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AALLTTEERRNNAANNȚȚEE
rreevviissttăă ddee ccuullttuurrăă

Dragi cititori, dragi colaboratori
şi dragi viitori colaboratori,

Alternanţe reuneşte în paginile ei exclusiv creaţii literare şi de artă din toate
părţile lumii, cu precădere însă din Ţară. În cuprinsul ei vor alterna poezia,
eseul, critica, proza, teatrul însoţite de lucrări grafice şi de pictură ale celor
mai aleşi reprezentanţi ai ei. Ea se va profila treptat pe tematici anunţate în
prealabil, încât cei interesaţi să-şi poată pregăti din vreme materialul dorit.
Colegiul de redacţie al revistei nu îşi asumă răspunderea pentru orientările și
opiniile colaboratorilor săi. Ea rămâne deschisă tuturor celor aflaţi în Ţară,

însă şi celor din afara ei, încercând astfel să ofere o panoramă cât mai
cuprinzătoare a creatorilor reuniţi în paginile ei. Sperăm că în momentul
când vor primi revista, atât cei care au colaborat la numerele ei, cât şi cei

interesaţi de o colaborare să ne trimită în continuare materialele lor cele mai
reprezentative. Numărul acesta al revistei continuă publicarea sistematică a
traducerilor, din şi în limba română, din şi în limba germană, bineînțeles că

nu numai. În acest sens, invităm colegii traducători la colaborare.

Redacţia
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MIRON KIROPOL

DIOTIMA
(fragment de roman)

„Prin harul lui Dumnezeu, sunt om și bun
creștin, prin faptă, mare păcătos, prin stare,
pelerin fără acoperiș, de cea mai joasă speță,
veșnic rătăcind din loc în loc. Ca avut am pe
spinare o desagă cu pâine uscată, în sân
Sfânta Biblie, și asta e tot.”

Spovedania unui pelerin rus

 

NOPȚI ALBE

Sunt atins de o gravă infirmitate, aceea a no-
pților albe ale lui Dostoievski. O aștept pe prințesa
Brambilla. Am visuri imense în care apare mereu o
femeie înaltă cu chip interiorizat, arătând în afară
privirea unei statui. De aceea nimeni nu o apropie.
Este invizibilă celorlalți și vine numai pentru mine,
iese din poveștile hoffmanniene, mie redându-mă
orb și tulbure. Oamenii mă cred bețiv și pe jumăta-
te nebun. Chiar și prietenii, întâlnindu-mă, fac cu-
noscutul semn al mâinii în dreptul tâmplei. Rămân
un funambul al imaterialității. Și atunci ce contează
că locuitorii acestor locuri îmi spun schizofrenic și
izbucnesc în râs îndărătul meu? Trăiesc lângă
împărăția cerurilor, așteptând-o pe prințesă.

Azi e întâia zi a anului și am visat un vis pre-
monitoriu. Îl visez încă, deși e ora patru după-amia-
ză. Somnolez pe un scaun din „piele de câine”(citez
o imagine din poemele mele – de ce să nu mă citez
ca pe o autoritate?). Mă răzbun astfel împotriva in-
justiției de a fi nimeni. Dar Ulise nu e de asemenea
Nimeni, cu majusculă?) Mă găsesc la locul meu de
muncă (sunt gardian într-un muzeu cu un aer de
uzină) și-mi diger visul. Eram într-un oraș aferat
unde toți oamenii aveau maniere de negustori. Se
precipitau pe străzile negre. Expresia lor preferată
era: „Viața e un pachet cu căcat”. Or, fără să-și dea
seama, călcau pe monede cu emblemă de cetăți scu-
fundate. Le adunam de sub picioarele lor și le lăsam
să alunece într-un buzunar fără fund. Deodată m-
am rostogolit într-o groapă nu prea adâncă în care
se îngrămădeau cufere încărcate cu manuscrise roa-
se, iar o voce îmi strigă: „Deschide și citește!” Iată ce
stătea scris în cartea întâi:

La început a fost poezia. Îi păstrez însoțirea cu
cea mai zăvorâtă și luminoasă gelozie. Poetul este
dorința nepotolită a unui spectru. Caută zorii pentru
a deveni cenușă. La întrebarea lui Pillat: „Ce este
adevărul?” poemul răspunde cu un sens de dinainte
de divin, un sens din care s-au născut zeii.

–Ești un atemporal. Nu trăiești în 19... în
Republica Populară Română, iar Noi ca organ al
Uniunii Scriitorilor din Republica Populară Română
nu putem să te publicăm.

Tăcu și se uită cu dezgust la pardesiul meu gă-
urit la mâneci și subțiat la piept. Din când în când,
în lungile mele plimbări prin București, trăgeam
câte un fir care atîrna din stofa ce semăna cu un
lințoliu. Țesătura zdrențuită lăsa să se întrevadă du-
blura și ea sfâșiată. Veșmântul acesta aparținuse un-
chiului meu, medic cunoscut în România. Din ne-
băgarea de seamă a Securității a răposat în casa lui...
În ultima zi de agonie ceru să-și mănânce izmenele.
Apoi, într-un moment de luciditate, își anunță ora
precisă a decesului. Această manta e unica moșteni-
re pe care am primit-o în întreaga mea viață. Prima
oară, când am îmbrăcat-o, lumea se întorcea la tre-
cerea mea. Dădeam impresia unui domn de dinainte
de război, cam decăzut, suspect chiar. Îmi amintesc
că mi-a purtat mult ghinion. Femeile mă credeau
plin de bani, dar de îndată ce deschideam gura și le



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE66

Prima mea poezie a apărut în revista Con-
temporanul. I-am uitat ziua, luna, anul. Serveam
într-o bibliotecă tehnică. Alesesem orarul de după-
amiază. Șefa mea, o blondă molicioasă și temătoare,
era mulțumită. Eternele dispute între ceilalți funcțio-
nari, avizi de a avea liber sfârșitul zilei, încetară. Așa
am petrecut luni întregi de seri liniștite. Mă credeam
într-o stațiune balneară. Mă împrejmuiau rafturi de
cărți neînțelese. Rareori răsuna o sonerie amorțită.
Mi se cerea nu știu ce tratat cu nume bizar, îl
aduceam la masa cititorului și mă întorceam repede
în cușca mea. Cu mâinile lipicioase de praf, cu capul
zumzăind, traduceam sonetul lui Cecco Angiolieri:

Aș îneca pământul de-aș fi apă;
iar foc de-aș fi, l-aș perpeli și coace;
și vânt l-aș smulge din a sa găoace
și de-aș fi Dumnezeu, l-aș pune-n groapă.

Ce bucurie, de-aș ajunge papă,
pe toți creștinii să-i jupoi în pace;
ah, rigă devenind, bine aș face:
nici unul viu din mână nu-mi mai scapă.

Moarte, m-aș duce-n ale tatii oase;
și viață, aș fugi din pieptul lui:
asemenea cu mama ce-mi rămase.

Iar de-aș fi Cecco, precum sunt și fui,
iubind femei, pe cele mai frumoase:
urâtele le-aș oferi oricui.

La cursurile politice luam înfățișarea unui i-
diot. Zilele de aniversare a nașterii sau a mumificării
lui Lenin mi-au rămas obscure... La sfârșit, din toate
aceste cheltuieli, ce bogăție de Ali Baba am dobân-
dit! Voi ști să fiu generos cu cei care mi-au învârtit
cuțitul în măduvă. Le mulțumesc pentru toate co-
morile ce mi le-au dat odată cu rana care ar fi rămas
îngropată pentru totdeauna cifrată de noapte, dacă
plăcerea lor de a-mi estropia cuvântul nu m-ar fi
smuls din toropeală. De la idolatrie am trecut la cre-
știnism, de la mediocritate am ajuns la poezie, în-
locuind maculatura vieții mele cu un text sacru.
Serile erau lungi la București. Ani și ani am înghițit
barbiturice. Locuiam într-o cameră construită de ta-

vorbeam despre poezie, mă părăseau. Masculii îmi
aruncau priviri galbene. În plus, cât timp i-am fost
fidel proprietar, ori de câte ori o trăgeam pe mine,
ceva rece îmi aluneca pe umeri ca două aripi.

Individul așezat după biroul impozant îmi în-
tinse cu un gest brutal grămada de poezii, își înălță
statura groasă. Pântecul îi depășea centura într-o
cută juisoare. Îmi arătă ușa. Am coborât cu capul în
jos scara acestei case bătrânești ce adăpostea pe
atunci cele trei reviste literare ale Capitalei. Ce ado-
rabile mutre aveau clădirile astea de altădată! Fiilor
revoluției le plăcea să le retrăiască misterul. Se așe-
zară în ele, frecându-și palmele, de îndată ce bur-
ghezii își luaseră tălpășița prin Occident sau în mor-
mintele fără cruce ale Bărăganului.

Străzile Bucureștiului strângeau nostalgia pe
streșinile ca niște câini fără stăpân. Nu știam cum să
arunc din lestul moleșelii. Mă învârteam ca un asin
în roata acestui vis. Aș fi vrut să o întâlnesc pe anti-
ca zână care cu o rămurea ar fi putut să mă schimbe
în vreo zburătoare, ca să mă strecoare printre nori,
către o altă fantasmagorie a creației.

Chipul unui alt șefal secției de poezie se întrista
la lectura versurilor mele.„Scrie ceva pentru ei, altfel
mi-e imposibil să te public”.

Dar țineam prea mult la lodenul meu negru ca-
re se agăța de mine ca mantia lui Nosferatu, iar în
inimă mi se îngrămădeau faliile vechilor pietre.
Sâmbătă seara mă duceam la vecernie să mă elibe-
reze de Satana adunată vreme de o săptămână prin
lume.„Dă-i Cezarului ce-i al Cezarului și lui Dum-
nezeu ce-i al lui Dumnezeu”. Peste ochii cititorului
meu trecu un suflu de milă și frică.

– Nu arăta poeziile astea oricui. E periculos.
– Periculoase? Poeziile de dragoste?

Omul dădu din umeri. Mă îndreptai automat către
ieșire.

*

Din toată existența mea rămâne un surogat de
corp, un fel de bale ale sufletului. Nici o zi nu trece
fără apelul morții, fără pofta de a păcătui. Nici o
noapte nu se surpă în mine fără nostalgia divină.
Din atâtea amestecuri de ură și iubire nu mai știu să
mă deznod.
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unul din bastarzii lui împrăștiați la mama dracului.
Când spun „eu” mi se face rău. De fiecare dată după
pronumele personal trebuie să adaug o istorisire
văduvă. De la ce capăt să o iau? Mă uit la prima mea
fotografie, luată când aveam doi ani și jumătate.
Aveam părul blond, legat cu o panglică roșie, pentru
a îndepărta deochiul și eram îmbrăcat cu o rochie
albă. Mama ar fi vrut să aibă o fată. Aș putea să
pornesc de mai înainte, din ziua venirii mele pe
lume, când eram atât de urât, că tatăl meu văzându-
mă întoarse capul. „Nu-ți place?” strigă mama
necăjită. ”Ba da, ba da”mormăi tata. Eram aproape
fără respirație ca la apropierea suflului înzăpezit,
acel suflu pe care vechile civilizații îl atribuiau
purității morții. Mă înalbăstrisem treptat. Strân-
geam din pleoape, parcă nu aveam ochi. Din acel
moment îmi compuneam o carapace pentru a mă
apăra de mine însumi și de lume. De mine ca esență
a răului. Oh, văd acum aproape de mine, mai aproa-
pe, o fată de vreo optsprezece ani cu chipul naiv, pă-
rând că vine din Crimă și pedeapsă. Are ciorapi albi
și contemplă castanii înfloriți, adăugându-le și mai
multă candoare. Îi admir, vinovat, ceafa și brațele
goale. La subțiori, când își ridică mâinile ca să-și
mângâie coama, se ivesc câteva umbre de fire de păr
înrourate de transpirație. În ce zi suntem astăzi?

Un bătrânel își surâde lui însuși și vorbește
singur. Simt nevoia imperioasă de a gesticula, de a
striga, dar cum acest lucru nu e înscris în regu-
lament, mă abțin.

*

În fotografie sunt alături de fratele meu. E tuns
chilug. Eu, mă repet, sunt o fetiță. Din fericire o lună
mai târziu mă transformam în băiat. Mama plân-
gând se sacrifică și mă făcu să trag pe mine
pantaloni și cămașă. Dar am rămas cu metehne de
fetiță până la o vârstă înaintată. Mi se împurpura
chipul și-mi pierea glasul de îndată ce eram în
preajma unei femei.

