cacalețeanu, transmis din generație în
generație. Ion Cacalețeanu, șeful tunarilor în oastea lui Tudor, a primit și
alte „trofee” din mâna Pandurului,
după cum este amintită însăși zisa
Vladimirescului, în acel mai 1821:
„Păstrează tu această sabie și acest inel
ce-l am de la părinții mei. Mi le vei
înapoia, vrând Domnul să mai trăiesc,
iar de nu ne vom mai întâlni, păstrează-le ca semn de prieteșug”.
Despre Steagul lui Tudor Vladimirescu
– în al cărui ciucure pulsau cele trei
culori din drapelul național de mai târziu (roșu, galben și albastru) – s-a vorbit peste vreo 40 de ani, cu prilejul serbării de la Garnizoana Craiova, trofeul
fiind acum în posesia lui Gheorghe
Cacalețeanu (fiul pandurului Ion)
ofițer în Garda Națională. Ce se va fi
întâmplat cu aducerea lui în București
(1882) și includerea în patrimoniul
național – personal, nu știu prea
multe. Rețin însă că, un timp, nu s-a
mai știut/vorbit nimic despre el. Abia
peste un secol, un alt mare istoric și
patriot, olteanul Gheorghe Iscru, profesor universitar, avea să dea de urma
Steagului – și să scrie (cum și unde a
putut, la vremea aceea) niște articole:
„Contribuții documentare privind steagul revoluției din 1821”, în „Mitropolia
Olteniei”, XXXIII, 1981, nr. 7-8,
pp.381-389 – și: „Steagul revoluției
din 1821”, în „Revista arhivelor”,
LXVIII, 1981, nr.2, pp.204-212.
Suprema recunoaștere și prețuire pentru o persoană/personalitate se petrece atunci când ea este nemurită (și)
prin literatură. Tudor Vladimirescu se
bucură și de această înaltă răsplată.
Poeți de mare valoare națională –
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trecuți din cartea de istorie a literaturii
în manualul de școală – i-au închinat
poezii, balade, cântece. Iată o strofă
dintr-o poezie de ardeleanul George
Coșbuc, consemnată de Victoria
Stolojan-Munteanu:
Cântecul lui Tudor Vladimirescu
Vine-un chiot dinspre munte
Vine freamăt de păduri
Tudor domnul vine-n frunte
Cu mulțime de panduri…
Aceste versuri îmi amintesc de un cântec popular închinat, mai târziu, altui
mare luptător patriot, Avram Iancu:
Strigă Bărnuț din Sibiu
Că Ardealul nu-i pustiu,
Strigă Iancu de la munte
Nu te teme, măi Axente,
Că și eu vin de la munte
Cu opt mii și șapte sute,
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Că românii sus, la munte,
Stau ca brazii, mii și sute…
În manieră populară este și balada pe
care „regele poeziei”, moldoveanul
Vasile Alecsandri, o dedică
Pandurului:
Visul lui Tudor Vladimirescu
Tudor, Tudor, Tudorel
Dragul mamei voinicel
De când mama ți-ai lăsat
Și olteni ți-ai adunat
Pe ciocoi să-i prinzi în gheară
Și s-alungi grecii din țară
Mult la față te-ai schimbat
Și mi te-ai întunecat.
Cartea doamnei Victoria StolojanMunteanu, de certă valoare literardocumentară, n-ar trebui să lipsească
din nici o casă de român.

In memoriam
Valentin Chifor

Radu Iftimovici –
un aristocrat al spiritului

Personalitate accentuată, om fermecător, medicul-scriitor Radu
Iftimovici (1931-2020) m-a onorat cu prietenia lui, fapt copleșitor în
perspectiva etern-omenescului. L-am cunoscut doar din cărțile lui,
din scrisori, din convorbiri (mă suna din București, Cluj sau Paris). Nu
ne-am întâlnit direct, nu i-am strâns niciodată mâna, nu i-am văzut
niciodată ochii. Atașat de Oradea – absolvent (promoția 1950) al
liceului „Emanuil Gojdu”, nu a mai prins, din motive de sănătate,
sărbătorirea Centenarului acestuia. Îmi expedia volumele sale elegant tipărite la Editura Curtea Veche. Unele piese de teatru mi le-a
oferit dactilografiate înainte de tipărirea lor. Mai mult, mi-a citit la
telefon unele scene din Aventurile pravoslavnicilor Mitică și Petrică,
definitivată târziu (2018), piesă politică cu personaje fictive, deși onomastica lor e arhicunoscută, principele-scriitor Dimitrie Cantemir și
Petru cel Mare, țarul Rusiei. Dramaturgul are verva verbului, capabil
să resemantizeze fictiv personalități, mentalități, deși recurge și la
anacronisme. Principele moldovean prețuit de Academia din Berlin,
elogiat de filosoful Leibniz, e îndrăgit și urât, invidiat de Țar.
Dramaticitatea textului vine în siajul vodevilului prin amestecul șarjei
cu sarcasmul usturător, grotescul, ludicul, farsa demistificatoare. Visa
să-l vadă montat scenic, dacă nu la București, eventual la Chișinău. N-a
fost să fie... A survenit inevitabilul, urmare a unei intervenții chirurgicale la Paris. După revenirea la București în convalescență, am avut cu
autorul o ultimă convorbire. Întâlnirile noastre, deși mediate telefonic,
electronic, reprezentau mereu o bucurie, o emoție reală, recon-
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fortantă. Am glosat în marginea
unora dintre aparițiile sale editoriale, râvnind inclusiv schițarea
unui medalion critic (vezi Valentin Chifor, Metaforele eternității,
Oradea, Editura Revistei Familia,
2018). Lipsit de orgolii auctoriale,
neconcesiv, uneori îmi tempera
micile exerciții de admirație cu
care-l „întâmpinam”. Pe dedicaţia unui volum îmi mulţumea
pentru că l-am „băgat în seamă”.
Pe o vedere expediată din Paris
alături de o carte de vizită se
autodefinea modest „Radu Iftimovici, pieton şef”. Aproape nonagenar, impunea prin rara-i
vigoare intelectuală, prin tinerețe
spirituală, erudiție, prin talentul
său literar – dramaturg, memorialist, povestitor și portretist remarcabil din stirpea moldovenilor (ascendența sa paternă era
bucovineană).Spirit superior ironic, autoironic (ironia şi autoironia
sunt funcţiuni ale inteligenţei), te cucerea instantaneu prin șarmul
relatării. Virusolog reputat, R. Iftimovici s-a dedicat cercetării la
Institutul Pasteur din Bucureşti, la Institutul de virusologie al
Academiei de Ştiinţe Medicale. A făcut o carieră universitară, a predat
în universităţi străine (Tunis), a conlucrat la San Diego – California
cu George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel, ne-a reprezentat la
congrese internaţionale de medicină, a avut o vizibilitate europeană –
un flash de celebritate (medalia Nils Bohr – Copenhaga pentru virusologie, premiul Kalinga acordat de UNESCO, cu o laudatio de
Federico Mayor) ca autor de cărți medicale (tratate academice de istoria medicinii și biologiei), respectiv cărți de popularizare, unele
traduse în germană, rusă, franceză, maghiară (Istoria universală a
medicinii și farmaciei, 2008; Istoria luptei cu microbii și virusurile –
în colaborare cu acad. N. Cajal, 1965; Creație românească în biologia
universală, 1977) alături de biografii ale unor personalități din
„lumea discipolilor lui Pasteur”: V. Babeș, George Emil Palade,
Constantin Levaditi, D. Voinov, frații Ciucă etc. Omul de știință prac-
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tica dezinvolt rigoarea cercetării alternativ cu evanescenţa ficţiunii –
în speţă metafora teatrală. Reprezentaţiile cu unele dintre piesele sale
au focalizat atenţia publicului spectator prin încărcătura lor
subversivă (Nu ucideţi caii verzi!, Creşteţi vipere la sân, Crimele
Agatei Cristea, Ah, ce grozav să faci amor pe ploaie!, Curve de lux,
A cincea cameră a inimii, Poftă bună, canibali!, Joc ciudat după
scăpătat etc.). Teatrul său dur, iconoclast, cultivă comedia politică,
între deriziune, bufonadă și farsă-filipică împotriva mediocrităţii,
imposturii intelectuale, carierismului, incompetenţei, nonvalorii,
tarelor umane (egoismul, delaţiunea). Prin beligeranță ironicamuzată, în fond gravă, prin imensul hohot de râs (umorul, armă
foarte puternică) Iftimovici îngroapă imunda realitate românească a
evului comunist. Deşi datată pe alocuri, dramaturgia sa este una a
conştiinţei etice, a rezistenţei spirituale, necruţătoare cu minciuna şi
oportunismul, imună la dogme, înjosire ideologică, la alienarea fiinţei
în statul totalitar. Stilistic, teatrul său excelează prin ironie și sarcasm,
deriziune devastatoare, vervă parodică, limbaj dezinhibat, demistificator, rezerve vaticinare și amputarea lirismului. Imaginarul său intelectual-livresc impune prin fantezie flamboaiantă, prin truculență
verbală. În memorialistica sa (Veșnica mea pomenire, 2014) R.
Iftimovici a oferit cu talent narativ o amplă cronică a secolului al XXlea cu traumatismele lui fatale (Holocaustul, Gulagul). Acolada biografică (arborele genealogic, etapa școlarității, cariera medicală,
creația literară) hașurează liniile definitorii ale spiritului său, dar cartografiază prioritar situații, oferind o amplă canava, veritabil satyricon
al epocii dejisto-ceaușiste. Autorul ni se livrează ca adversar al mitizărilor, spirit antimistic, tolerant (lipsit de prejudecăţi etnice şi religioase), adept al democraţiei. Cartea recompune un uriaş puzzle
(mentalităţi, moravuri, drame): bolşevizarea ţării, sovietizarea
ştiinţei, distrugerea intelectualităţii, seria epurărilor şi demascărilor,
vânătoarea de reacţionari, tehnica cameleonică a schimbării culorii
politice, oportunismul, pactul cu diavolul (nume prestigioase –
medici, scriitori, între care câteva crochiuri în aqua forte, de la N. Gh.
Lupu, Aurel Moga, Ștefan N. Milcu, C. I. Parhon, Simion Stoilov la
Arghezi și Sadoveanu). Autorul restituie dimensiunea istoricopolitică, dar şi cea comico-tragică a comunismului real românesc –
anatomie a totalitarismului – un tablou dramatic, tulburător, atroce,
dar nelipsit de râsul enorm, rabelaisian, terapeutic al autorului. Cine
vrea să-și rezerve o bucurie de lectură capabilă să fortifice spiritul trebuie să parcurgă memorialistica sa (Veşnica mea pomenire, 2014;
ediție revizuită și adăugită, 2015), panoramă epică traversată de ironie
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corozivă, badinaj, umor nebun, aliaj de obiectivitate, rectitudine
morală şi reflexivitate, odată cu o galerie portretistică inubliabilă, cu
lumini și umbre, focalizată pe marele istoric N. Iorga, pe V. Babeș,
Levaditi, I. Cantacuzino, George Em. Palade, Ștefan S. Nicolau, Gr. T.
Popa, Iuliu Hațieganu, Raluca Ripan, I. Biberi, nu mai puțin pe scriitori – Paul Everac, Titus Popovici, fost coleg de liceu ş.a.. Valențele
literare nu lipsesc nici din cărțile sale medicale, emblematic fiind volumul Întâmplări ciudate din istoria medicinei, 2019, care aliază seducător istoria științei (scrupul, rigoare) cu ficțiunea (deschide drum
imaginației), din Antichitate, Evul Mediu spre edificiul medicinii moderne – de la Hippocrate, Galen, Avicenna la Pasteur, Röntgen, Koch,
Harvey, Fleming, Ehrlich etc. Aristocrat al spiritului, seniorul intelectual Radu Iftimovici, medicul – scriitor imun la compromisuri – şi-a
salvat sufletul („… salvavi animam meam”). Odihnească-se în pace!
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Disonant