*
Exilul a început pentru mine înaintea exilului, a

început în patria mea însăși, și mai departe încă, în
casa părinților mei. Îi datorez aplicația pentru tragic
și umor negru. Îi datorez plăcerea vagabondajului și
de a nu mă simți străin și singur în orice loc în care

 

tăl meu. Era o încăpere țărănească zidită strâmb,
fereastra dădea către un măr. Ca bun tovarăș aveam
o ciocănitoare. Chiar luând somnifere, dormeam
puțin. Mă trezeam la fiecare frână de mașină, între-
bându-mă: „E pentru mine? Cui i-am vorbit azi?
Poezia pe care am scris-o înainte să adorm conține
cuvinte care ar putea să nu le placă”. Săream cu
creierul în vacarm, aprindeam lampa și reciteam
versurile coșmarești. După aceea le ardeam. Astfel
am distrus sute de pagini. Lașitate ? Dezertare? Mai
curând disperare, sentimentul că nu am avut stofă
de erou sau de martir.

În timpul unei astfel de nopți fără somn, am
văzut apropiindu-se prin ceață o dihanie cu un șar-
pe în ochi. Mădularele mi-erau înfrigurate. Îmi
umezi trupul cu limba-i în mijlocul căreia avea o
femeie ce luă forma unei statui. Carnea zeiței se
descompunea în cenușă pentru a se recompune în
carne sângerândă. Am urlat, nu prea tare, un scân-
cet. Afară zăpada, capcană de flori neînțelese, se
arunca peste case... Am schițat câțiva pași, clătinân-
du-mă în aer; deodată am plutit pe deasupra mari-
lor spații, către prima mea dragoste. Pragul era
acoperit de nămeți. În camera ei strălucea o lumină
roșie care făcea să se presimtă o violență de lavă. M-
am izbit de ferestre, dar ea nu mi-a auzit tânguirea.
Printre vârtejuri am întrezărit-o alături de un
necunoscut. Îi ținea mâna, frumoșii ei ochi albaștri
fixau ochii căprui ai celuilalt... Latru. Mă zbat. Îmi
mușc mâinile agățate de cerceveaua poleită și cad.
Vecinul meu se zvârcolește în pat și-și lipește
urechea de zid. Mi-aș pune gura în vidul timpanului
său și mi-aș continua urletul... Așa ar putea mai bine
să-mi asculte confesiunea. Plângerile mele l-ar
aduce la orgasm.

*

În memoria mea se află largi locuințe de tris-
tețe și de bucurie. În arhivele lor incomensurabile
fișierele răspândesc mirosul nefericirii popoarelor,
bogăție a potopului. Trag spre mine la întâmplare
sertarele. Uneori mă regăsesc înaintea începutului
cu trăsăturile abia creionate.

*
Lui Dostoievski nu-i plăceau amintirile. Rămân
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mă aruncă destinul.

*
Veniră câțiva ani binecuvântați pentru literatu-

ra română. Prin anii 1967 se deschiseseră multe
porți. Eram pe cale să fiu încoronat pe viață. Un
ilustru scriitor al epocii mă încredință „Aș putea să
călătoresc prin străinătate, dar nu plec. Dacă mă car
o lună, îmi pierd locul întâi de poet aici”.

Într-o zi am simțit cum se mișcă puțin mai mult
decât de obicei fantoma ascunsă în mantaua mea. Se
zbătea în jurul umerilor mei ca și cum ar fi vrut să
mă răpească de pe pământ.

Eram pe malul râului care traversează Bucureș-
tiul, aproape de o moară veche. O ploaie înzăpezită
se vărsa în mâhniri.

Aș fi vrut să moțăi, să mă ghemuiesc împrejurul
meu însumi, la adăpost de gândirile torturante. O
furnicare continuă îmi invada picioarele. Sîngele îmi
căuta luminișuri de răni în carne pentru a se libera.
Poalele mantalei pluteau deasupră-mi și unduirile ei
se transformau în vesele croncănituri funebre.
Câțiva copii mizeri mă înconjurau, încercând să se
agațe de veșmântul meu de cioclu. Dar spiritul
aerului mă smulse deodată din atingerea lor. M-am
îndepărtat ca un norișor al dimineții în timp ce
burnița se făcea mai înghețată și mai deasă.
Îndelung, ochii geloși ai copiilor, brațele lor uscate
întinse către levitația mea, îmi încercuiră memoria.
Mantaua se desprinse de mine și luă înfățișarea
unchiului meu. Era fericit cum nu l-am văzut
niciodată și purta ochelarii cu ramă brună cu care își
ornamenta nasul în timpul consultațiilor. Obrajii lui
pe care îi știam pământii erau acum împurpurați.
Ducea mereu cu sine trusa medicală. O deschise,
scoase din ea un rahat de câine, cald încă, pe care
mi-l puse în mâna dreaptă. „Noroc!” îmi strigă, și
dispăru. Cu cealaltă mână, rămasă liberă, îmi frecam
ochii pe aeroportul din Bruxelles.

SOMNUL DE IPSOS

Mă zbat de la un zid la altul în patru labe. Sălile
împrejurul meu sunt pavoazate cu tablouri celebre.
Și gura mea se umple de salivă dezgustată. Visez vag.
Vorbesc singur. Aș vrea să am pe buze cuvântul tan-

dru, cum mi-l cere Anna, dar carnea mi-e blasfema-
toare. Nu aș mai vrea să-mi amintesc viața mea, tre-
cutul mizerabil, acest prezent cloșardesc. Când eram
tânăr se șoptea îndărătul meu: „E un băiat de viitor”.
Astăzi încep să-mi cadă dinții și niște voci se prăpă-
desc de râs la trecerea mea: „Nebunul ăsta bătrân!”
Plămânii îmi sunt umflați de aer putrezit. Mă întorc
spre meterezul Ierusalimului și hohotesc.

Acum vreo zece ani am pictat mai multe pânze,
era ceva de capul lor. Dar mi-a lipsit mereu eternita-
tea. N-am avut timp să vehiculez fericire. De câți ani
păzesc oare porțile acestui muzeu? Aici străbat cu
castitatea disperată a unui călugăr, cele mai morbide
și tenace ispite ale culorii pe care nu pot să o împli-
nesc; ele mă obligă să învăț descompunerea.

În această clipă sunt beat. Ascuns după un zid,
văruit recent, am băut o singură sticlă de bere, dar
asta mi-a ajuns, cad lat. Rinichii îmi clocotesc. Ce să
mă fac, minunata mea, femeia mea cea mai dragă?
Ridic din umeri, îi las să se prăbușească. Rămân vi-
sul omului ridicol dostoievskian. „Hai golpes en la
vida, tan fuertes...yo no sé!”. (Cesar Vallejo)

*
Fotografia lui Matisse în atelierul său, ajuns la

vârsta gloriei, mă urmărește. Mă învârtesc până la
delir împrejurul vitrinei încărcate de cataloage
publicate în memoria sa. De ce atâta șansă dată unui
singur om, în timp ce domnul acesta cu aer maladiv
care se reflectă acum în vitrină, nu există nici măcar
ca uman? Cuvântul cheie al cotidianului meu este
zeul Baal. Trăiește pe toate limbile care vin să
viziteze muzeul. Urechea mea stă atentă la el ore și
ore. „Unde-i closetul?” Cu un gest sec indic colți-
șorul din spatele tabloului grotesc al lui Léger cu
figuri din Zola. He, he, he, Léger al meu, cel puțin ți-
am făcut-o pe dincolo! Haznaua e acolo, pe urmele
falsei tale clase muncitoare. Substanțele fecale acope-
ră Internaționala!

Scriu pentru a mă pierde. Scriu o carte de o ma-
re durere. Nimeni nu o știe. Nimeni nu o va citi, nu-
maiDumnezeu, acest nume putând să te îmbolnăvească...

Totuși zăresc din când în când femei frumoa-
se. Trec blugi gata să îți smulgă pielea falusului, fuste
crăpate pe coapse, „fetițe” întredeschise sub privirea
mea care se masturbează. Simt mandragora pe sexul
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muiat pe când zemoasele doamne fără milă mă de-
pășesc, iar dorința face să crească în mine mirosul
drag de ovare, parfum tombal în care se adâncesc
ultimele noastre rădăcini. Mă gândesc la Diotima.
Am visuri senzuale. Sunt Tristan, Abelard, amantul
călugăriței portugheze, Don Juan... Dar cât am mai
ratat în acest din urmă rol! M-au castrat bine înge-
rii păzitori! Atunci m-am hotărât să aleg alte distri-
buții pentru talentele mele. De pildă, să neg arta
burgheză (care își trage rădăcina din Renaștere)
născută numai pentru privirea de carne ce o știm
atât de pieritoare. O, ideea mea nu vă încântă. Vă
gândiți uneori să mă închideți pentru câtăva vreme
într-unul din spitalele voastre blestemate, căci sun-
teți gentili și totul împrejurul buricului vostru se
complace întru gentilețe. Chiar actul de violență
trebuie să se identifice cu amabilitatea.

.. . În această pușcărie voi reîncepe să pictez.
Voi fi înconjurat de admirația paznicilor. Îmi vor
oferi ospețe alese. Directorul închisorii mă va vizi-
ta, iar conservatorii muzeelor naționale își vor
aminti de mine în coșmarurile lor. Duminicile mi
se va permite să mă culc cu Anna. Le voi cere să
mi-o aducă la sfârșitul menstruației, când e iepu-
roaică în călduri. Noaptea trecută a visat frumos.
Are visuri terifiante la fiecare lună plină. Le notez
pe măsură ce se scurge exilul. Lovea pământul cu
pumnii și pământul se despica, lăsând să apară do-
uă capete de vipere care se aruncară pete ea, îngro-
pându-i-se în vagin.

O voi păstra sub această lespede secretă dată
la o parte doar pentru ochii mei la chemarea
„Sesam, deschide-te!” în fine voi avea timp să-i
dau tandrețea pe care i-o acord atât de rar.

Nu știu să mă explic. Îmi pierd timpul frag-
mentându-mă, șoptindu-mi frânturi de cuvinte,
zgâindu-mă la ceață până o văd înaintând spre
mine, luând la întâmplare toate formele pe care mi
le imaginez. Aș vrea să înțeleg de ce lumea îmi vine
astfel mutilată, de ce trăiesc într-o rană perpetuă
fără să accept cicatricea, de ce port cu mine această
tenebră cu scară de oseminte? Nu am citit toate
cărțile, cum mi-a plăcut să vă mint într-o zi. M-am
bâlbâit peste lecturi pe care le-am uitat de îndată
ce am închis volumul. Am încercat să învăț stilul
marilor opere. Nu am supt din ele decât și mai mul-

tă rătăcire. Ajung să cred că verbele se nasc în mine
într-un talmeș-balmeș de cercuri demoniace și că
însoțesc umbra esențială într-o coborâre în infern
fără Hristos. Mă rog și sunt împins în infinitul cor-
tegiu al blestemaților, în casa clădită pe nisip.
Atunci sunt acolo, fără nimic în minte, numai tim-
pul se alarmează în aorta mea ca un calculator stri-
cat. Fac să alunece în creierul meu fișe pe jumătate
roase de amintiri slăbite și ecranul implacabil al
mașinii îmi trimite cifre și semne care îmi arată
spiritul căzut de pe soclu, în ruină.

Dintotdeauna dorm și totul, cea mai mică res-
pirație, este somn. Să mă trezesc? Nu mai vreau.
M-ar costa prea scump. Pentru a aranja bine lucru-
rile, ar trebui mai întâi să mă refuz mie însumi, să
reîncep într-un alt uter. Dorm, și omenirea întrea-
gă se scufundă lent într-un mormânt din care chi-
purile resuscită, macerate de cele mai abjecte senti-
mente. Noaptea îmi prezintă vampiri pe lista de
bucate. Vai mie, am ales partea murdărită a som-
nului, unde se împlinește suferința. Rareori visul ia
consistența bucuriei. Un psihiatru ar găsi răspunsul
atracției și, în același timp, al respingerii mele în-
dârjite față de ciurucurile sufletului, în clipa însăși
a venirii mele pe lume. Carnea mi-era ca o mare
vânătaie și îmi țineam ochii orbește peste obscuri-
tatea lor asemenea unei statui macabre. Refuzam să
mă hrănesc și o respingeam pe mama. Plângea cu
atât mai strașnic, cu cât celelalte femei se gândeau
că nu-mi dă țâță pentru a mă lăsa să mor. Câteva
luni mai târziu mă prinse pe când îmi mâncam ex-
crementele, ca orice prăsilă omenească. Puștanii
mă chemau chiorule, din pricina unui strabism
foarte accentuat la ochiul stâng ce-mi aluneca spre
nas. La douăzeci de ani, un oftalmolog m-a operat
fără succes, ochiul a plecat către cealaltă parte a or-
bitei. Se uită acum lovecraftian, aproape fixat în
tâmplă.