Profesorul Boda Oszkár (1905-1976) în concert în
anul 1974 (este cea mai reprezentativă imagine
pecare am găsit-o, în pofida calității ei deficitare.
O primă disonanță!)

La începutul anilor 70, în adolescența târzie, urmam cursurile Școlii
Populare de Artă din Oradea, secția vioară, cu legendarul (local, dar nu
numai) profesor Boda Oszkár (în imagine). În pragul pensionării,
admirabilul dascăl și interpret școlit în tinerețile sale post-chezaro-crăiești
la Conservatorul din Viena manifesta evidente idiosincrazii, dobândite de-a
lungul împlinitei și dificilei cariere, față de orice sunete ieșite din rigorile
armonice. Sunete pe care numeroșii săi discipoli le mai scăpau inevitabil
din instrumente în cursul lungilor și plicticoaselor studii de game, arpegii,
sincope, triolete și enorm de multe altele. Mic și îndesat, cu ochelari cu
rame groase și negre îndărătul cărora o pereche de ochi agili îți urmăreau
cu tenacitate viermuirea neîndemânatică a degetelor pe luciul corzilor, te
întorcea fără să clipească, cu un oftat sever, la începutul exercițiului, pentru
orice ratare. Dar știa în același timp să exclame admirativ (phuuuuu!) când
îți ieșea câte un glissando dificil înspre pozițiile instrumentale superioare.
Întregul lui suflet, mare, în pofida înălțimii fizice, era pus în joc în cursul
fiecărei ore, cu fiecare talent, mediocritate sau chiar antitalent cu care își
freca nervii și energia în mod nediscriminator, de parcă a doua zi respectivul ar fi urmat să concerteze pe o scenă mare. Pe cei mai avansați îi și
acompania la pianina din colțul sălii mici și întunecoase a cărei fereastră
înaltă dădea înspre o stradă îngustă acoperită de coroanele imense ale castanilor. Ca învățăcel știai atunci că e preferabil să nu greșești, reacția fiind
dublă, căci îl obligai și pe eminentul dascăl să reia acompaniamentul de la
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începutul bucății. Însă ceasul rău nu cere permisiunea niciodată. Te concentrai cât erai capabil, cu stomacul contractat, te precipitai în cadențe sinuoase prin multe game și tonalități, dar se mai întâmpla să treci precum
un tanc ruginit cu vreun si becar peste fa majorul susținut cu exactitate pe
clapele pianinei de degetele sale muncite, de izbucneau scântei gălbui,
uruite, ca dintr-un aparat de sudură. Moment în care profesorul țâșnea de
pe taburet în picioarele-i scurtuțe acoperite de niște pantaloni uzați și largi
spânzurați de o pereche de bretele roase, tremurând tot, cu ochelarii groși
aburiți, cu ochișorii vioi deveniți invizibili prin lentilele lăptoase. Doar
dogoarea lor surescitată îți pârjolea, ca un fulger sideral, cutia lustruită a
strunei. Se prindea cu mâinile de șuvițele cărunte ce-i flancau timid chelia
și răcnea cu o voce disproporționată față de statura sa măruntă, însă acum
nu înspre tine – nu ți-ar fi adresat o vorbă grea pentru bunul lumii – ci
înspre grosimea surdă și impersonală a pereților: milyen kutya élet (ce
viață de câine)! Atunci mă stăpâneam cu greu să nu pufnesc în râs. Însă
acum, rememorând, mă năpădesc lacrimile.
Viață de câine, și poate una cu mult mai înverșunată, duceau și cei ce
au postulat și matematizat pentru prima oară accidentele melodice care
consumau zi de zi, două milenii și jumătate mai târziu, liniștea și energia
senectuții profesorului Boda. Dar, spre deosebire de modestia și franchețea
acestuia, magistrul pitagoreilor nu își asuma și nici nu își eroda sănătatea
din cauza inabilității discipolilor, ci întorcea ca un bumerang văpăile incertitudinilor înspre existențele lor. Căci acusmaticii, mathematikoi-i și
fizikoi-i, erau legați de gruparea elitistă din Crotona prin legături înrobitoare. Primul de care se lovea un nou aspirant era apăsătorul legământ de
tăcere. Era de altfel proba fundamentală pe care orice novice trebuia să o
treacă timp de doi sau trei ani (după unii autori chiar cinci), în care nu i se
permitea nici cel mai mic comentariu, nici măcar vreo remarcă despre ceea
ce se dezbătea în comunitate. Și nici vederea directă a Maestrului, ca încununare a auto-zeificării sale. Tot ce se dobândea pe calea cercetării colective
era ferecat cu strictețe în interiorul grupului, iar ceea ce totuși urma să fie
îngăduit către exterior purta semnătura exclusiv a lui Pitagora. Magistrul
era demiurgul, învățătorul și tiranul ce storcea complet puterile intelective
ale discipolilor cărora le sufoca individualitatea și orice inițiativă
importantă personală (câtă similitudine cu atmosfera contemporană din
marile corporații!). Legătura era consfințită printr-un jurământ, prin
bunurile materiale ale tuturor adepților puse în comun și printr-un tabel cu
39 de precepte stricte (unele de un esoterism chiar derutant: „11 – Când te
încalți, leagă mai întâi sandala pe dreptul, iar la spălarea picioarelor începe
cu stângul“ – citările și referințele sunt menționate la sfârșitul textului).
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Orice abatere era pedepsită crunt, până la ucidere, așa cum a pățit Hippasos
din Metapont, descoperitorul numerelor iraționale. De fapt, conform
comentatorilor mai târzii ai doctrinei Școlii din Crotona, el ar fi fost și
autorul efectiv al formulării rapoartelor numerice ale intervalelor muzicale
armonice, atribuite evident marelui Pitagora. Hippasos le aflase printr-o
ingenioasă empirie în care a utilizat câteva discuri din bronz de diferite
grosimi și diametre ce emiteau sunetele respective. Experiment ulterior
simplificat prin analiza vibrațiilor monocordului ce permitea cu o mai mare
ușurință stabilirea legăturilor între sunet și număr. Dar orice istorie din
jurul câte unei descoperiri științifice poate eventual să îți umbrească sau să
îți aprindă afectele cu privire la autori, însă ea în sine e nepieritoare.
Conceptualizările pitagoreice ale suprapunerilor sonore au determinat
explozia milenară a celei mai proprii și subtile arte europene. În locul modurilor orientale, evident, purtând farmecul și exotismul lor aparte, intervalele consonante (cvartă-cvintă-octavă – sym-phoniai), în opoziție cu
celelalte, disonante (dia-phoniai – ce includeau, uimitor, chiar și terța și
sexta), au dus la elaborarea sistemului tonal occidental, edificând o întreagă
cultură. Structurată pe armonia pitagoreică, în consubstanțialitate cu cea a
corpurilor cerești, față de care disonanțele intervalelor interzise reprezentau o nedorită, ba chiar inadmisibilă dezordine în sânul perfecțiunii universului.
Iată însă că, odată cu explozia polifoniei, în epoca marilor
madrigaliști renascentiști, „dezordinea” începe să-și expună valențele estetice. În fapt, ea a început să fie utilizată deja din perioada medievală, permițându-și mici relaxări față de antici, excluzând treptat din lista intervalelor „nepotrivite auzului” terța, însă s-a mai păstrat o vreme sexta, după
cum teoretiza încă în secolul 13 în scrierea Ars cantus mensurabilis influentul profesor german Franco din Köln. Cu 5-6 secole mai iute, Aldhelm,
episcop englez de Sherborne, printre altele și poet de limbă latină, fusese
mult mai vehement, utilizând expresia inconveniens diafonia ca factor
„conturbator”, „strident”, „nepotrivit” al muzicii. Începând însă cu Lasso,
Palestrina și în special Monteverdi (nu îl mai menționăm acum pe
„fenomenul” absolut aparte Gesualdo da Venosa despre care am povestit pe
larg în Familia nr. 10/2019), disonanța devine un element indispensabil
construcției discursului muzical. Dar nu numai pe continent, ci și peste
Canalul Mânecii, unde compozitorul englez William Byrd își ruga publicul
și interpreții să nu dea vina pe tipografi pe motivul „asperităților și
disonanțelor armonice” găsite prin partituri! Pentru că aceste intervale
ieșite din schema armonică străveche confereau tensiuni estetico-psihologice și rupturi ale monotoniei temelor din ce în ce mai necesare pe măsura

253

Horia Al. Căbuți
dezvoltării tehnicilor componistice și a arhitecturii conceptuale muzicale
(Max Eisikovits). Tensiuni, inițial având durate scurte, cu caracter predominant ornamental (apogiaturi, anticipări, întârzieri etc.), care cereau
îndată o rezolvare în acorduri consonante. Dar aceste durate mici de dezechilibru, odată cu J.S. Bach, încep să se extindă, perpetuând senzația de
instabilitate de-a lungul mai multor timpi sau chiar măsuri, provocând
acumulări uriașe de energie (Dan Voiculescu). Urmând ca „liniștirea” în
consonanță să vină cu atât mai despovărător. Până la urmă e o problemă de
cultură (Victor Giuleanu) și de educație muzicală a celor ce consumă arta
sonoră. Auzul auditorilor, din ce în ce mai acomodat cu evoluția muzicii și
mai detașat de crisparea perceptivă tradițională, începe să scoată din zona
respingerii tot mai multe intervale disonante (până și secunda mică, septima mare ori intervalele mărite sau micșorate), savurându-le incontestabilele efecte sonore și afective, trecându-le în sfera suportabilității, ba chiar
a așteptărilor, considerându-le încetul cu încetul consonanțe, eventual
puțin mai abstracte. Secolul romantic 19 aduce noi dimensiuni psihologice
izvorâte din disonanțe, de la eroismul triumfalist beethovenian la tragismul
meditativ-metafizic al simfoniilor lui Anton Bruckner, trecând prin pasionale trăiri religioase (Mendelssohn Bartholdy) ori insondabile abisuri erotico-mitologice (Wagner). Până când dihotomia consonant-disonant, la
începutul secolului 20, s-a spulberat complet odată cu Arnold Schönberg și
gruparea sa de atonaliști-serialiști-dodecafoniști, el însuși postulând
„emanciparea disonanței” (Style and Idea, Philosophical Library, New
York, 1950). Temă detaliată tot în numărul menționat. Cam așa ar arăta o
schiță extrem de laconică și lacunară a evoluției „darwiniene” a conceptului
de disonanță de la accident la firesc, de la interdicție la invitație, de la dezordine la o nouă ordine, de la respingător la aclamat, de la evitat de-a dreptul
la excesiv. Că ea este o evoluție bună, stabilă în timp, fertilă, doar publicul
și muzicologii de peste câteva decenii, ori chiar secole, vor ști să răspundă.
În ce mă privește însă îmi îngădui extravaganța de a-mi curăța cugetul și
simțirea, în loc de zgomotul alienant al aleatorismului ori concretismului
sintetic contemporan, mai degrabă în baia tămăduitoare a unui coral de
Bach.
Dar profesorul Boda Oszkár, concentrat mereu asupra salbelor de
note de pe stativele de partituri ale elevilor săi indiferenți (în niciun caz
prestidigitatori conștienți de armonii bizare), nu avea timp să arunce o
privire dincolo de ramurile grele ale castanilor din spatele geamului. Ar fi
întrezărit că întreaga realitate este presărată cu disonanțe ce distrug ori,
dimpotrivă, stimulează armonia cosmosului, a naturii și vieții. O armonie
deplină fără disonanțe ar însemna un singur acord perpetuu, înghețat în
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propria-i eternă inflexibilitate (posibilă imagine intuitivă a paradisurilor
teologice?), pentru că inclusiv trecerea într-un altul ar presupune o minimă
ruptură disonantă. Armonie deplină ar fi poate doar ipotetica nirvana a
buddhiștilor în care orice contradicție, implicit mișcare, inclusiv cea a spiritului, se stinge într-o atemporalitate-aspațialitate-imobilism de natura
tăcerii primordiale, anterioară ivirii primului licăr închegat. Dar aceea nu sar mai putea numi armonie, întrucât armonia presupune cel puțin două
sunete/elemente, fapt ce ar contrazice unicitatea absolută a nedeterminării.
Disonanța e pretutindeni. Disonantă este însăși revoluția pământului cu
mica ei abatere de la perfecțiunea circularității. Pierită ar fi altfel dinamica
anotimpurilor ce mențin clima favorabilă vieții. Disonantă este tectonica
planetei ce scoate periodic din adâncurile htoniene, prin activități vulcanice
apocaliptice, elementele grele necesare civilizației tehnologice. Dar produce
și distrugeri irecuperabile. Nimic nu e gratuit în univers. Nici măcar
răspunsul transcendenței la o rugăciune (Robert Musil)... Disonanțe
include din plin democrația, cea mai evoluată organizare statală inventată
de om, căci cuprinde în ecuația „consonanței” elective și indivizi (și nu
puțini...) fără discernământ. Disonante sunt permanentele gânduri contradictorii din mințile noastre numite de psihologi chiar disonanță cognitivă.
Fără ea am degenera într-o comunitate apatică și sterilă de îngeri.
Disonante sunt aritmiile meta-versificărilor postmoderne în raport cu catifelarea bucolică vergiliană; ori vertijurile psihopatogene ale ecuațiilor relativiste pe lângă valsul lasciv, newtonian, al planetelor în jurul aștrilor lor.
Dar ne-am fi exasperat deja după secole de ode închinate soarelui din centrul lumii! Disonantă este foamea perpetuă a speciilor în veșnică pândă a
prăzii și insațietatea concurențială a marilor corporații, deja invocate.
Disonant este profanul instituțional lucrativ al marilor sisteme religioase.
Disonante sunt bolile perverse, infirmitățile, neputința și sărăcia. Ca și pana
de inspirație a artistului, ori infarctul lanțului silogistic al filosofului. Sau
infirmarea predicțiilor cercetătorului. Disonantă, inutilă și roasă de frigiditate ar fi însă și creația fără zbucium. Disonantă e pervertirea caracterului
omului politic. Disonant e țipătul deznădăjduit al puiului de antilopă
urmărit de leopard. Disonantă ar fi și dispariția carnasierului. Fără voracitatea lui, grațioasele ierbivore s-ar nimici între ele după ce vor fi îngurgitat
întregul regn vegetal. Disonante sunt numerele iraționale pentru care
ciracii lui Pitagora l-au aruncat pe Hipassos în largul mării. Dar văduviți de
falseturile lor am fi calculat și azi traiectoriile sateliților cu abacul.
Disonantă este gâlceava iubitei pentru clipele tale de rătăcire. Dar pustiitordisonantă ar fi inuman-ireversibila ei dispariție. Disonant e răpăitul
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flăcărilor ce devorează scrierile de aur ale bibliotecii alexandrine. Și vuietul
distrugător al timpului mistuind cetățile de gânduri pe care spiritul le-a
clădit cu sudoare și disperări. Oare ce-ar mai fi de tristețea lor grandioasă,
învăluită în neguri de necunoscut, dacă omul n-ar trebui mereu să le
reclădească din temelii? Disonant e cerul mahmur și valurile plictisite ale
mării. Disonante sunt pleoapele căzute peste privirile extenuate de
întrebări fără răspuns. Dar altminteri ce frământări le-ar mai rămâne de
nedormit celor ce vin? Disonantă e și viața, dar și absența ei. Și cugetarea,
și curmarea ei. Și sufletul, și scleroza lui. Disonant e chinul zămislirii și agoniile ultimului ceas. Disonantă e, o, zei, impertinența si becar-ului spulberând insensibil măreția acordului de fa major. Milyen kutya élet!
La cei 71 de ani când a părăsit dizarmonia lumii, profesorul Boda era
o epavă. Adunat și gârbovit ca o cheie fa, având fața brăzdată cu diezi de
riduri și cearcăne cenușii ce-i sincopau privirile albicioase, nu mai avea puterea să reacționeze la dezacorduri ori la indolențele discipolilor. Luptase o
viață cu disonanțele, cu speranțe mereu renăscute, și răpusese batalioane
de falsuri. Dar altele și altele veneau și veneau și tot mai vin din urmă cu și
mai multă, parcă tot mai multă vigoare. Nu putea nicicum accepta că ele
sunt prinse inseparabil în structura lumii, a ființei, a însăși vocației sale. Că
acordul impecabil precum cristalinul lacului de munte își pierde strălucirea
în absența torenților învolburați ai primăverii. Dar poate că nu s-a zbătut
degeaba. Poate că stihiile iraționalului sonor au avut o minusculă clipă de
recul atât cât a durat activitatea sa îndârjită. Acum nu mai au nicio stavilă.
Până și legendele au termenul lor de expirare. Până și idolii intră în uitare.
Dacă faci o incursiune printre cei ce slujesc azi instituția pe care a înnobilat-o cu nici cincizeci de ani în urmă, poate mai găsești doi-trei cărora
numele Boda Oszkár le mai spune vag ceva. Mai degrabă e prezent în
scriptele poștașilor: o stradă nepavată și fără infrastructură de la periferiile
Oradiei îi poartă numele. Sfârșește într-un maidan plin cu brusturi, scaieți
și spinărișuri de înălțimi deșănțate ce concurează trufaș castanii de la fereastra sălii în care Profesorul și-a dus aprigele bătălii.
Consonanțe:
Filosofia greacă până la Platon, I/2, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979
Mario Livio, Secțiunea de aur, Humanitas, 2012
Max Eisikovits, Polifonia vocală a Renașterii, Editura Muzicală a Uniunii
Compozitorilor din R.S.R., 1966
Max Eisikovits, Introducere în polifonia vocală a secolului XX, Editura Muzicală,
1976
Dan Voiculescu, Polifonia Barocului în lucrările lui J.S. Bach, Conservatorul de
Muzică „G. Dima”, 1975
Victor Giuleanu, Tratat de teoria muzicii I, Grafoart, 2014
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Școala în viața din romane