Copil, jocul meu preferat consta în masacrarea
muștelor, cărora le smulgeam întâi aripile, una du-
pă alta, lăsându-le numai o aripă și două antene
care se agitau ca un ultim puf de păpădie. Le aștep-
tam paralizia vreme îndelungată și le ofeream astfel
ca hrană furnicilor. Păstram mult timp pe degete
sângele lor amestecat cu violetul dudelor. Îmi plă-
cea să văd curgând sângele, dar mă ascundeam în
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brațele mamei când se tăia porcul. Corpurile găini-
lor decapitate mă fascinau prin salturile lor sângeroa-
se din preajma buturugii care servea ca altar de
sacrificiu.

Răutatea e un dar, ca bunătatea. Pot să furni-
zez o listă inepuizabilă a actelor mele vândute Ad-
versarului, dar mi-e teamă că nu mă vei mai iubi.
Oroarea ar depăși dragostea. Chiar faptelor poves-
tite aici le adaug o notă de seducție. Lacrimile tale
de ieri mă îndurerează. Îmi lipsește puterea să le
șterg. Dar pentru că adori și detești violența, te voi
iniția în acele torturi drage muștelor. Ți le voi apli-
ca lin, cu compasiune. Nu-ți voi smulge chiar un
membru, dar de mâine cumpără-ți o frânghie și
pune-ți ciorapi roșii. Te visez prea mult. Fac dragos-
te în vis cu tine. Dispar. Inițierea mă așteaptă și voi
naște prin sângele tău divinitatea. Mă aflu pe un
țărm tulbure, după ce am parcurs somnul întreg.
Îngenunchez într-o mătanie, trup lipit de trup cu
pământul roșu, cu fața îngropată în poala lui de
carne jupuită de vie, cu miros de hohote de plâns.
Respir un amestec de mucegai și pâine caldă.

*
Voi înțelege odată pentru totdeauna ziua în

care nu te arăți? Va ști ea să-mi devină copil nupți-
al? Toate puterile mele ajung la slăbiciune din cau-
za dispariției tale și a nelămuritei întoarceri. Câte
feluri de ceață mi-au fost lăsate moștenire, câtă la-
vă arde versanții viei mele! Aș vrea să adorm ca un
rege vechi căruia năvălitorii i-au jefuit imnul. Nu
știu sau știu multe minuni, dar dacă ți le ofer, vei
putea să le conții? Carnea ta a fost o pasăre pudra-
tă cu sângele meu și îmi purtai pupilele, în chip de
flori, în coama clar lăudată. Mă înham la ultimul
tău suflu și cu ochii pe Dumnezeu mă usuc și dau
noi mlădițe.

LAMENTO

În mijlocul unei săli mari, înconjurat de pân-
ze albe, căci privindu-le la infinit nu le mai disting
culorile, îmi trece prin gând uneori că sunt un pă-
ianjen negru în așteptarea delicată a sângelui. De
afară zgomotele sosesc visate de un altul, hrănite

de somn. Capul meu încremenește lipit de perete.
Mă doare ceafa și mă pietrific clipă după clipă. Veți
spune că încerc să fac poezie. Deloc. Încerc să vor-
besc cu careva, chiar și cu un zid, ca un prizonier.
Scaunul pe care stau (mumificat) e din piele lăbăr-
țată, un fel de fotoliu. Mi-ar plăcea ca lacrimile să
mă înțeleagă mai bine decât oamenii care trec indi-
ferenți, dar durerea mă părăsește și ea. Mă trans-
form puțin câte puțin într-un manechin de lemn.
Ajung la o vârstă defavorabilă, în care corpul își ta-
ce plăcerile. Trăiesc numai din memoria lor. Amin-
tirea unei mângâieri adolescentine mă împinge la
plâns ca o fată bătrână în preajma agoniei. De
acum drumurile noastre sunt astupate. Voi rămâne
așa până la sfârșit, măsurându-mi pasul pe această
mochetă ce ia o tentă din ce în ce mai nămoloasă,
mânjită de scuipați. Îmi privesc tot timpul ceasul
pentru a vedea câte minute au mai dispărut de pe
tabla mea de șah. Și sunt mulțumit că moartea se
grăbește să mă smulgă de aici. La ora două zeci si
două regăsesc strada la lumina nopții care mă iz-
bește precum cel mai limpede soare. Alerg, îi îm-
ping pe oameni. Fug spre casă urmărit de aceste
tablouri de oroare. Aș vrea, invadat de o libertate
subită, să mă dau tumba, să strig, să scheaun. Câte-
odată spectrul lui Picasso își hohotește râsul până
în somnul meu și nu mă pot desface de el decât cu
prețul insomniei.

E bine să te rătăcești pe străduțele fumegând
de ploaie și gaz după ce ți-ai trăit ziua departe de
orice senzație. Da, e bine să respiri aerul fetid al
orașului, să primești în brațe miasmele nocturne,
să te uiți la femeile altora, drăgălașe, tandre, cobo-
râte din afișele nerușinate.

Să spun drept, am avut o femeie, din acelea
care te fac să visezi. O priveam și, încet, încet, îmi
pierdeam capul. Simțeam tot timpul nevoia să îi
spun „Te iubesc” și asta până a o face să moară de
plictiseală. Mi-a vorbit și ea de iubire de două-trei
ori în cursul scurtei noastre luni de miere, cu gura
strânsă. Mi-a zis „dragostea mea pentru tine e ceva
fabulos”. Dar când voiam să-i deschid buzele, nu-i
întâlneam decât dinții. Nu-și deznoda gura decât
în actul sexual, când era sătulă.
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AL. CISTELECAN

Între reverii și spaime

După cum rezultă - eclatant și peremptoriu -
din memorialele și jurnalele publicate în regie
proprie de fiecare autoare, educatoarele care le-au
avut în grijă pe viitoarele poetese optzeciste au fost
de-a dreptul șocate – și așa au și rămas – să vadă
niște fetițe desăvîrșit decepționate de orice și din
capul locului. Deprimarea acestora era atît de
iremediabilă încît nu le puteau mișca din ea cu nimic
- nici cu dulciuri, nici cu jocuri, nici cu desene
animate, nici cu serbări de cîntece și dansuri. Fetițele
astea refuzau organic orice prilej de bucurie și orice
șansă de farmec sau plăcere, fie ele ale oricui, de la
flori la bomboane și mai departe. Cazul a fost atît de
general încît o comisie de savanți a studiat imediat
fenomenul și a ajuns la concluzia că generația femi-
nină '80 suferă masiv de anhedonie (una de-a dreptul
endemică). Diagnosticul s-a verificat și mai apoi și a
devenit evident pentru toată lumea cînd au început
să le-apară primele poezii. Toate purtau de flamură o
acută alergie la pozitive (și nu doar la clișeele
pozitivelor), la exultanțe și la reverie, practicînd
deceptivitatea ca stare și deceptivismul ca doctrină.
În mod firesc - și compensator -, stilistica devine
pamfletară, iar imaginația se autoprogramează pe
denunțul de urîțenii și orori.

Cînd stătea mai bine, lumea era doar o desfășurare
grotescă, desenată în detalii duse pînă în atrocitatea
naturalistă cu un fel de vervă a cinismului imaginativ,
înflăcărat, la rîndul lui, de o tensiune expresionistă.
Peste tot și peste toate (natură, iubire, tinerețe etc.) se
purta un duh sarcastic manifestat în apostrofe și de-
nunțuri care scoteau la iveală reversul grotesc al ilu-
ziilor. Atît de decepționate au fost toate aceste poete
încît abia tîrziu de tot, spre maturitatea în declin, au
reușit să se îndrăgostească și să cînte și de bucuriile –
ori necazurile – amorului. Marta Petreu, Mariana
Marin, Magda Cârneci, Elena Ștefoi etc. etc. n-au
dezvrăjit doar lumea (cum trebuia să procedeze, după
manual, orice postmodern), ci au pictat-o de-a drep-
tul cu vitrion (și nu totdeauna englezesc), desfigu-
rînd-o cu vocație, nu doar cu voluptate. Mici șanse de
reabilitare lumea mai păstra, totuși, prin poezia Ma-
rianei Codruț (și a altor cîtorva poete mai marginale),
din care farmecul – fie cît de precar – nu fusese mă-
turat cu totul. Dar nici repropus prea ofensiv, ci doar
prin timide reverii.

Dar ce fel de poetă poate fi Mariana Codruț
dacă e în stare să scrie, deodată, ”o poezie de came-
ră”1 și să trăiască dintr-o ”dispoziție orgiastică”?2

Dacă ”își recuză cu ostentație feminitatea”3 și-
n același timp profesează pe față ”asumarea unei
feminități ce-și interoghează, cu o rară sensibilitate,
datele”?4 Firește, nu-i de exclus ca o domnișoară de
pension să se avînte uneori în cîte-o orgie și nici nu-i
lipsit de șarm și de efect seductiv stilul antifeminin,
dacă el vine dintr-o feminitate iradiantă. Asta în viața
de toate zilele (și nopțile, desigur), dar parcă în poezie
s-ar pretinde ceva mai mult coerență și nu contradic-
ții chiar atît de drastice. Să fie Mariana o poetă cu
două fețe și două temperamente, unele diurne, altele
nocturne? Să fie în miezul poeziei sale chiar un ase-
menea clivaj irezolvabil și dramatic? Nu-i, desigur,
imposibil, chiar dacă nu e nici plăcut să fii chinuit de
o tensiune a eurilor atît de ireductibilă.
Lucrurile, în orice caz, nu stau chiar dramatic la de-
butul cu Măceșul din magazia de lemne (Editura Ju-
nimea, Iași, 1982), volum construit din instantanee de
stări și instantanee de real (în relație de vase comuni-
cante, firește). Mariana nu e caustică, n-are contem-
plativitatea malițioasă a colegelor de serie și s-ar lăsa
bucuroasă în voia senzațiilor mai voluptuoase, dacă
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n-ar simți concomitent și frisonul degradării (uneori
chiar al morții). Poemele pornesc, de regulă, într-o
explorare pozitivă (îndeosebi cele de dragoste, pe
care, pe bun cuvînt, Dumitru Chioaru le găsește
”admirabile”)5, dar în plină paradă hedonistă (în
rezonanțe intime, minore, nu în chiote) survine,
retezînd-o, o undă de spaimă și angoasă: ”în cada de
baie,/ o frunză dintr-un noiembrie/ cît un ochi de
geam.// din odaie-n odaie,/ îmi strîng umerii în
palme./ praf de pușcă umed/ gîndul în carcasa
creierului.// dragostea – coloană vertebrală./ ascult
viermele urcînd… (Poem despre dragoste, I). E o
undă captată (deocamdată) doar ca fulguranță (dar
decisivă pentru reconfigurarea stării), cu puțin spațiu
textual de manifestare, dar cu atît mai eficientă în
brevismul ei. Mariana nu pornește cu premisa
desfigurării sau a anxietății gata emisă, ci întîlnește
frisonul acestora pe drumul conturării de senzații cu
deliciu (a căror înflorire e și curmată brusc).
Acuarela pregătitoare e elegantă, rafinată, cu cadru
de finețe, atît de elaborată încît lui Radu G. Țeposu
poezia ei i-a făcut impresia că e ”un triumfal stilului”
și că ”suferă” de ”melancolia perfecțiunii”.6 Sau că stă,
pentru Iulian Boldea, ”sub semnul calofiliei”,7 fiind
pusă acolo de o ”voință de stiizare.”8 Lucrurile astea
pot sta (pe jumătate) în picioare, dar în realitate
poemele Marianei trec totdeauna peste un prag de
cădere și corupere a iluziei; explorarea în inefabil
sfîrșește regulat în percepția dureroasă a grotescului
de sub el: ”cînd umbra aceea copleșitoare/ mă scapă
din gheare/…/ merg de-a bușilea,/ frică mi-e și de
chipurile/ desenate de mine însămi/ pe pereți;/ hei,
strig,/ hei, răspunde înăbușit ecoul/ sub coaste. și
atunci/ știu că acolo/ e o simplă legătură de oase,/ o
bulboană…”(Despre poezie). Din ”bulboana” asta
iese mereu la suprafață o amenințare – și pe margi-
nea ei se plimbă poeta. Poate că Mariana cultivă
”utopia echilibrului și a liniștii”,9 dar fapt e că are me-
reu parte de o izbucnire a anxietăților strînse ghem
dedesubt, de o detracare atît a inefabilelor, cît și a
gamei senzațiilor: ”totul este foarte departe./ vorbele
ajung la ureche/ mărunte grămezi de cenușă./ nu fac
nici efortul/ de-a le îndepărta de pe haine./ doar
senzațiile rămîn/ de noroi vîscos./ crustă elastic-
rigidă și grea” (Criză). Cu aceste senzații ”noroioase”
participă și Mariana la misiunea de denunț al lumii

asumată de colegele ei. Va fi ținînd ea un ”echi-
libru perfect între cerebralitate și senzualitate”10,
dar nu-l poate ține pe cel dintre elan și decepție,
dintre participarea la peisaj și spaima ce iese din
adîncurile acestuia. Adică dintre scriitura de
rafinate și cea de grotești. Încet-încet, parcă fără
voie, dar silită de codul mărturiei și tîrîtă de valul
grotesc al realului, ea va ”pune în evidență
dificilul, dizgrațiosul, searbădul.”11 Deocamdată,
în prima carte, nu cu mult avînt sarcastic; dar își
va scoate ghearele numaidecît în următoarele.