Vrem sau nu vrem, trebuie să admitem că anul 2020 va rămâne anul
în care școala și învățământul, instrucția, au ajuns să fie problemele cele
mai acaparante ale societății umane prin transformările radicale prin care
aceasta trebuie să treacă și pe care trebuie să și le asume, prin măsurile de
adaptare la, și de acceptare a unei noi paradigme educaționale. Yuval Noah
Harari anunța inevitabilitatea unei schimbări în conținutul educației, în
condițiile în care informațiile, fiind atât de lesne accesibile, ar trebui să fie
ultimul lucru care să-i preocupe pe profesori în procesul didactic; ar fi preferabil, după cum subliniază pedagogii de azi, ca elevii să dobândească o
gândire critică, abilități de comunicare, spirit de colaborare și curajul de a-și
explora și utiliza creativitatea, pregătindu-se astfel să facă față schimbărilor: să învețe lucruri noi, să-și mențină echilibrul mental și să-și exploateze
potențialul intelectual în situații neobișnuite (cum este, bunăoară, cea de
acum), într-un cuvânt, școala ar trebui să ne învețe cum să ne reinventăm
permanent (vezi Harari, 2018: 262).
Orice educator de profesie (și eu mă număr printre ei!) este conștient
de faptul că o societate are anumite sarcini de îndeplinit pentru a satisface
necesitățile membrilor săi, sarcini pentru a căror realizare e nevoie de
„activități umane ce trebuie învățate” (Gagne, Briggs, 1977: 29) și de
instituții, structuri, strategii de realizare a unei astfel de învățări, adică de
un sistem educațional menit să contribuie la asigurarea și menținerea echilibrului oricărei societăți. Practica școlară pune în evidență, în diferite
momente ale istoriei și în diferite culturi, categoriile de activități ce contribuie la funcționarea prevăzută, optimizată, a unei anume societăți, care,
invariabil, includ și „funcționarea unui individ în societate” (30), și care pot
fi realizate doar prin învățare.
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Nevoia și dorința de educație au propria lor istorie în evoluția vieții
sociale, efectul lor fiind înregistrat cu fiecare generație care, asigurând
transferul experiențelor existențiale, culturale, spirituale acumulate, contribuie la stimularea constantă, uneori chiar la reconfigurarea idealului uman
în complicatul proces de dezoltare a civilizației și culturii umanității, la
câștigarea, confirmarea și păstrarea valorilor esențiale care girează condiția
umană. Prezența școlii, a celei mai populare instituții care asigură educația
într-o societate, sau a universității, înțeleasă mai ales ca loc de „instruire
pentru excelență” (ah, ce visători erau anticii greci!!), în textele selecționate
acum, înseamnă un răsfăț pentru mine: întotdeauna am fost fascinată de
comunitatea didactică, academică, de prestigiul ei câștigat de-a lungul timpurilor, de responsabilitatea imensă pe care o implică educarea unui individ (gândiți-vă numai ce se poate întâmplă dacă un copil este greșit învățat
să citească!). Ca atare, am ales personaje care să aibă o mărturisită
admirație față de studiu, o dorință permanentă de a-și explora propria
condiție și de a putea contribui la propriul lor profil psihologic.

OPțIUNI IN/CERTE
Este cunoscut faptul că educarea unui individ trece prin mai multe
etape, care includ niveluri și forme adecvate fiecărui stadiu, inițial, continuu
sau segmentat/modular, „cu prezență imediată, mediatizat sau la distanță”
(Moeglin, 2003:38), cu caracter formal, informal sau non-formal, cu metode specifice vârstelor elevilor/studenților, metode menite să le înlesnească
acestora explorarea și înțelegerea conceptelor fundamentale cu care operează societatea. „Autostrăzile informaționale” (Tremblay, 2003: 47) și
modalitatea de instruire reprezintă opțiuni și optici personale, așa cum le
înțelege și protagonista lui Joyce Carol Oates, Rebeca Schwart, care „nu
fusese îndemnată să scrie corect, să citească şi nici chiar să gândească decât
la o vârstă mult mai înaintată, însă nu avea de gând să-şi crească băiatul aşa
cum o crescuseră pe ea părinţii (...); ea, una, primise o educaţie precară. Nu
absolvise liceul, viaţa i se întrerupsese (...); ignoranţa sa era aşa de mare, că-i
depăşea puterea imaginaţiei. Se vedea înţepenită într-o mlaştină, într-un
nisip mişcător până la glezne, până la genunchi” (Oates, 208: 41-2).
Lumea educației, constând dintr-un sistem structurat prin instituțiile
și personalul lor, coerent organizată (în principiu!), funcționează după
reguli proprii, care, uneori, „se pot dovedi incompatibile aplicării unei logici
străine” (Tremblay, 2003: 55), sau neconvingătoare pentru aplicanții sau
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beneficiarii adolescenți bunăoară, cum este Holden Caulfield, rebelul pentru care școala lui, Pencey Preps din Agerstown, în Pennsylvania, poate fi
descrisă așa: „Reclama ei: o poză reprezentând un tip straşnic, călare,
sărind un obstacol. Ca şi cum la Pencey toată ziua nu s-ar face altceva decât
să se joace polo. Eu [Holden Caulfield] n-am văzut nici urmă de cal, nici
acolo, nici prin împrejurimi. Pe poză, sub tipul călare, stă scris ‘Din 1888,
şcoala noastră formează tineri falnici, cu mintea clară’. Asta să i-o spună lui
mutu’. Nu formează niciodată pe nimeni cei de la Pencey, în orice caz nu
mai mult decât în orice altă şcoală. Eu unul n-am avut parte să cunosc acolo
pe nimeni care să fie sănătos şi cu mintea clară. Afară, poate, de doi tipi.
Dacă au fost doi. Şi aceia probabil că aşa erau când au venit la Pencey”
(Salinger, 1992: 4).
Un scepticism asemănător față de logistica aplicată de actanții din
domeniul formării unui individ - cei desemnați de altminteri să pregătească
tinerii (copii sau studenți) pentru a trăi într-o realitate socială, utilizând un
anume discurs care să etaleze valori, cunoștințe, principii -, se regăsește și
în personajul educat și sensibil al lui Faulks, dr Robert Hendricks, aflat într-un
moment de retrospecție: „Educația pe care am primit-o nu m-a convins
niciodată; mi se părea fragmentară și plină de informații inutile. În cursul
carierei, adeseori m-am simțit dezavantajat față de cei care urmaseră școli
mai bune: mă impresionau prin aplombul lor și prin bogăția cunoștințelor”
(Faulks, 2017: 42).

CODUL CALITĂțII
Mulți studenți ai mei mi-au mărturisit că opțiunea lor pentru studii
superioare și o anume facultate este motivată de faptul că vor să aprofundeze un domeniu de interes, vor să se perfecționeze în acel domeniu, vor să
urmeze un traseu profesional provocator (firește că există și alte calcule la
acest nivel, dar pe mine mă interesează categoria de persoane care vor să
progreseze și care găsesc un temei mai puțin material în acest demers);
aceștia au credința, aidoma Sophiei, că „Rostul universității era educația –
însă o educație dobândită în mai multe feluri” (Vaughn, 2019: 109), că universitatea „era un loc al descoperirilor”(149), unde se întâmplă ca „viața –
descoperirea intelectuală, socială și senzuală” (149) să îi cuprindă pe toți. Ea
este un spațiu ce funcționează după norme și reguli specifice, academice,
didactice, dar și sociale, cum ar fi cunoscutele fraternități din universitățile
americane, analizate de Juan Motley în momentul aderării sale la
Fraternitatea MU Chi: „Toate Fraternitățile își aveau sediile lor, adeseori în
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clădiri mari și elegante, care serveau drept cluburi pentru membrii în trecere, iar pentru cei cu reședința la Motley erau centre de viață colectivă,
caracterizată prin mult zgomot și reguli complicate de comportament. Spre
a deveni membru activ al unei Fraternități, era nevoie să te supui unui ceremonial de inițiere, a cărui natură era un secret păstrat cu strășnicie (...);
novicii de la Mu Chi erau arși cu fierul roșu înainte de a putea beneficia pe
deplin de privilegiile acestui ordin” (Linklater, 1969: 131).
Identitatea ocupațională a personajelor este o preocupare centrală a
multor autori care consideră necesar să dea o dimensiune respectabilă procesului de profesionalizare a protagoniștilor lor, supunându-i unei inevitabile evoluții sub aspectul achiziționării de competențe și cunoștințe prin
parcurgerea diferitelor variabile educaționale instituționalizate, dominantă
fiind, în mare parte, universitatea ca simbol al recunoașterii venite din partea societății civile. Personajul eponim al lui John Williams, Stoner, ajunge
să se reinventeze treptat odată cu înscrierea sa la Colegiul Agricol,
Universitatea Columbia, unde își făcea temele „temeinic, conștiincios, fără
plăcere, dar și fără chin”, obținând la finalul primului an „media calificativelor puțin sub „Bine”, devenind conștient că „învățase lucruri pe care
înainte nu le știa”, și fiind gata de continuare a cursurilor obligatorii din
anul doi pentru a obține „diploma de licență la Colegiul Agricol”; acestea
constau în „două cursuri de specialitate, un curs de chimia solului de la
Facultatea de Agronomie și un altul care era o cerință mai mult de formă
pentru toți studenții Universității – un curs introductiv de literatură engleză, care dura un semestru.” (Williams, 1914: 13). Pentru că acest din urmă
curs obligatoriu „îl tulbura și îi provoca o neliniște cum nu mai simțise
vreodată” (14), protagonistul se reconfigurează în al doilea semestru:
„Stoner a renunțat la cursurile de specialitate și a abandonat curricula obligatorie de la Colegiul Agricol; s-a înscris la cursuri de introducere în filozofie și istorie antică și la două cursuri de literatură engleză.(...). A devenit
conștient de el însuși ca niciodată până atunci.” (18). Traseul urmat de
Stoner este un model de învățare personalizată, studentul devenind un
actant activ și creator în procesul auto/educațional pe care îl adaptează propriilor aspirații: „Eliberarea și împlinirea veneau la cursurile la care era el
însuși student. Atunci reușea să regăsească ceva din revelația pe care o trăise în acea primă zi când Archer Sloane [autorul cursului de literatură
engleză] i se adresase la curs și el se transformase într-o clipă în cu totul
altcineva decât fusese până atunci”(30).
Exemplele alese privesc o plajă generoasă de instituții, politici, practici de organizare și funcționare a sistemului educațional, bazat pe condiții
de acces la cunoaștere tradițional experimentate; acestea sunt continuate și
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completate în zilele noastre prin utilizarea noilor tehnologii de informare și
comunicare care, prin saltul lor calitativ major, se pare că vor duce la „o
criză profundă a educației”, la „o dislocare generalizată” (Moeglin, 2003:
210) a învățământului, obligat să găsească alte formule pentru școala de
azi, văzută, ironic, cam așa: „Ce înseamnă învățământul azi ? Elevii vin la
școală cu mașini scumpe (...), au telefoane de ultimă oră (...), au haine de
marcă” (Adameșteanu, 2018: 315). Răspunsul la aceste provocări îl vor
căuta și afla personajele romanelor care se scriu acum!
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Laborator teatral
de fantasme și iluzii