În Schiță de autoportret (Editura Junimea,
Iași, 1986) schimbările – de ton, de atitudine, de
stare – nu-s majore (dar nici chiar minore) .
Mariana conturează aparente peisaje de acalmie
sau reverie pe care le smucește brusc în convulsii
și spasme: ”în grădina spitalului, verde,/ caii pasc
liniștiți/ printre gutui.// lucerna le înfășoară/
gleznele tremurînde,/ soarele/ îi orbește…// ah,
fioroasă melancolie,/ cu ziduri de cărămidă,/
înăuntrul tău/ țipătul/ s-a oprit în gîtlej/ și
sîngerează” (Amiază cuminte) . Gheorghe
Grigurcu zice că ”se dedă unei scriituri vitaliste,”12

procesîndu-și astfel ”dispoziția orgiastică” de care
am pomenit. Numai că elanurile Marianei, chiar
și cele de contopire stihială, sunt întotdeauna re-
tezate de insidiile morții: ”într-o zi/ din octom-
brie auriu/ sufletul universului/ coboară în mine.
// înviate, celulele mele/ clădesc/ o melancolie
perfectă.// o, sufletul meu/ înveninat de sfîrșit/
totdeauna” (Geometrie) . Melancolia pe care o
profesează e tulburată mereu de aceste flash-uri
funeste și poeta vede răul cuibărit pînă și în cele
mai solare peisaje sau portrete: ”învelită/ în mătă-
soasa coajă roșie/ frînge inimile/ de dimineața
pînă seara./…/ arde toată/ de adevăr și dreptate./
ah, și negru sălaș/ în sînul ei…” (Portret în roșu al
verii) . Atenția ei e confiscată de această fenome-
nologie a răului (ușor alegorizată) pe care-l va
percepe, tot mai acut, ca omniprezență: ”…/ aerul
e dens – nimeni n-ar putea/ să zboare prin el./ din
memorie nu se ivește nimic/ liniștitor. cald și
liniștitor…/ aerul e negru” (Noapte de septem-
brie) . Nucleul de spaimă al lumii începe să explo-
deze deja de aici. Pînă și poezia vine ca terifianță,
ca ”spaimă” (firește, și ca spionaj fatal, de dincolo,
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urmă evidentă de racord romantic, ușor prelu-
crat, cu metafizicele) . Stratul substanțial al lumii e
tot mai clar frămîntat din spaime și angoase.

Pe astea le poartă Mariana cu sine și-n cele
mai calificate reverii sau peisaje de tihnă, cum se
întîmplă în Somnul din Tabieturile nopții de vară
(Editura Cartea Românească, București, 1989) ,
unde, dincolo de precauția ironică față de un cli-
șeu literar, mai eficient e trasorul coșmaresc:
”dacă te culci/ cu fereastra deschisă/ înspre gră-
dina casei părintești/ ce somn fără spaime te
prinde! // fîlfîie ușoară perdeaua/ (limbă de ceas/
în întunericul de catran)/ și valuri de miros/ și
limpede liniște/ răstoarnă peste tine.// achenă în
vînt,/ cîntecul greierului risipitor/ cu pistrui te
stropește// cucurigu! cucurigu!/ răsună în cre-
ierul tău/ (trăgînd la coșmar/ precum calul spre
casă)/ momentul preclasic/ al miezului nopții”.
Ecuația vitalistă, tradusă, zice Grigurcu, într-o
poezie ”exclamativă, neascuns patetică,”13

continuă să fie cenzurată de presentimente negre
și de sentimentul unei sancțiuni iminente: ”o,
cum te iubesc, viață,/ cu groază, cu ardoare! / dar
tu nu știi că eu,/ asemenea unei fete/ citind/ un
roman de iubire/ între pagini școlare ascuns,/
învăț pe furiș/ alfabetul morții” (Creangă
înflorită) . Acesta e dansul pe care-l performează
Mariana în Tabieturi…: un pas de elan, un pas de
spaimă; un mic extaz promis, tăiat de un frison
actualizat instantaneu. ”Viața și moartea se țin de
mînă”14 într-adevăr, căci pe relația lor dusă spre
contopire, suprapunere și confuzie se bizuie
formula confesivă. Funcția poeziei, în această
situație, devine numaidecît una cathartică, un
depozit de spaime existențiale evacuate în text:
”ciupercă universală,/ am să te umplu/ cu toată
spaima care-mi prisosește…” (Poezie!) . Cum va
zice Emanuela Ilie, ”scrisul” va ajunge ”metoda
optimă de exorcizare”.15 Dar și asta tot pe fondul
unei mistici romantice a poeziei, pe portativul
unei mitologii dramatice și glorioase a poetului:
”ei sunt translatori/ ai vieții, ai iubirii/ și-ai
misterului/ bîlbîit al morții.// da, se îngăduie bine
cu moartea…/ dar, nopțile,/ pornesc asaltul
asupră-i,/ în mașinile lor de scris,/ tancuri
nemiloase.// ah, ciuruite stindarde!” (Poeții) . Și

Mariana – n-are încotro! – refulează romantisme
(ca orice poet cu investitură) care ies la vedere
doar unde și unde, dar care țin în picioare sche-
lăria entuziasmului și a deceptivității. Și mai ales
pendularea între extazele senzației și spaimele
presentimentelor.

Poemele desfigurate de cenzură sunt recupe-
rate în Existență acută (Editura Cartea Româ-
nească, București, 1994) , peste nucleul lor adău-
gîndu-se acum cîntări flagrante de sarcasm,
incitate de strivirea nervului moral. Mariana se
lasă acum prinsă de entuziasmul deziluziilor și de
efervescența maliției și-și descarcă exasperările în
vituperanțe, intrînd cu elan în corul denunțurilor:
”…// e un timp eroic! / pentru că frica -/ iepuroai-
că a iadului -/ rodește zilnic.// pentru că speranța
e o capcană.// e un timp eroic – mi se toarnă/ în
creier zi și noapte./ toate simțurile mele sunt
agresate:/ e un timp eroic” etc. (Poem de dra-
goste) . Desenele de condiție devin desene de coș-
mar, traume de lagăr: ”ne-am strîns lîngă ziduri/
cu fețele vinete în/ întunericul brusc înăsprit”
(”peste speranță”) . E o privire mînioasă înapoi, o
exorcizare de trecut și de teroarea cotidiană din
el, dar nu mai puțin și o transcriere traumatică a
prezentului, ca și cum substanța existențială ar fi
devenit în întregime o epifanie a răului iar realul
ar fi căpătat o ostilitate ireductibilă: ”în fiecare
dimineață/ pornesc în căutarea/ unei lumi vii/ cu
inima grea de spaimă/ de silă/ de gînduri stătute”
(Ritual) . Viața a devenit o suită de atacuri de pa-
nică, un scenariu de traume și de terori în cadrul
căruia și poezia a ajuns un vomitoire (oarecum ca
la Emil Botta) în care poeta își golește spaimele și
frisoanele de repugnanță: ”în fiecare zi/ un puci al
spaimei/ asupra mea/…// poezia e o vomă/ o
reacție de respingere/ a negrei licori instilate -/ o
perisabilă ușurare” (”în fiecare zi”) . Ca și pînă
acum, reveriile (mult mai rare și totdeauna natu-
riste) nu rezistă panicii și-n miezul lor e invelată
(și relevată, firește) , sistematic, o stare de alarmă
existențială: ”amiaza vine pe-un cal negru/
zăpăcit de miresme// greierii amuțesc/ îngerul se
ascunde-n lucernă -/ e o liniște de mormînt” etc.
(Vara în munți, III) . La aceste alarme permanente
poeta ripostează cu sarcasme emise de un ”eu po-
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lemic” (nu de unul ”docil”) ,16 căci acum și ghea-
rele ei sunt prompte și exersate. Toate malițiile
imaginației și tot răul existențial consemnat de
notații vin însă pe o febră romantică a vertijului
poetic, pe o mistică a sacrificiului și riscului. Și
pentru Mariana poemul e o primejdie existen-
țială, un limbaj devorator, un carnasier fatal:
”despre un lan de grîu/ despre dragoste/ chiar
despre moarte/ nu se poate vorbi/ fără enorme
riscuri// cît despre libertate/ cît despre libertate -/
save our souls!” (”despre un lan de grîu”) . Poezia
vindecă distrugînd, cam acesta e ethosul poetic al
Marianei.

Prilej de și mai intense exasperări și de și
mai ascuțite sarcasme îi oferă realitatea imediată,
prezentul oarecum politic în care disperă un eu
civic de o sensibilitate mereu rănită și alertată. E
ceea ce se întîmplă în Blanc (Editura Vinea, Bucu-
rești, 2000) , unde civismul se pronunță în apos-
trofe îndurerate pînă la sarcasmul disperării:
”patria-picior-de-plai în care/ cu încredere cresc
de veacuri/ umbrele pe arbori tăind orizontul/ nu
ne cere ce-avem mai bun în noi:/ - parcă-i iubește
mai mult/ pe răi și pe fameni//…// patria-bună-
mamă parcă/ pe noi nu ne vrea: ca pe-o sar-/ cină
toxică ne respinge patria/ pe noi” etc. (Patria
mea) . Scriitura s-a înăsprit și mai mult și ea devi-
ne una de șmirghel pe măsură ce poeta se apropie
de cotidianul din care taie secvențe brute. Mircea
A. Diaconu zice că Mariana participă la exaspe-
rarea generală a generației și prin ”patosul expri-
mării” și prin ”insurgența trăirii”,17 nota ”dis-
tinctivă” fiindu-i asigurată de ”discreție”.18 Poate
de discreția existențială, căci poezia e tocmai
acum mai guralivă și mai agresivă iar realul pictat
se întoarce întotdeauna în grotesc (imaginativ)
sau în cinism (consemnativ) . Mariana expune o
fragilitate într-o lume ostilă, vulgară și cinică și
toate momentele ei de candoare ori tandrețe sunt
strivite de simbolurile acestei degradări și ale
acestei lumi repulsive, care-i lasă poetei doar un
rol de exilată sau întemnițată între orori: ”numai
mîna dacă o flutur în fața ferestrei/ și vine. din
profil ochiul roșu neliniștit/ cercetează bucătăria
și fața mea de care/ strălucitoarea dimineață își
lipește obrazul.//…// măcelarul în blugi trece

fluierînd/ prin curtea interioară măturată proas-
păt./ îmi face un gest obscen cu mîna./ ugu ugu
ugu… porumbelul a zburat peste bloc.” (Porum-
belul sălbatic) . Mecanismul poetic rămîne însă
constant: o ”deschidere” pozitivă, o schiță de can-
doare sau de reverie, tăiate brusc de cruzimea
grotescă a realului. Predispoziția poemelor e spre
mica reverie; mecanica lor duce însă metodic la
strivirea oricărei șanse de înflorire sau răsfăț iar
stilistica trece de la metaforă la notația brutală.