Inspirat de o piesă romantică a scriitorului german Heinrich von
Kleist, spectacolul Familia Schroffenstein, montat de regizorul Kovács D.
Dániel pe scena Teatrului Szigligeti din Oradea, transpune, într-o viziune
modernă și alegorică, mecanismele mediatice ale dezinformării și propagării știrilor false (,,fake news”) în lumea contemporană. Laureat al premiului Junior Prima în anul 2015, tânărul regizor intuiește surprinzătoare
conexiuni care fac posibilă descinderea în actualitate a acestei opere dramatice de la începutul secolului al XIX-lea, reliefând efectele, adeseori
devastatoare, ale realităților plăsmuite în laboratoarele manipulării individuale și colective.
Ideea, asumată în caietul-program al spectacolului, dobândește noi
nuanțe prin extinderea problematicii spre formele de autoiluzionare ce
determină decizii și acțiuni extreme ale protagoniștilor. De la experimentul radiofonic din 1938 al lui Orson Welles și până la mai recentele Wag
the Dog (1997) și S1mOne (2002), subiectul nu a contenit să suscite interesul realizatorilor de teatru și film, arte vizuale ce integrează, în recuzita
lor tehnică, procedee similare cu cele utilizate în procesul deformării și al
trucării premeditate a realității. Între actul artistic cu finalitate estetică și
acțiunea deliberată de ocultare și distorsionare a adevărului, diferențele
sunt notabile, iar arta este mereu chemată în sprijinul complicatului
Teatrul Szigligeti Oradea
Familia Schroffenstein de Heinrich von Kleist
Regia: Kovács D. Dániel / Dramaturgia: Bíró Bence / Scenografia: Horváth Jenny / Sound
design: Bartha Márk / Regia tehnică:Vajda Zoltán
Distribuția: Dimény Levente, Fodor Réka, Hunyadi István, Kiss Tamás, Dobos Imre,
Szotyori József, Tasnádi-Sáhy Noémi, Román Eszter, Balogh Attila, Kiss Csaba, Tőtős
Ádám, Csatlós Lóránt, Trabalka Cecília
Data premierei: 6 martie 2020
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demers de trezire a conștiințelor anesteziate. Din acest unghi de vedere,
spectacolul pus în scenă de Kovács D. Dániel, alături de minunata trupă de
actori a teatrului orădean, ce a demonstrat de fiecare dată un exemplar
spirit de echipă și de virtuozitate interpretativă, depășește orice așteptări.
Dramatizarea semnată de Bíró Bence permite insolite adaptări în raport
cu trama inițială, valorificând toate punțile de noutate oferite de această
piesă-purgatoriu, în care s-au distilat câteva idei premergătoare marilor
curente moderne din pragul secolului XX.
Familia Schroffenstein (Die Familie Schroffenstein – 1803) este
considerată o tragedie a erorilor, prima și cea mai iacobină piesă a lui
Heinrich von Kleist, un scriitor cu o biografie la fel de interesantă precum
întreaga sa operă. Textul nu s-a bucurat însă de notorietate de-a lungul
timpului, intrând rareori în repertoriile teatrelor. Se prea poate ca, la vremea lansării sale, piesa să fi pus la grea încercare raționalismul iluminist
prin reacțiile viscerale observabile în situații-limită, prin încrengătura conflictelor morale imposibil de rarefiat, prin intransigența personajelor
angrenate într-un hățiș de jurăminte de răzbunare, dar, mai ales, prin
intransigența destinului care nu admite derogări de la cele prescrise.
Supralicitarea faptică și limbajul pletoric, ce au ținut-o multă vreme
departe de luminile rampei, devin acum, paradoxal, tot atâtea motive pentru o reușită parodie a zilelor noastre.
Receptat inițial ca o replică la Romeo și Julieta de William
Shakespeare, datorită confruntării a două ramuri ale uneia și aceleiași
familii, ai căror urmași vor pieri din pricina pulsiunilor vindicative ale propriilor părinți, textul și-a divulgat ulterior o posibilă sursă de inspirație
gotică, deloc străină de atmosfera sumbră și, pe alocuri, macabră. Pe tiparul străvechilor povestiri germane cavalerești e concepută, de altfel, lugubra scenă-prolog a jurământului de răzbunare contra ,,casei de crime a lui
Szylvester”, în atmosfera mistică a unui ritual negru, dincolo de care nu se
întrevede încă neașteptata schimbare de convenție teatrală, de glisare
dinspre registrul solemn-terifiant spre cel ludico-parodic.
Pentru configurarea decorului minimalist, scenografa a asamblat
doar elementele unei butaforii esențiale în cartografia spațiilor multiple și
destul de versatile. Atenția se concentrează asupra suprafeței lucioase a
pardoselii, cu reflexii ușor blurate și oglindiri voit imprecise, sugerând
felul cum realitatea se răsfrânge trunchiat în conștiința omului, cu
consecințe deformatoare asupra sistemului său aperceptiv. Panoul modular de oglinzi ușor străvezii din planul secund, ecranul de proiecție
supraînălțat precum într-o sală de cinema și cele trei felinare zvelte, rămase
mai tot timpul în obscuritate, completează această desfășurare scenică pe
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care se vor broda ulterior, într-un halucinant joc al efectelor speciale, cele
mai șugubețe (în toate sensurile posibile ale cuvântului) obiecte.
În fond, odată enunțată înrudirea tematică cu mult mai cunoscuta
tragedie shakespeariană, complicațiile factuale și amoroase ale poveștii
sunt oarecum previzibile. La fel ca în narațiunile medievale, paracliserul,
prin vocea actorului Csatlós Lóránt, evocă întâmplări din trecut, recurgând la procedeul analepsei: o clauză testamentară controversată a stârnit
vrajba între cele două ramuri (sau case) ale familiei Schroffenstein, care ar
fi dus, se pare, la uciderea fiului mai mic al lui Rupert, conte de Rossitz, de
către Szylvester, contele casei Warwand. Odată rostit jurământul printr-un
ceremonial aburos și detunător la propriu, la care iau parte soția (în interpretarea actriței Fodor Réka) și fiul cel mare al lui Rupert, Ottokar,
bărbații casei Rossitz, pătrunși de adevărul lor, se declară pregătiți de răzbunare. Actorul Dimény Levente construiește perfect tipul sanguinar
reprezentat de Rupert, victimă, de fapt, a propriei stări de confuzie și de
suspiciune. În rolul lui Ottokar, Hunyadi István se situează la polul opus,
al tânărului confruntat cu situații scăpate de sub control, mișcate sub
capriciile destinului care-l vor aduce curând în prim-planul întâmplărilor.
Tensiunea acumulată se disipează însă sub semnele codului vestimentar,
întreaga costumație – cu excepția armurii de cavaler a lui Jerome (un
remarcabil rol realizat de Balogh Attila), singurul simbol al unui Ev Mediu
eroic și îndepărtat – reflectând un mix improvizat de piese prelucrate și
răscroite după moda timpului ori pur și simplu amintind de ilustrațiile
cărților de povești pentru copii.
Himerele invadează spațiul scenic asemenea unor efluvii emanate
din sufletele și mințile încețoșate de ură și resentimente irevocabile. La
Warwand funcționează o logică inversă, întrucât Szylvester, cel considerat
ucigaș de prunci, se consideră nevinovat și pe nedrept calomniat.
Observându-i pedanteria și aerele cam feminine, abil interpretate de
Szotyori József, suntem tentați să-i dăm dreptate, parafând astfel pactul
dintre spectator și personaj, în virtutea căruia aparențele pot fi acceptate
drept adevărate. Un fond sonor de efecte dramatice, prelinse dinspre culisele rămase deocamdată opace și impenetrabile, anunță, prin mijloace
specifice mai degrabă cinematografiei, iminentele momente tensionate. O
regăsim cu plăcere pe energica actriță Tasnádi-Sáhy Noémi în rolul
Gertrudei, sofisticata soție a lui Szylvester, femeia voluntară și pricepută la
lupta cu spada în acest ținut croit pe dos, iar în cel al lui Agnes, tânăra lor
fiică de 17 ani, pe Román Eszter, cu un joc zvâcnit și electrizant, cum nu se
poate mai nimerit pentru un personaj capabil să înfrunte toți demonii
hybris-ului pentru a face ca adevărul să iasă la lumină.
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De aici încolo, cronologia este întreruptă contrapunctic prin
interstiții filmice, scene în care camera video devine un accesoriu nelipsit,
construind o dublă reprezentare a lumii. Se filmează în timp real, iar personajele preiau pe rând rolul de operator. Realitatea se multiplică poliedric și, în mod surprinzător, remarcăm că proiecția – sau, mai bine zis, iluzia – manifestă o intensă forță semiotică, captează privirea, supradimensionează, face să se topească din câmpul vizual contururile umane.
Dincolo de lustrul tehnicii vizuale, peisajul exterior arată dintr-odată anodin. În reflexia de pe ecran, până și spectatorii înșiși se regăsesc ca parte a
imaginii panoramice a cadrului.
Scenele din laboratorul producției de filme sunt de un umor savuros, brodate pe inepuizabile tehnici și unghiuri de filmare, precum travellingul, zoom-ul pe anumite cadre, preferința pentru gros-plan, iluzia
verticalității, regia de atmosferă, efecte vizuale (ploaie, vânt) și sonore preluate inclusiv din recuzita jocurilor pe calculator, lupta dintre Jerome și
Johann (Kiss Tamás) în slow motion, ori cea dintre Santing (Kiss Csaba)
și Jerome, transformați ad-hoc în veritabili cascadori aflați pe un platou de
filmare. Camera alunecă uneori, imprevizibil, dincolo de paravanul de
oglinzi și chiar prin culise, totul devine dintr-odată transparent, decorul se
dezmembrează într-un spumos melanj de teatru-film, iar după pauză, la
fel ca în serialele serioase, se anunță distribuția pe inspiratul fond muzical
al piesei lui B.J. Thomas, Raindrops Keep Fallin’ On My Head. Iar dacă
mai era nevoie de vreun artificiu menit să dinamiteze monotonia, la începutul celei de-a doua părți se prezintă întâmplările ,,din episodul anterior”. Happening-ul suspendă tensiunea dramatică, iar firul reînnodat al
poveștii, după fiecare divagare parodică, aduce și momente de suavă sensibilitate, precum în scena de dragoste dintre Agnes și Ottokar, urmașii
celor două case aflate în conflict, pregătiți să-și întâmpine lunaticii părinți
recurgând la subterfugiul deghizării prin schimbarea veșmintelor.
Odată estompată orice pretenție de credibilitate, atmosfera de bună
dispoziție pare să transmită că nici tragediile nu mai sunt ce au fost cândva,
iar vechea mistuire morală a protagoniștilor rămâne doar o convenție
livrescă fără fundament în fața unei perspective alterate mediatic. Plăcerea
divertismentului și a imersiunii contemplative în lumi contrafăcute a
pătruns în toate pliurile vieții. Expus la fluxul cotidian de informații și
imagini prelucrate digital, omul actual riscă să refacă experiența personajului Johann, cel rătăcit într-o labirint de fantasme și incapabil să mai discearnă adevărul dincolo de șarjele mistificatoare ale realității.
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Povești de familie

Surprinzătoare ediția a 19-a Festivalului din acest an: restricțiile
necesare din timpul pandemiei au făcut ca spațiile deschise să se diversifice,
astfel încât sărbătoarea de o săptămână a filmului să aibă loc. Singura problemă majoră ar fi fost condițiile meteo, dar vremea a ținut cu tiffarzii. Din
Piața Unirii în Mănăștur, de la UMF la Muzeul de Artă, proiecțiile s-au ridicat la nivelul celorlalte ediții.
Trofeul Transilvania a fost obținut de Babyteeth: prima iubire, în
regia lui Shannon Murphy, Australia. Milla e adolescentă și are probleme
grave de sănătate, dar apropierea de Moses și descoperirea dragostei îi readuc fetei bucuria de a trăi. Anul trecut, la festivalul de la Veneția, actorul
Toby Wallace a primit Premiul Mastroianni.
O altă distincție importantă – premiul pentru cea mai bună regie – i-a
revenit lui Tim Mielants, pentru filmul Patrick (coproducție Belgia și
Olanda, premiul pentru cea mai bună regie anul trecut la festivalul de la
Karlovy Vary) și ex-aequo regizorului chinez Zheng Lu Xinyuan, pentru filmul Norul din camera ei. Premiul special al juriului, oferit de HBO, i-a
revenit peliculei Sora, în regia Svetlei Tsotsorkova (Bulgaria, Qatar), care
surprinde povestea unei mame și a celor două fiice ale sale ce duc o viață
dificilă într-un orășel din Bulgaria de azi. Fata cea mică, visătoare și neatentă, inventează povești pentru a-și face existența mai palpitantă, urzeala propriilor minciuni o va copleși. Regizoarea a fost premiată la TIFF în 2016
pentru debutul ei, Sete.
Premiul pentru cea mai bună interpretare, oferit de Conceptual Lab,
a fost obținut de Evgeniya Gromova, pentru rolul din Fidelitate (Rusia),
peliculă regizată de Nigiva Sayfullaeva. Trama este simplă: Lena și soțul ei,
Serghei, se împacă de minune, dar nu fac niciodată sex. Lena bănuiește că
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Serghei are o aventură, dar suferă în tăcere, fără să-i mărturisească suspiciunile ei. Ca un act de răzbunare, Lena începe să-l înșele pe Serghei cu
bărbați întâlniți la întâmplare.
Premiul FIPRESCI, oferit de juriul Federației Internaționale a
Criticilor de Film unui film din secțiunea Zilele Filmului Românesc, i-a revenit peliculei Totul va fi bine, în regia lui Adrian Pîrvu și a Helenei
Maksyom (România – Ucraina), iar premiul publicului i-a revenit filmului
Babyteeth: prima iubire, regizat de Shannon Murphy (Australia).

Eliza Scanlen și Toby Wallace în Babyteeth
(foto: IMDb)

Premiul Publicului pentru cel mai popular film din secțiunea Zilele
Filmului Românesc a fost obținut de Și atunci... ce e libertatea?, în regia lui
Andrei Zincă. Premiul de excelență i-a revenit actriței Maria Ploae. Premiul
Zilelor Filmului Românesc pentru secțiunea lungmetraj, constând în role
de film și servicii de post-producție, a fost oferit de Cinelabs România peliculei Acasă, în regia lui Radu Ciorniciuc, lungmetrajul fiind distins cu premiul pentru cea mai bună imagine la festivalul de la Sundance și premiul
special al juriului la festivalul de la Salonic. Regizorul declara, într-un interviu luat de Cristi Mărculescu (9 august 2020, AperiTIFF, p. 5): „Am vrut să
fac film din teama că un reportaj n-ar face dreptate poveștii extraordinare
pe care o aveam în fața ochilor. Că ceea ce simțeam când filmam anumite
cadre sau scene era atât de puternic încât formatul reportajului pe care știu
eu să-l fac n-ar reuși să transmită, să medieze către public. Și că publicarea
unui reportaj în presa mainstream sau independentă îmi expune personajele, acum devenite prieteni apropiați, la tot felul de mizerii care ies din tas-
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taturile publicului românesc de presă.” Înrudit tematic cu alte documentare, de la Școala noastră de Mona Nicoară, Doar o suflare de Monica
Lăzurean-Gorgan, la Toto și surorile lui de Alexander Nanau, Acasă surprinde lucid o lume paralelă cu cea în care trăim, de al cărei farmec (dar și
violență) nu ne dăm seama pe deplin. În sălbăticia din Delta Văcărești,
nouă copii împreună cu părinții lor au trăit în armonie cu natura timp de
20 de ani, până când au fost forțați să facă tranziția spre jungla urbană.
Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru debut l-a obținut Urma,
în regia lui Dorian Boguță, cu Marin Grigore, Teodor Corban, Irina Rădulescu, Dragoș Bucur, Mădălina Ghenea.
Ediția 2020 a Festivalului Internațional de Film Transilvania a adus
mai bine de 100 de filme, regizori din întreaga lume, revederea peliculelor
lui Fellini, filme noi pentru copii și adolescenți în cadrul EducaTIFF, dialoguri cu invitații speciali, în aceeași atmosferă senină ca anii trecuți.
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În octombrie, lumea bună a artei naive
s-a reunit la Oradea

La mijloc de octombrie, când toamna este deja
instalată cu drepturi depline, lumea bună a artei
naive îşi dă întâlnire la Oradea. De la colecţionari la pasionaţi de artă şi de la artişti mari şi
mici la iubitori de frumos, toată lumea are
aceeaşi destinaţie: Festivalul Naţional de Artă
Naivă, cel mai important eveniment din ţară
dedicat în exclusivitate artei naive. An de an,
capitala Bihorului devine astfel, pentru câteva
zile, capitala artei naive contemporane româneşti.
Ediţia din acest an, cea de-a 7-a, a găzduit
aproape 100 de lucrări din toată ţara, atît contemporane cât şi aparţinând unor artişti de mult
dispăruţi, majoritatea foarte căutaţi astăzi de
colecţionari. Cu ajutorul Asociaţiei Artiştilor
Naivi din România, scena artistică naivă prinde
contur, încet, dar sigur, pe fondul unui interes
tot mai mare din partea consumatorilor mai
vechi sau mai noi. Şi dacă ţinem cont că la ediţia
de anul trecut aproape 75% din expoziţie a fost
vândută, chiar se pare că arta naivă câştigă
teren.
În ceea ce priveşte arta naivă, considerată o
nişă, Asociaţia Artiştilor Naivi din România are
meritul de a fi format o piaţă incipientă care
creşte şi se dezvoltă de la an la an, de a fi contribuit la formarea unui nucleu de oameni care vor
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să afle mai multe despre acest gen de artă şi din care se vor forma viitorii colecţionari de artă naivă. Este însă nevoie de o educare continuă, de o “evanghelizare” a
pieţei din România. Interesul pentru arta naivă, chiar dacă în creştere, este încă la
început, dar potenţialul este foarte mare.
La această a VII-a ediţie a Festivalului Naţional de Artă Naivă organizatorii au
venit cu câteva surprize. Pe lângă secţiunea “debutantul anului”, reprezentată
anul acesta de sclipitoarea Maria Ghercă, pe lângă celelalte manifestări ale festivalului (conferinţe, lansare de carte - anul acesta, două cărţi de poezie ale pictoriţei naive Maria Lupu, workshop-uri, spectacole de teatru ţărănesc etc.) a fost
introdusă şi proiecţia de film documentar, în parteneriat cu Cinema Palace, anulată însă din cauza noilor restricţii datorate pandemiei. De asemenea, o altă surpriză a fost expunerea de lucrări aparţinînd unor artişti naivi demult dispăruţi:
Elisabeta Arhip, Maria Caciora-Taşnicu (considerate unele dintre cele mai mari
artiste naive din ţara noastră), precum şi Viorel Cristea (considerat cel mai mare
peisagist naiv din Europa). Lucrările, deosebit de valoroase prin raritatea lor, provin din colecţii particulare. Şcoala Populară de Arte din Botoşani a expus lucrări
din colecţia proprie, aparţinînd unor artişti naivi absolvenţi ai instituţiei.
De asemenea, pe simezele Muzeului Ţării Crişurilor vizitatorii au putut admira
aproape toate tehnicile artistice: pictură în ulei şi acrilic, grafică (gravură), sculptură, ceramică şi, în premieră la această ediţie, tapiserie (atît manuală cît şi ţesută în tehnicile haute lisse şi bas lisse).
Toate acestea au fost posibile cu ajutorul partenerilor festivalului: Consiliul
Judeţean Bihor, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Bihor, Muzeul Ţării Crişurilor, Revista „Familia”, Fundaţia
Comunitară Oradea, Cinema Palace, TVR Iaşi, Cineforma Video Production,
Liceul de Arte Oradea, Colegiul Naţional Iosif Vulcan, Liceul Ortodox Episcop
Roman Ciorogariu, Liceul Teoretic Onisifor Ghibu şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Bihor.