Perimetrul metaforelor e limitat la peisajele
campestre și la fragmentele de stări cu elan
extatic; cel al notațiilor subîntinde toate peisajele
de real și, de la o vreme, contaminează și stilistica
(de-)constructivă a stărilor. Mariana nu merge
chiar pînă la nihilismul cinic din imaginarul cole-
gelor de val, dar nici departe de el nu se oprește.
Cînd pictează o stare, desfășurătorul imagistic se
deschide mai degrabă spre epica negativă a aces-
teia, spre colajul de imagini compromițătoare:
”dar tu, singurătate,/ cuvînt răsuflat,/ ai putea fi
un drum printre dealuri/ îmbrățișîndu-mi moale
picioarele,/…/ tu ești însă o mamă obscenă/
pitindu-și noul-născut în gunoi;/ o magherniță
fără ferestre ești, unde/ văzul e încețoșat, auzul e
cît Casa poporului, iar/ spaima are o mie de
chelicere, pe rînd/ muiate în sîngele meu cald și
dulce” etc. (Dar tu, singurătate). Ultima patrie
(Editura Paralela 45, Pitești, 2007) e cartea acestor
stări-supliciu, a răului de a fi. Fotografiile de
mahala (în care Mariana s-a specializat chiar de la
început, într-un proiect transversal) relevă o lume
structural detracată din care ies personaje grotești
și peisaje infernale, strînse cu un fel de epos con-
semnativ: ”în cartier, ziua vine cu coada între
picioare,/ strecurîndu-se printre salcîmi, printre
carcasele/ mașinilor abandonate, printre sîrmele
de rufe/ întinse între copaci, ave, Caesar! , o salut/
cu instincte pedagogice, de după ferestre,/ plină
de teamă că albina de miere vine ziua/ în cartier,
cu feregeaua aburită la gură,// după-masă încep
violurile asupra ei” etc. (În cartier) . Agresivitatea
grotescă a realului provoacă versul caustic și in-
dignat (Mariana e dintre poeții indignados, rănită
cum e deopotrivă de vulgaritate și de cinismul
acesteia) , dar nu mai puțin elegia vechilor valori.
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Vitriolarea versului devine din exasperare, dar nu-
mi pare că disperarea care însoțește această exas-
perare ar fi una ”scrîșnită;”19 nici o indignare nu-i
senină, dar la Mariana ea a luat calea plîngerii du-
pă criterii și valori: ”da, despre forța inimii/ să vor-
bim. ea e sacagiul din deșert, ea/ cărăușul pe dru-
muri de munte, ea/ Constructorul cu C mare, spui
tu/ ca și clasicii.// nimic despre patria care te pri-
gonește/ despre teroristul fundamenlalist/ dărî-
mîndu-ți buncărul cînd se sinucide,/ despre ona-
nista înfrigurată…// oricum, pe masa neagră nu
mai dă bine/ lîngă buchetul de mărar, lîngă
paharul cu apă,/ lîngă teoria relativității, spun cla-
sicii/ în viață, postmodernii cu mustăți și codiță”
etc. (Despre forța inimii) . Hotărît, Mariana nu e de
partea lor în această devalorizare a lumii și para-
bolele ei (majoritatea un fel de scolii ocazionale, în
sensul că relevă un precedent pe care-l prelucrează,
cum e cazul – mai ilustrativ, dar nu singurul - al
Telenovelei leoaicei Niobe) se angajează într-un
ethos al compasiunii, al umanului. Ele nu au nea-
părat ”iz metafizic,”20 oricît s-ar mai apela la Dum-
nezeu și la înger, ci mai degrabă o acută nostalgie a
umanului și omeniei spontane. Pe malul acestora
plînge – uneori cu ghearele, nu cu lacrimi –
Mariana.

Nu indignarea e însă la qualité maitresse a
Marianei iar furiile ei, oricît de motivate și de
justificate existențial, se sting în elegia decăderii
vremurilor. Dac-ar fi după inima ei, ea tot în
desuetele ”ardente platitudini” (patria, bună mamă
sau te iubesc etc. ) ar crede. ”Viața” a împins-o însă
(chiar dacă, între timp, ”tîrziu, cu efort” a deprins
și ”revolta”) în marginea vieții, în rol de simplu
contemplator nostalgic, ținut în celula frustrărilor:
”acum, tot ce știu bine să fac e să mă uit pe geam/
fiindcă eu cred în lume ca într-o margaretă”
(Adevărul te face liber. dar singur) . Hiatus (Editura
Paralela 45, Pitești, 2015) e cartea acestei consolări
în pura contemplativitate (iar tehnic, în avalanșa
poemelor în proză). Mariana, chiar dacă nu s-a
predat, a ieșit din luptă; civismele ei au fost strivite
și ele, asemeni altor iluzii ale căror peripeții au
pățit, rînd pe rînd, la fel. Tema de bază e acum sin-
gurătatea, și ea tot mai agresivă și mai consistentă
(pînă la materializare): ”singurătatea e mai fioroasă

decît un cerb în călduri./ eu o pîndesc, o gonesc, o
iau zi de zi în cătarea armei,/ dar ea de fiecare dată
ca un cerb în călduri se întoarce/ din fugă spre
mine, cu ochii însîngerați, cu răsuflarea/
șuierătoare” etc. (Ca să știi:) Oricît de fioroasă ar fi
însă această singurătate, senzualizarea ei, fie și dusă
spre stihial (ori cu atît mai mult), e un semn de
pozitivizare a imaginarului. Nici nu e de mirare că
acum Mariana poate degusta reveria unei zile, fie și
cu un sentiment de spaimă sublimat în nepăsare
(un prim pas spre ataraxie): ”mărșăluiesc pe mal,/
mă fac totuna cu soarele:/ prin păr, prin piele îi
beau/ alcoolul de măr dospind/ în propria
dulceață.// ascultă, zi aurie: acum/ nu-mi pasă ai
cui sunt/ ochii hipnotizîndu-mă/ prin borangicul
tău” (Zi de vară) . E drept că asemenea zile – și
nopți (mici și rare prilejuri de carpe diem) – nu se
găsesc la oraș (și chiar că, precum s-a spus,
Mariana reia un refren atitudinal sămănătorist, dar
cu riscurile asumate și controlate), ci doar în
natura supraviețuitoare ca inocență (”unde sfîrșesc
orașul și clocotul său mi-e patria. lent mi se varsă
ea noapte de noapte în somn și lent se întoarce ziua
la mine cu fantasmele somnului agățate de umeri”
– Unde sfîrșesc orașul și clocotul său) , dar și aceasta
ține de elegia valorilor pierdute. Dar dacă lumea
nu-i mai oferă Marianei nici o satisfacție (sau nici o
șansă), și le oferă ea singură prin pozitivizarea a
(aproape) tot ceea ce era înainte sfîșietor sau
otrăvitor. E drept că această pozitivizare e fapt de
elegie, dar nu e mai puțin, totuși, un fapt: ”mi-a
trebuit mult să accept:/ singurătatea e un pîntec
protector/ în care liberă pot să înot,/ să mă scu-
fund,/ să mă rotesc/ în cercuri albe-cercuri negre”
etc. (Elegie pentru ce va fi) . Reveriile pe care nu le-a
putut parcurge la vremea lor (fiind mereu secon-
date de panica de a trăi), vor putea fi parcurse
acum, într-un climat de elegie existențială. Nu știu
dacă va fi așa, dar dacă ar fi/va fi Mariana și-ar în-
temeia un loc exclusiv: acela unde bucuriile se tră-
iesc prin suferință și suferința prin bucurii (nu
mari, dar intense în fragilitatea lor).
_______________________________

1. Ion Bogdan Lefter, Începuturile poeziei postmoderne (1977-

1985), Editura Paralela 45, Pitești, 2016, p. 68.

(continuare la pag.19)
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PAUL ARETZU

Zilele poetice ale lui Miron Kiropol

Se poate spune despre Miron Kiropol că,
asemenea regelui Midas, care transforma în aur tot
ceea ce atingea, este un fenomen poetic. Exilat de
zeci de ani în Franţa, a rămas nedesprins de limba
română, de care este definitiv ataşat, ca un devot.
Atât de mult s-a converit la poezie, încât a ajuns să o
scrie ca pe un jurnal calendaristic, uneori, la aceeaşi
dată, figurând mai multe poeme, semn al abunden-
ţei creatoare. Ar putea fi numite, după succedarea
lor cronologică, în ritmul vieţii, cu un termen al lui
Nichita Stănescu, respirări. Sub această formă, a
zilelor poetice, Miron Kiropol publică volumele
Împerechiat cu sabia (Editura Timpul, Iaşi, 2012) şi
aur în sită (Editura Timpul, Iaşi, 2014).

Sunt înregistrate mişcări lăuntrice, viziuni,
contemplaţii, întrega lume poetică a autorului. Ca în
magie, dar şi ca în mistică, universurile se întrepă-
trund, spiritualizate de duh, de iubire, iar stările
converg: „Nu e durerea împlinire fericirii?/ O ferici-
re abia acum înţeleasă,/ Când ai ajuns acolo unde/
Nimic nu doare.” (6 decembrie 2006). Zădărnicia şi
frământarea heracliteană a fenomenelor se odihneş-
te în entitatea invizibilă şi imuabilă a arhetipurilor.
Există o frumuseţe sufletească, circumstanţială, dar
şi una sublimă, invariabilă: „Puternică suie lumina/
În cel îngropat pe când privirea/ Îi e sfâşiată de
aurul/ Părului ei sfânt ce se îndepărtează/ Fără să se

oprească/ Ori prea mult oprindu-se,/ Căci numai o
clipă poate să fie/ Plină de spaimă frumoasă,/ Clipă
de înlănţuire pietrificată pe invizibil.” (8 decembrie
2006). Poetul vizionar are ochi metafizic. El vede
ontologic, abisal, pătrunzând dincolo de vizibil. Pare
că detaliază ţinuturi ale unui imaginar dantesc,
amestecând infernul cu paradisul. Nu după vreun
scenariu etnologic, alegoric sau religios îşi reprezintă
viziunile învolburate, ci după o alchimie lirică
insolită, cu tansmutaţii, cu sublimări metaforice şi
epurări: existenţa, moartea, transcendenţa sunt stări
de dez/agregare, difuze, tainice, ale trecerii sufletului
prin vămi, printr-o geografie spirituală, ale impon-
derabilizării, amestec nediferenţiat de carne, de con-
ştiinţă. Sufletul dezorientat caută o nouă raţiune,
împărţit între pământ şi cer, înscris într-un lanţ al
formelor inepuizabile. Scriitorul este mirat (dar şi
familiarizat) în faţa necunoscutului şi extaziat. O
armonie predestinată, pe care o numeşte Cantic,
impregnează şi guvernează lumea.

Miron Kiropol scrie numai (pentru) poezie
(fără naraţiuni, fără altă realitate în afară de sine,
fără materie). Natura acesteia este idealitatea, non-
figurativul, imergenţa speculară, reveria, chinte-
senţa. Mişcarea de concepere a unei astfel de lirici
implică o suspensie de imagini, filtrate prin lumină,
instalarea într-o stare permanentă de graţie, înrudită
cu ruga, cu psalmodia. Poezia, însă, are tensiune,
concentrează idei, creează căi comunicante între
materie şi spirit: „Ce văd din ceea ce nu e vedere?/
Ce parte a lacrimii a reintrat în corp/ Pentru ca în
veci să-mi fie carne?/ Ce altă facere iau din necreat?/
Podoabă cui fără podoabă?/ Ce viaţă din mine
agonizând se face viaţă?” (26 aprilie 2007). Fluxul
abundent de reprezentări îi dă autorului funcţia
unui demiurg, care reactualizează geneza,
extinzând-o, prin zile şi ani, indeterminabil. Ima-
ginile ontologice, stihiale, se preschimbă continuu,
conţinând mişcări de forme, de materii, de principii,
aglutinări şi disipări, metamorfoze: „Pluteam prin
ceea ce adânc pluteşte,/ Apoi nu a mai fost nimic,/
Numai pământ înfăptuind plutirea./ Cineva prin
mine a zburat/ Şi aerul mă atrăgea după aripi/ Şi doi
sori lipiţi unul de altul/ Îmi serveau de trup,/ Mă
fărâmiţau întregit,/ Dispărând înlăuntrul lor,/ Luând
forma visului prin care mă visau.” (17 iunie 2007).
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Este vorba despre o poezie a preaplinului, a de
negrăitului, a dezordinii cu schepsis, a căutării înţele-
sului „din întuneric în întuneric, din lumină în lumi-
nă”, a năvalei şi a îngemănării, „cuvânt după cuvânt,
sunet după sunet”, „lacrimă în lacrimă”, „Piatră neagră
peste piatră neagră,/ Nimeni în nimeni”, „din aer în
aer”...

Stăpânit de un extaz mistic, scriitorul renaşte
din lacrimă, exultă în lumină, este îmbătat de botez,
îşi sondează nemărginirea inimii, simte cum întreg
existentul îşi iese din sine, este stăpânit de suferinţa
divinului, aşteaptă viaţa de după viaţă, perpetuată la
infinit. El dislocă realul, îi schimbă natura, recon-
fingurându-l după propriile sale reprezentări, amestec
de pământ şi cer, de timp şi de lumi necreate, de
naştere şi extincţie (nunta viitoare), de foc şi de cenuşă,
adică, pe scurt, de început şi de sfârşit. Miron Kiropol
intuieşte poetic identitatea (răsturnată) dintre cele
două hotare (fără hotare): „Fiecare e numărat printre
învinşi./ Nimeni nu ştie unde şi când/ Suntem de
moarte cu plinătate linşi./ Cine spunea că întâia zi e de
asemenea ultima?/ Aşa trecem de la un trup la altul/
Aproape cu indiferenţă, căci condamnaţi./ Şi ne
obişnuim cu acest fel de a fi,/ Când ni s-a dat ceea ce
nu e o margine,/ Ci facerea cerului şi a pământului/ Pe
care Dumnezeu le-a botezat cu lacrima sa/ Din care a
izgonit sarea.” (16 ianuarie 2008).