ARTA NAIVĂ, DECLARAŢIE VIE DE FRUMUSEŢE
Iniţiativa unui festival dedicat în întregime artei naive româneşti a apărut ca
urmare a unei nevoi reale de a acoperi acest gen artistic, prea puţin prezent pînă
acum în istoria artei contemporane româneşti. În acest sens, Festivalul Naţional
de Artă Naivă este singura manifestare de anvergură din România dedicată exclusiv artei naive şi un prim pas către o mai bună apreciere şi înţelegere a perspectivei de ansamblu asupra artei naive româneşti.
Festivalul Naţional de Artă Naivă a însemnat, în aceşti şapte ani, o luptă continuă
pentru mai mult şi mai bine. Care a fost cel mai frumos, cel mai greu şi cel mai
spectaculos moment al festivalului, în aceşti ani ? “Cel mai dificil moment l-am
trăit la primele două ediţii. În condiţiile în care aproape toată lumea credea că
vom suferi un eşec răsunător şi nu vom fi în stare să facem ce ne-am propus, noi
chiar eram în situaţia de a nu putea suporta toate cheltuielile manifestării. Am
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căutat soluţii de avarie, dar cine să-ţi dea bani cu numai cîteva săptămîni înainte
de începerea evenimentului ? Consiliul Judeţean a înţeles atunci ce potenţial
poate avea acest festival, iar de acolo a început ceea ce aţi văzut în fiecare an şi am
ajuns la ceea ce este probabil cel mai frumos moment de pînă acum. Momentul
acesta frumos, pentru mine, a fost cînd am văzut în public, la ediţia a VI-a, adolescenţi sau tineri care erau copii la momentul în care am început Festivalul
Naţional de Artă Naivă. I-am văzut crescînd odată cu acest festival, devenind
oameni inspiraţi de ce se întîmplă în Oradea, iar asta nu este o coincidenţă. Au
fost şi multe momente spectaculoase, dar acum îmi vine în minte sala arhiplină,
cu peste 200 de oameni la un vernisaj de artă, zîmbetele şi uimirea lor în faţa
exponatelor pline de culoare şi veselie”.
Festivalul Naţional de Artă Naivă creşte în fiecare an. Dacă iniţial a avut doar o
expoziţie de pictură, e-adevărat, cea mai mare din ţară, cu peste 300 de lucrări
expuse simultan pe simezele Muzeului Ţării Crişurilor, pe agenda actuală a evenimentului se regăsesc lansări de carte, conferinţe, workshop-uri, spectacole de teatru ţărănesc, simpozioane, proiecţie de film documentar şi altele. Pe parcurs,
organizatorii au decis că este important să diversifice genurile expuse, astfel că pe
lîngă pictura naivă (în ulei şi acrilic) au apărut grafica (gravura), sculptura, ceramica şi tapiseria. Asociaţia Artiştilor Naivi din România caută în fiecare an artişti
naivi noi, pe care-i găseşte mai rar, dar la fiecare ediţie expune şi lucrări ale unor
artişti naivi celebri, de mare valoare astăzi. Selecţia artiştilor şi a lucrărilor care
participă la acest festival se face exclusiv după criterii valorice şi cuprinde artişti
naivi români importanţi şi reprezentativi, atît pe plan local cît şi internaţional.
Organizatorii încearcă să construiască un concept pentru campaniile de promovare de la fiecare ediţie, pentru că ştiu că pasionaţii şi nu numai îi citesc şi îi
urmăresc, este vizibil după numărul mereu în creştere al participanţilor şi vizitatorilor. Asta nu face decît să crească miza şi aşteptările în ceea ce îi priveşte.
Asociaţia Artiştilor Naivi din România încearcă mereu să inoveze, să nu devină
previzibilă, să evite formulele şi pur şi simplu să caute ceva nou la fiecare ediţie,
desigur păstrînd arta naivă ca element central.
Cea mai frumoasă opinie despre Festivalul Naţional de Artă Naivă nu este una
formată din cuvinte, fraze, paragrafe, oricît ar părea de ciudat. Este o declaraţie
vie, dată de entuziasmul şi bucuria cu care oamenii întîmpină în fiecare an acest
main event al artei naive contemporane româneşti. Pînă la urmă, cele mai frumoase aprecieri sînt cele care vin din partea orădenilor obişnuiţi: un zîmbet de
bucurie, o strîngere de mînă, o mimică apreciativă, toate acele mici gesturi care
confirmă organizatorilor că fac bine ce fac.

FESTIVALUL NAŢIONAL DE ARTĂ NAIVĂ,
UN BRAND CULTURAL AL ORADIEI
Cu cele şapte ediţii de mare succes la public, Festivalul Naţional de Artă Naivă,
organizat de activa şi inimoasa Asociaţie a Artiştilor Naivi din România, a devenit
deja un mic brand cultural al oraşului care îl găzduieşte.
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Vernisajul expoziţiei de artă naivă a avut loc joi 15 octombrie 2020, la Muzeul
Ţării Crişurilor, şi a fost susţinut de prof.univ.dr. Aurel Chiriac, directorul instituţiei, şi de prof.univ.dr. Ruxandra Dreptu, critic de artă, autor a numeroase publicaţii de specialitate, expert în pictura românească modernă şi membru al
Societăţii Evaluatorilor de Artă şi obiecte de colecţie. Vineri a avut loc Conferinţa
Naţională a artiştilor naivi, dar şi lansarea celor două cărţi ale pictoriţei naive
Maria Lupu.
Acest inedit şi original eveniment cultural este unic în România şi este rezultatul
unei colaborări instituţionale între mai mulţi actori locali şi naţionali (Consiliul
Judeţean Bihor, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Bihor, Muzeul Ţării Crişurilor, Revista „Familia”, Fundaţia
Comunitară Oradea, Cinema Palace, TVR Iaşi, Cineforma Video Production,
Liceul de Arte Oradea, Colegiul Naţional Iosif Vulcan, Liceul Ortodox Episcop
Roman Ciorogariu, Liceul Teoretic Onisifor Ghibu şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Bihor), al căror liant comun este Mircea Stroe, preşedintele Asociaţiei
Artiştilor Naivi din România şi omul-orchestră al manifestării. De la an la an,
Festivalul Naţional de Artă Naivă atrage tot mai mulţi admiratori, colecţionari,
turişti şi pasionaţi. Unele dintre operele expuse la acest festival de culoare se
numără, în opinia criticilor de artă, nu numai printre cele mai captivante văzute
pînă acum, dar şi printre cele mai valoroase lucrări ale artei naive contemporane
din România. Este o bucurie să parcurgi exponatele şi o inspiraţie să constaţi că
atenţia la detalii, sinceritatea şi onestitatea sînt întotdeauna prezente în ele.
De la iniţierea festivalului, acum şapte ani, acesta a contribuit la “reactivarea”
unor artişti naivi români recunoscuţi pe plan internaţional, ca Gheorghe Babeţ şi
Maricela Istrate, şi, de asemenea, prin secţiunea anuală “debutantul anului”, la
lansarea unor artişti naivi care s-au transformat, în doar cîţiva ani, în nume de
succes ale artei naive contemporane româneşti (Adrian Donisanu, Genoveva
Popa sau Maria Ghercă).
În ultimii şapte ani Asociaţia Artiştilor Naivi din România a livrat artă, evenimente culturale pentru oraş şi judeţ, a contribuit la strategia culturală a oraşului, a
atras turişti din toată lumea şi cumpărători din ţară, din Europa, ba chiar şi de
peste ocean. Oradea a cîştigat notorietate, viziune, dar a cîştigat şi economic
odată cu apariţia şi dezvoltarea Festivalului Naţional de Artă Naivă.

Mircea STROE
Asociaţia Artiştilor Naivi din România
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