Se remarcă, încă de la început, voluptatea unei
limbi muzicale şi bogate, foarte expresive, asemănă-
toare, prin autenticitate, cu aceea a scriitorilor vechi ori
cu a filosofilor presocratici. Este o limbă densă, încăr-
cată, potrivită cu intenţia principală a poetului, de a
avea un dialog stăruitor cu divinitatea: „Cine sunt?
Cine? Din înaltul/ În care trăiesc nemuritori miri?/
Atâtea puteri izvorâte din nimic/ Îşi fac loc în sâmbure,
îl sfărâmă/ În torente şi-l înghit pentru a crea./ Şi poate
acesta e colacul de salvare,/ Veşnică stare de asediu în
veşnică pace.” (4 februarie 2008). Dumnezeu apare,
mai ales, sub formă de lumină, de duh, ca prezent
etern, ca memorie a creaturii, chiar şi a morţii care se
preschimbă în înviere. Poetul se simte un exilat, un
captiv, dar nu un părăsit de Pronie: „Totul e fără
măsură şi atât de măsurat!/ Cerşetori cu apropierea
felină/ Gângăvesc numele Domnului./ Soarele îşi
aduce aminte de casa întunecată/ Şi prin jumătatea
unei ferestre intră/ Lăsând arabescuri pe podea./ Îna-

intea unei cărţi/ Un om singur se vânzoleşte/ De la
un trecut la altul, fără scăpare,/ Şi totuşi prosternat.”
(19 februarie 2008).

Fiind vorba de o formă de jurnal, eul poetului
este, evident, în centrul atenţiei, spovedindu-se, sufe-
rind, în vâltoarea elementelor, de singurătate şi insigni-
fianţă, aşteptând cu înfrigurare clipa fatală, punându-şi
întrebări insolubile, extaziindu-se în faţa tainelor, a
lanţurilor de învieri, văzând lumea ca o avalanşă de
sensuri, de stări, ca o întrepătrundere generală: „Cât de
aproape vine clipa! Pierdut.../ Cât de aproape,/ Veacuri
de cer şi ape,/ Veacuri de nevăzut.// Fiecare lucru
împrejur/ Începe să mişte în dimineaţa vidă./ De ce se
naşte cel pur/ Din omidă.” (7 martie 2008). Imaginile
sunt fastuaose, au măreţie cosmică, adună viziuni:
„Din vindecare în vindecare,/ Doamne eşti cu mine,/
Din pământ în pământ, din cer în cer,/ Din carne în
carne, din duh în duh,/ Pruncul meu drag, adiere/ A
regilor sfinţiţi/ Împrejurul fructului.” (9 aprilie 2008).

Poetul pare că se află deja în intermundiu,
într-o lume a semnelor, a coincidenţei contrariilor, a
percepţiilor fără senzori (a auzului fără auz, a văzu-
lui fără de văz...), a despărţirii celor patru elemente,
a reunirii cerului cu pământul, a prezenţei zeului, a
îngenuncherii, a însămânţării în sicriu. În chip real,
el locuieşte la Paris, înconjurat, adâncit în poezie,
izolat de tot ceea ce se petrece în jurul său. Totuşi, în
momentele numai ale sale, dezrădăcinat, condus de
limba română, se transportă pe meleaguri pierdute:
„Ce caută în miezul Parisului/ Păsările astea ale
mării, pescăruşii,/ Ce caută cântăriţi de cuminţenia
raţelor/ Cu care se însoţesc în bazinul ca o băltoacă/
Din mijlocul grădinii Luxembourg, şi ea cuminte?/
Păsări gonite din viziunile mării,/ Sălbatice ca ele,/
Acum mâncate de rugină, ţopăie,/ Se avântă peste o
palmă de apă,/ Se bat cu porumbeii şi raţele pentru a
apuca/ O firimitură din pâinea aruncată de copii/
Aproape de marginea bazinului./ Poate au visat că
nu mai există marea,/ Că numai nisipul îi aşteaptă.”
(19 februarie 2008). Poetul este conştient că face
parte dintr-o stirpe rară, pe cale de a dispărea, într-o
lume tot mai pragmatică, mai străină. Dar, abstras,
Miron Kiropol este tot mai fascinat de harul viziunii,
descurcându-i iţele tot mai întortocheate, conducân-
du-ne prin verbul însufleţit în inima arzătoare a
creaţiei.
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unul sunt sigur că, la orice vârstă, prin (de la) creaţia
protagoniştilor avangardei noi, cei de azi, putem
învăţa mai eficient ce ar însemna libertatea de
creaţie şi chiar a crea în spiritul acestei libertăţi. La
avangardă – deja clasicizată şi ea, încât s-ar putea
spune: la universităţile, academiile avangardei –
generaţiile prezente, dar şi cele viitoare mai au a face
şcoală. Întru mereu necesara răscoală contra
anchilozării, clişeizării, ba chiar a ceea ce se
numeşte, uneori, azi, „moartea literaturii”.

În orice epocă, de atunci încoace, au fost mulţi
autori tentaţi de a subscrie, fie şi în mod generic, sub
manifestul futuriştilor, intitulat „O palmă dată gus-
tului public” (foarte actuală, palma, şi azi!) sau sub
cel botezat „Duceţi-vă dracului!”, dacă e să te gân-
deşti la gogomăniile emanate non-stop de autorităţi,
politica de stat (pe loc...) etc. Dar parcă nu e actual-
tentant îndemnul din unul din manifestele avangar-
dei româneşti, publicat acum optzeci de ani, – „ceti-
tor, deparazitează-ţi creierul!”?

Astfel că eu îi compătimesc pe cei nefamiliari-
zaţi cu avangardismul, dar care, din solidaritatea
prostiei, primitivismului, provincialismului, crâc-
nesc, uneori – până la spume la gură, contra avan-
gardei, ca suflu reformator, reînnoitor, de sanitaţie în
literatură, estetică, cultură, gândire în general.

Cutezanţa nonconformist-avangardistă este
eficientă în combaterea absurdităţii filate din igno-
ranţă, suficienţă de sine, iluzie de mărire şi glorie
perpetuă...

Şi iarăşi mă întreb: De ce avangarda? Pentru că
ea îi vorbeşte mai eficient, să zic, imaginaţiei mele,
mi-o impulsionează, mi-o stimulează, mi-o aprinde
mai îndrăzneţ. Şi mai… inventiv. În munca de
românizare a avangardei, am înţeles, până la con-
vingere, că traducerea e undeva la mijloc dintre con-
genital şi tangenţial; dintre suprapunere şi supunere
(întru o cât mai mare asemănare dintre original şi
transpus). Traducerea este starea de mijloc dintre
original şi înstrăinare de sens. Este un echilibru de
împăcare a imposibilului cu posibilul la mijlocul
distanţelor dintre acestea, când cedările vin din am-
bele părţi. Este esenţa medie dintre ceea ce-i dat şi
eventualul prizonierat, dintre ideal şi oarecât-ul des-
figurat. Este distanţa împăciuitoare dintre întâlnire
şi despărţire. Traducerea este calea de mijloc.

LEO BUTNARU

DE CE AVANGARDA?

De multe ori, am fost întrebat despre traduce-
rile pe care le-am făcut din avangarda rusă şi cea
ucraineană, încât, la un moment dat, mi-a zis să
spun ceva, în scris, despre românizarea avangradei şi
a împrejurimilor ei…

Probabil, această pasiune de traducător ar fi ca
şi cum o revanşă, râvnită din adâncile-mi juneţi,
când majoritatea celor care făcuseră epocă la înce-
putul secolului XX prin categorice reforme literare
erau interzişi. În genere, societatea sovietică nu în-
semna decât un sofisticat şi stupid sistem prohibitiv.
Ceea ce se numea epoca represans. Despre aceasta
am scris, am argumentat în prefeţele, notele biobi-
bliografice, pur şi simplu în notele la antologiile de
poezie, proză, dramaturgie, manifeste literare, dar şi
în cele ale autorilor publicaţi-solo (Velimir Hlebni-
kov, Vladimir Maiakovski, Marina Ţvetaeva, Osip
Mandelştam, Nina Habias, Igor Bahterev…). Tocmai
despre aceasta spune cu întreaga sa fiinţă antologia
„Avangarda – jertfa Gulagului”. Dramatică percuţie
de ecou străbate cele circa 400 de pagini ale antolo-
giei „100 de poeţi ai avangardei ruse”, dar, mai cu
seamă, antologia megalitică, să zic aşa, „Panorama
poeziei avangardei ruse”, unde, în 1 600 de pagini,
apar mostre din creaţia a circa 250 de autori.

Alte motivaţii de a nu renunţa la perseverenţă
în realizarea unui proiect ca şi predestinat, de valori-
ficator, antologator şi traducător al avangardei?... Eu
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Şi aici mă refer nu la o traducere în general, ci la
cea care se află, „se întâmplă”, la confluenţa limbajului
artistic cu filologia, cu lingvistica, altfel spus – cu ştiin-
ţa. Inclusiv (anti)ştiinţa… intraductibilităţii, – e de
menţionat, pentru a putea cuprinde cât mai coerent şi
mai eficient efectele conjuncţiilor (conjugărilor ele-
mentelor întru unitate), dar şi pe cele ale disjuncţiilor
inevitabile, neconcordanţelor, ba chiar discordanţelor
care, de unii exegeţi, sunt oarecum nefondat scoase în
prim-plan, pentru a susţine că, în genere, un text poetic
creat într-o limbă anume nu poate fi tradus într-o altă
limbă. E o exagerare ce poate fi depăşită prin recreare
poetică, de text, context, subtext, formă, pentru a se
putea păstra cât mai mult din conţinutul originalului în
varianta originalului-traducere.

În mod concluziv, ar fi de constatat că motiva-
ţiile necesităţii avangardei în preocupările tale, în des-
tinul tău le identifici prin intuiţii, lecturi, studiu, empa-
tie, în retro(per)spectivele istorice, dar – ce este impor-
tant de reţinut – pe care le sesizezi şi în prezentul pro-
priilor atitudini şi predispoziţii creatoare, preferinţe şi
ataşamente artistice afine autorilor, lumii de până la
tine. Implicit... explicit vorbind, eu sunt dintre cei care
cred în validitatea percepţiei, modului-metodei (ambe-
le la plural) de a crea şi în contemporaneitatea noastră
în spiritul (şi spectrul) novatoarelor stilistici imprevi-
zibile, surprinzătoare ale avangardismului. În genere,
avangarda mi se pare a fi predestinata dinamică întru
perpetuă contemporaneizare a conştiinţei şi creativi-
tăţii umane.
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Numai eterna vară, a ta, nu se va stinge

Nimic din frumuseţea ce-o ai nu va fi şters

Zăpada grea a morţii pe ea nu o atinge

Căci tu, nemuritoareo, respiri prin al meu vers

Cât fi-vor ochi să-şi scalde privirile-n tărie

Deplina viaţă-a lumii îţi va rămâne ţie.

78.

Te-am invocat, o, muză, cerând să fii cu mine

Şi-ai fost atât de-aproape la fiecare vers

De mă imită astăzi atâte voci străine

Şi ode la picioare ţi-au pus oriunde-ai mers.

Din ochii tăi lumina-n cel mut un imn se face

Greu, plumbul ignoranţei îl schimbi în fulg ce zboară

Cel învăţat noi aripi spre înălţimi desface

Şi-n dublă maiestate pui ce-i gingaş s-apară

Fii dară şi mai mândră de scrisul meu; subtil

M-ai îndrumat şi versu-mi se lumina de tine

Când altora în scrieri le umbli doar la stil;

Mie-mi dai dulcea vrajă ce o presimt cum vine

Ş-atunci când mi-eşti aproape farmecul încolţeşte

Din marea-mi neştiinţă o-înaltă artă creşte.

39.

O, cum să te mai cânt pe tine, dar suav,

Când toată eşti miracol adietor prin mine?

Dacă îmi iau vreun merit nu-înşel şi nu e grav?

Când ce-am mai bun în suflet te laudă pe tine?

Şi nu de- aceea oare şi viaţa ne desparte

Iar numele iubirii se pierde-nsingurând

O frângere, din care se duce în departe

Tot darul de iubire-al truditului meu gând.

O, eşti mereu absenţă şi doar durere-ai fi

De n-ar fi şi răgazul în care-o dulce clipă

Şi timpul şi iubirea în vis s-ar amăgi

Căci timp şi vis sunt una şi-n tine se-nfiripă

Şi-astfel mă-nveţi ce-nseamnă într-unul doi să fie

Când eu, prea depărtato, te-adun în poezie.

traducere: DAN ANGHELESCU

WILLIAM SHAKESPEARE

SONETE

80.

O! Cum mă pierd când despre tine scriu

Ştiind că altul mai frumos te cântă

Numele tău e-n versul lui mai viu

Eu lângă el sunt ca o harfă frântă

Dar cum splendoarea ta e-o apă-adâncă

Purtând umile bărci ori mari veliere

Când luntrea mea ce-abea se vede, încă

E-o biată plută lângă-a lui, ţi-aş cere

Un semn de sprijin să rămân pe apă.

Şi-n timp ce el pe valuri zboară-n spume

Eu simt sub tulburarea lor o groapă

Căci nu-s ca el şi cad spre-o altă lume.

Cu mine doar departele se- adapă

Iubire mi-e capcana şi ei nimic nu-i scapă.

18.

Te-asameni poate cu o zi de vară

Blândeţea ta m-adastă în dulcele-i senin:

De va fi aspru vântul toţi muguri-or să piară;

Sub stăpânirea verii rămânem prea puţin.

Adesea-n cer fierbinte un ochi parcă zâmbeşte

Dar altădat recade în neagră agonie

Şi astfel frumuseţea-i spre moarte se grăbeşte

Natura schimbă şanse în mersul prin vecie
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IULIAN BOLDEA

Textualitate şi utopie

Poet (Ucenicia bătrânului alchimist, Cântecele
desăvârșirii interioare, Turnul lui Casanova,
Provincia pedagogică, Textele de la Montsalvat, Alte
poeme de moda veche, Scrisori din Arcadia, Dilecta,
Pulberea, praful și revoluția, Călcâiul lui Magellan),
prozator (Textele de la Monte Negro, Viața lui Kostas
Venetis), dramaturg (Strălucirea si suferințele filoso-
filor – Ghepardul, Cinci poeme dramatice), Octavian
Soviany e echinoxist prin formaţie şi oniric prin vo-
caţie, adept al criteriilor poetice ale insolitului reve-
riei practicate de Dimov şi descendenţii lui. Marin
Mincu sugerează, însă, că poetul are „vocația con-
strucției unor utopii poetice, fascinante prin
ingenuitatea barochista, fără însă a recurge la meto-
da onirică dimoviană. Actantul liric își activează
facultatea vizionară pornind de la natura palim-
psestică a universului textual; dacă există atâtea
invariante diacronizate ale textualității lumii, poetul
le poate viziona nestânjenit în actul ilimitat al
textualizării”. Dincolo de alura onirică, de timbrul
halucinatoriu al frazării lirice, Octavian Soviany
practică, şi în recenta carte Călcâiul lui Magellan
(Editura Cartea Românească, București, 2014) o vi-
ziune apocaliptică, în care tensiunea provine din
scenografia antinomică a autoscopiei („s-ar cuveni
să fiu/ un crescător de pisici/ şi să mă uit la coap-
sele/ femeilor tinere/ ca la cărţile acelea prăfuite din
bibliotecă/ pe care ştii/ că n-o să le mai reciteşti nici-

odată“) sau din melancolia sentimentului finitudinii,
provenind şi din imaginile unei Mitteleurope foarte
frecvent invocate/ evocate („La sarajevo / vara
începe / totdeauna / cu câteva / focuri de / revolver. /
Lângă tine / o femeie îşi / roade unghiile şi / pe faţa
ei, / ca un cartof / proaspăt scos din / pământ, ura e /
mai puternică / decât frica. / Ţi se arată strada pe
unde / a venit princip, locul în care / a fost găsită /
de un copil / (după aproape 100 de ani) / verigheta
arhiducesei“ sau „Şi se aude marşul lui radetzky. O
calfă de / măcelar se pregăteşte să / plece la viena, cu
un cufăr vechi / şi câteva bijuterii de familie. / Sus la
castel isabela, regina ungariei, / visează în limba
italiană, renaşterea / care seamănă cu o pictură de
giorgione. / Numai mureşul e la fel – curge şi astăzi /
tot spre pusta maghiară, / dar mara / nu mai trece /
de mult pe aici. / Doar umbra ei / neagră / ţinând
între buze / un creiţar ruginit, / pe care chipul caise-
rului / e strâmbat de tristeţe“). Poemele lui Soviany
rescriu o lume cu contururi fragile şi himerice, o
lume suavă şi atroce, în care ponderea referenţialului
e mereu contrabalansată de efigiile reveriei, iar
prezentul şi trecutul se intersectează, ca în poemul
îngerul de la lenauheim, în care livrescul, memoria
personală, aluziile inter şi multiculturalităţii,
recursul la memorie şi atenţia la un spaţiu public
derizoriu al prezentului edifică o lume a
imaginalului bântuită de himerele istoriei şi de
iluziile recrudescente ale cotidianului („Aici s-a
născut / bunicul meu / johan feller, / care a fost
ofiţer de husari / şi vorbea o germană rurală / cu vag
accent şvab, / nu ştia bine / nici româneşte, / nici
ungureşte. / S-a însurat / cu elena toma / din
ormeniş şi / odată pe an / mergea la ada-kaleh / să
cumpere / rahat şi rom / de la / turci. / Poate din
pricina lui / în seara asta când / la televizor / băsescu
se ceartă cu / opoziţia / mă simt ca o / broască
ţestoasă bătrână / din lenauheim / care tace de sute
şi sute de ani / şi numără numai în gând / picăturile
de ploaie / de pe pălăriile ţăranilor“).

Legitim mi se pare efortul poetului de a recon-
stitui o atmosferă scufundată pe jumătate în trecut,
situată pe jumătate în prezent, în care aporiile exis-
tenţei îmbină atrocele şi imaginarul bucolic, feţe
ambivalente ale unei umanităţi contradictorii, neve-
rosimile, bântuite de fantasmele ororii şi de umbra
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drapelele/ vechi de sute de ani ale/ breslelor“; „Trenul
înaintează/ prin cenuşă şi praf“; „Aici numai praful/ nu
oboseşte. Iată-l făcînd/ din rotulele regilor/ linguri şi
furculiţe./ Iată-l/ strecurîndu-se/ în gurile noastre/ ca
un smoc mare de/ păr cenuşiu“; „Regele îmi întinde o
mînă/ sfărîmicioasă şi mare/ de ipsos./ Are buzunarele
pline/ de praf şi de/ pulbere“). În aceste pseudo-
reportaje lirice de călătorie, gestica lui Octavian
Soviany e una de accent thanatic, semantismele vulne-
rabilităţii ontice şi ale traumei invadând cu totul spaţiul
poemului, un spaţiu dominat de striaţiile trecutului, de
angoasele fiinţei, dar şi de o memorie impregnată de
suflul eşecului, de sentimentul oboselii cronice şi al
neantului („Podul/ se clatină sub/ picioarele noastre/
de bătrîneţe, legînd/ o pustietate de/ alta“; „Sînt obosit
şi bătrîn,/ semăn cu/ calea ferată, iar/ deasupra mea
plouă cu/ atîta tristeţe de parcă/ aceasta ar fi/ ultima
ploaie/ a anului“). Manierismul, preţiozităţile, lexicul
insolit, avatarurile livrescului, laolaltă cu imaginarul
traumatic, sau cu o bine manevrată combinatorie a
afectelor – toate acestea fac din Octavian Soviany un
poet al rafinamentului funebral şi al reveriei feeric-
dezabuzate, prin care trecutul e rescris într-o viziune
detensionată, nu lipsită de fiorul ludic sau de alchimia
eterică a senzaţiilor, ce îmbină teatralitatea şi evocarea,
scenografia livrescă fin de siecle şi meandrele unui
imaginar devitalizat şi agonic.

protectoare a religiozităţii ce nu contrazice violenţa,
agresiunea asupra fiinţei („Vizitez / muzeul torturilor. /
Văd pentru prima oară / în viaţa mea / cum arăta / o
centură de / castitate. / Apoi mănânc un hot-dog, /
golesc o stacană de bere / şi mă gândesc la mâinile
păroase / ale bătrânilor torţionari / care-şi făceau /
semnul crucii întotdeauna / înainte să taie / cu cuţitele
lor lungi, / ale căror plăsele erau meşterite / din coarne
de cerb, / o felie de pâine“). Suavitatea vegetală a unor
imagini ale erosului nu e străină, de altfel, de unele
sugestii ale mitologiei biblice, extrăgându-şi, totodată
legitimitatea lirică şi din irizările unui biografism
ficţional şi eteric („Mi-ar plăcea / să am o iubită / pe
care s-o cheme / maria grün / să poarte o rochie din
frunze / şi să aibă tot timpul în / buzunar / nişte fructe
proaspete de / pădure. / Ce bine ar fi / să te cheme
maria grün! / Şi să ai sub pântece / o ghindă de stejar /
cafenie. / Atât: / doar o ghindă / cafenie şi / de stejar“).
Cu toate acestea, registrul erosului e situat, într-un alt
poem (6. muza din telciu) sub zodia minimalismului
fascinat de detalii ale cotidianului mizerabilist,
recrudescent, în care eul se încadrează fără prea mari
eforturi de adaptare („Nu mă iubi, mai degrabă
dispreţuieşte-mă./ Uită-te la fălcile mele căzute şi la
ochii mei lăcrimoşi/ de atîta horincă./ Nu mă iubi,
cumpără-mi mai degrabă un pachet de ţigări,/
Cumpără-mi mai degrabă o sticlă de bere şi uită-mă./
Singurul meu blazon de nobleţe a fost pînă acum
declasarea./ Port o cămaşă murdară,/ Dimineaţa am
arsuri la stomac./ Rîgîi, tuşesc, am bube pe degete din
cauza scrisului/ şi o inteligenţă greoaie ca un buldozer,/
Nu mă iubi, mai degrabă retează- mi testiculele./ Nu
mă iubi./ Şi, ca să sfîrşim odată cu poezia, mai degrabă
ia-mă de cap,/ vîră-ţi degetul mijlociu în gîtul meu
pîrjolit de atîta horincă/ şi ajută-mă să vomit“).

Toposul călătoriei, în spaţiu şi în timp, e recurent
în aceste poeme în care trecutul e reconstituit şi recon-
diţionat cu resemnare abulică, în peisaje lipsite de relief
şi de individualitate. Semnele efemerului, reprezen-
tările neantului, ale fragilităţii (praful, cenuşa, pulberea)
sunt elementele privilegiate ale unui decor dizolvant şi
dezolant („Pătrundem/ într-un/ nor mare de praf/ ca şi
cum am pătrunde/ în/ ţara făgăduinţei“; „La ora 5
p.m. bistriţa/ seamănă cu o curte pustie de internat./ În
vitrinele magazinelor sînt expuse/ numai raniţe cu
cenuşă/ numai bucăţi scorojite de/ pergament, numai
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fiinţei sale un portret
care însă rămâne veşnic tânăr

- şi despre incendiile albe pe marginea unor
fotografii descoperite dupămultă vreme

precum cea cu silueta de pe linia orizontului cu
chitara pe umăr
alături de îngeri şi de păcătoși într-un fel de procesiune
pioasă a generaţiei

- sau bunăoară accelerând pe autostradă lângă un
oraş numitMilano
baie de aburi într-o cloacă cenuşie
cu teamă săoprească în celebrul sos de verminăumană
unde poţi vedea Opera
şi nişte clădiri impozante la care trebuie să caşti gura

să scoţi gemete discrete de mirare şi să faci paşi în
dreapta şi în stânga
şi să te dai mai în spate pentru a potrivi obiectivul
şi ornamentul exterior şi bolta de fereastră
şi-apoi fundalul care ţi se pare cel mai cel mai

pentru fotografia de familie
şi rugămintea spre alt turist să te prindă împreună cu
cine eşti
fiindcă asta schimba cu totul perspectiva unui selfie
- şi o mulţime de astfel de

mărunţişuri fără de care însă poţi trăi liniştit

- Căci adevăr vă spun vouă: nici o pagubă dacă n-ai
fi fost acolo
- Căci adevăr vă spun vouă: acel “acolo” nici n-ar fi

existat fără de existenţa ta
fiindcă lumea e plină de ceea ce poţi vedea căzând

pe spate de extaz
iar mania cu extazul nu se mai termină
şi e tot mai a psihoză şi ambalaj

ca şi produsele agenţiilor de turism care-ţi
împachetează paradisul
şi ţi-l poate servi ca porţiile minuscule din avion la clasa
economic
şi fără de care sigur nu vei muri de foame
şi fără de care sigur te poţi consola

că după ce vei pleca în eternitate
se vor întâmpla o infinitate de evenimente la care nu
vei lua parte
şi al cărormiracol viitor nu-ţi va folosi la nimic
oricat de genială ar fi existenţa lor
şi oricât de mult vor salva ele lumea următoare

PETRU ILIEȘU

O cronică despre Isus (Exibitobiografia 1/3)

“Pe când treceam hotarul dintre Colorado şi
Utah, l-am văzut pe Dumnezeu pe cer sub forma

unor nori uriaşi arzând aurii deasupra deşertului.
Părea a arăta cu degetul spre mine, spunându-mi

“treci pe-aici şi mergi mai departe, eşti pe drumul
spre paradis. VAIMIE ! “

(Jack Kerouac. On the road.)

Totul poate începe într-o imensă banalitate cu un
discursiv care să nu spunămai nimic interesant
despre el cumpiesă într-o interminabilăcoloanădemaşini
tunelul dintre Elveţia şi Italia
kilometri de gaze şi lumini gălbejite
şi curbe şi pancarte - anunţuri în germană
- o zi de vară în căldură irespirabilă şi toate mirosurile

dintr-un automobil
care goneşte cu el
enervat pe toată lumea şi

puseurile de scenarii claustrofobice
cu final caremai de caremai dramatic

- şi dacă vii sămă vezi, i-a scris
o să ascultămYou aremyWaltza lui Petrucciani
şi o să vorbim despre cum fiecare dintre noi este un
mărunt Dorian Grey
şi despre cum fiecare dintre noi are ascuns în tainiţele
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- şi conversaţiile sale despre Proust
care a exersat în amănunt absenţa
- şi căderea sa în cealaltă parte a „hintei-palinta”
- o scândură de balans peste camera de plută

zemuind ca o rană
şi peste supuraţiile de toate nuanţele ale rănii
şi despre ceva bolnav care coace pentru bolnavi
- ceva superb care spune: Sunt un bolnav - deci sunt

“altfel”
şi nu îlmai opreşte nimic

să îşi imagineze plăcerea şi satisfacţiile obscure şi
vagi ale bolii
- senzualitateamulţumitoare a unor dureri ţiuitoare

si frica-dorinţă şi febrilitatea dorinţei-frică şi agitaţia
intensă a dorinţei-frică
- voluptăţile profunde ale unei temeri despre ceea ce

s-ar fi putut întâmpla sau chiar ar putea să se întâmple,
excitaţia aşteptării a unui imprevizibil
ca şi acel ceva care îi şoptea: să nu opreşti în Milano în
miezul verii fiindcăVerona
- şi gândul cu aşteptarea lui Isus în Verona
- să nu opreşti înMilano înmiezul verii

când Isus e atât de aproape
şi când el simte această apropiere

ca o nostalgie
şi dor de ceea ce a fost el odată pentru tine
când tu îi aminteşti
într-un fel de întâlniremăsluită cu el cel de altădată
pe fundalul care li se pare lor celmai celmai

- un clic a doi răscopţi şi disperaţi că nu le-au ieşit
cărţile

aşa cum visau
şi că s-au răsuflat în tot felul de planuri
despre cât vor fi ei de tari şi cum vor “rupe lumea”
- el: Isus cu o chitară rece pe umăr
- folk în anii 70 şi

lălăielile geniale şi pline de tristeţe-umor
care au dat pe spate fete pândite la cotitura dintre ciorba
sa literară
neomanieristă introvertitămoralistă apocaliptică
inutilă şi obosită
careputeacuceri o tipa lafeldeobositade ideeadeoboseală

- Cumdădea bine să arătăm atunci
şi chiar simţea asta

- înprezentaunei tipe lafelde–sunaşic–“obositădeviaţă”
cam alcoolică şi poate uşor psihopată

cu fusta ei lungă sub care se ghiceau chiloţii tetra şi
un sex neepilat
şi frustrările lipsei de “libertate” ale obscurităţilor
senzuale

- dacă vii să mă vezi, i-a scris
o să ascultăm You are myWaltz a lui Petrucciani
şi o să vorbim despre cum suntem noi de sătui de
paradele militare şi de academiile unde crima este
materie principală şi
unde bugetul se revarsă peste cizmele sistemului de
apărare
şi sătui de competiţia amenzilor pentru „libertatea
de exprimare” şi despre ipocrizia discursului liber,
despre cum suntem noi de sătui de ipocrizia

acelui „ai dreptul să spui orice” într-o lume în care
cuvintele din dicţionar pot fi cenzurate (atât timp
cât există cuvinte paria şi cât timp există cuvinte
haşurate cu negru şi atât timp cât există cuvinte
încătuşate în amenzi şi arestări iar autocenzura nu
este conştientizată ca o dimensiune a democraţiei)

- Ce vorbe mari!
Şi cum suntem noi de sătui să fim ofensaţi în
imaginea noastră proprie despre noi ca nişte
prudenţi folositori de auto-cenzură,
şi sătui să suportam eficacitatea juridica a legilor
anti-blasfemie şi a inamicului din mintea noastră
cu imaginea de melodramă a „războiului drept”

cu violenţa şi consecinţele ei, cu etica militară şi
scenariile credinţei în “forţele armate ale patriei”,
cu filmul din care am vrea să facem parte ca eroi

- desigur într-o versiunea idealizata, cu totul
eroică, igienizată

- care poate clarifica un „trecut falsificat, travestit” şi
îmbălsămat cu ficţiuni
şi el parte din chiar istoria generaţiei noastre

- daca vii să mă vezi, i-a scris
o să ascultăm You are myWaltz a lui Petrucciani şi
o să vorbim despre dorinţa de a ne îndepărta de
momentul unei experienţe mutilante, despre cum
trauma e vis sau e doar realitate visată iar apoi
înapoiată conştiinţei – o dublă ipostază. Ce vorbe
mari! – i-a scris

aşa cum îl vedea stând chircit în „lumea exte-
rioară”, atent la legănatul limbii de pensula care ii
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să îmbătrânească lovit de Alzheimer şi să se scape pe el
în patul conjugal unde Julieta intră din când în când
doar pentru că ea doarme în altă cameră anume
- pentru procese de conştiinţa şi resentimente
- pentru plănuite operaţii estetice şi gesturi de pipăit

pielea feţei în oglindă
şi umflat buzele ca bătrânele

pe care le-a văzut la TV în
bordelurile din Texas
toropite în lenjeria lor cu dantelă

şi aşteptând ca ţâţele şi pântecele lor fleşcăite
să mai sclipească odată în ochii apoşi ai unor domni cu
burţi răsfrânte
şi picioare subţiri şi păroase
tremurători şi grăbiţi
hotărâţi şi dopaţi sămai stoarcă un zvâcnet
care numai înseamnă totuşi nimic pentrudoamnele casei
– de altfel - grăbite şi ele să-şi lipească ochii în canalul cu
telenovele
unde latinoamericani demâna a doua îşi fac banul
lingând fardul unor actriţe ratate

dar în lumea lor de sticlă uluitor „ de bune”

- şi să vorbim despre porcăriile la care te poţi gândi în
timp ce poate gonim prin peisajul Italiei unde istoria ţipă
la fiecare metru şi unde poţi opri cu veneraţie faţă de un
trecut grandios dar despre care diavolul din el cârcoteşte:
şi de căcat

- un şir de crime incesturi vomitorii campanii de
cucerire

şi omoruri cu premeditare înmasă
- imperialismul timpuriu
- cultul slugii şi primele lecţii de justiţie cu un ochi

scos sau poate tăiat ca într-un film a lui Bunuel

şi apoi înmicul apartament din suburbiaVeronei
deasupra unuimagazin chinezesc
unde zemuiesc mirosuri stătute de peşte şi stau clădite
celemai stranii
borcanemarcate cu idiogramele geniale
ale unui alt popor genial aproape neînţeles
şi căruia

din străfundurile sale întotdeauna afirmative şi politicoase
străminuţioase şi colorate
harnice şi silitoare şi zâmbitoare
i se rupe de Isus

2255

umple ochii cu o lumină aurie şi discul care se
sparge şi rupe aerul în fâşii întrerupând sunetul,
împingându-l în dreapta sau stânga centrului de

gravitaţie, acolo unde se află (scrie el) rădăcina gândului
privind către nicăieri

- şi seri petrecute în preajma obsesiilor intelectuale
ale fanilor şi foarte foarte departe
(deci să fim bine înţeleşi, scrie el)
foarte departe de străluminările fascinante ale unui
pojartier roşu

- electrizare sfâşiată şi spartă în mii de fărâme
de vâjâitul unui TIR
care depăşeşte la 10 cm distanţă cu mii de km la
oră
- cu un şofer psihopat cu ochii roşii care pri-

veşte fix înainte ca într-o şedinţă de spiritism
şi care nu ştie nimic despre ce gândeşte el acum la
un pas de a trage brusc de volan spre dreapta unde
scrâşneşte un alt TIR gonit apatic de un alt tip
aproape aţipit
- aburi şi un fel de bură pulverizată de roţi
- fragmente fine din pieliţa cauciucurilor care se

dezintegrează imperceptibil pe asfaltul încins
cam aşa cum ar fi descris probabil Proust - cum
se macină invizibil într-o pulbere fină şi neagră
care intră în răsuflare
- şi ar fi folosit probabil cuvântul “imperceptibil”

şi n-ar fi greşit cu nimic fiindcă el putea să fie
cumult înaintea oricui pe autostradaMilano –Verona
desigur în lumea sa fără sonor unde Verona nu
înseamnă mare lucru prin comparaţie cu raza de
lumină care alunecă aproape imperceptibil (îi place
să scrie) în cameră şi prinde jocul firişoarelor de praf
despre care Verona de acum nu va şti niciodată nimic
şi chiar nu înseamnă mare lucru
decât poate vechea arenă şi nişte străzi înguste şi
pietruite de lângă ruine
mirosind înţepător a pişat

- i-a scris: o să vorbim despre străzile astea
înguste bătute alene de nişte idioţi care fac coadă
să pipăie sânul lustruit
al unei statui care chipurile o închipuie pe Julieta și
să dicteze scrisori de dragoste şi adrese unor funcţionare
care apar pe Discovery
şi care povestesc despre cum inventează ele istoria
în epistole siropoase înainte caRomeo (Doamne ajută!)
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- i-a scris amintind despre serile de concert în restauran-
tul aproape gol
și despre lumina bolnăvicioasă peste prizele de votca
şi bere şi vin şi aer de țigări
fără filtru în noaptea prelungă

- cum așezați pe mocheta camerei de hotel
amețiți de fetele de trupă lungite peste ei şi gesturile
lor moi care
taie jerbele de fum şi vorbe şi muzică şi story poeme
și mâinile fetelor

ținându-le pe sub cămașă inima
și respirația lormoale şi caldă şi liniștită şi binefăcătoare
peste care pluteau ultimele adieri de flower power
şi se intersectau

şi vibrau mesajele metalice ale “Epocii de aur”
- despre stigmatul lor de paria
într-o lume pe care refuzau să o înțeleagă
unica pe care au iubit-o vreodată dar pe care visau cu
toții să o părăsească
să fugă “de-aici dracului !” cât mai departe

poate chiar spre Verona
unde visul lui Jesus s-a împlinit odată cu tumorile
care i-au copleșit creierul
odată cu rândurile de piele pe care a trebuit să le cojească
pentruaputeabeao bereproastă în ambalajul eideplastic
stivuit într-un non-stop

la capătul străzii unde cumpără şi fură
depe rafturi azilanțide toate culorile “extoto orbeRomano”
- muncitorii zilieri “la negru” chemându-se pe

stradă noaptea
cu accentul lor moldovenesc din care desigur lipsește
Romeo şi Julieta
și Little girl blues

- despre cele regăsite de el după o bântuială de
câțiva ani prin Italia de mijloc
undeva printre dealuri într-un orășelmai jos de Roma
cărând pe umăr o cruce imensă din lemn
alături de îngeri şi de păcătoși
într-o procesiune pioasă a țăranilor culegători de vie
și vânători de dumnezeire

Un Isus reîncarnat, ros de primele celule ale
cancerului încă netrezit căci el a fost alesul
- întotdeauna un străin de lumile în care a trebuit

să joace

2266

plutind printre cărţi deschise şi manuscrisele cu burta
în sus
macerându-se în aşteptarea anilor buni din anii răi
– idiogramele cu tremurulmâinii care refuză să scrie

şi vocea lui înecată în gât şi gustul de sânge al limbii
şi despre vocea blândă a ofiţerului care pomenea
numele tatălui
şi gesturile sale cu care ştia să ţeasă în aer firele de oţel
ale unui timp comprimat sub milioane de atmosfere
şi oprit la un milimetru de crisalidă
- locul unde s-a adunat sufletul său hăituit

şi locul unde sufletul său hăituit aştepta în fiecare
fracţiune de secundă
inflexiunile blânde ale vocii ofiţerului

care-l cheamă şi îi pronunţă numele tatălui
şi-i vorbeşte despre timpul comprimat sub milioane
de atmosfere
oprit la un milimetru de crisalidă
şi despre felul în care

acolo
în spaţiul pecetluit
cu gura larg deschisă încearcă să găsească stropul de aer
şi felul în care urlă fără sunet
fiindcă domnul acela pe numele său Proust
a capitonat pereţii lumii cu plută
- şi fiindcă acum nimeni de altfel n-avea chef să

audă pe nimeni
şi să încerce să găsească stropul de aer

cu gura larg deschisă
și să înțeleagă urletul fără sunet
și explozia isterică a soneriei

dimineața foarte devreme
când e timpul anume al perchezițiilor
- și bocănitul miilor de pași din camera de anchetă

și miile de uși care se deschis şi se închid
și lemnul lustruit al mesei în care i se topeau mâinile
și alunecau dispărând încetul cu încetul
pentru a reapare apoi

prin Italia de mijloc
undeva printre dealuri într-un orășelmai jos de Roma
cărând o cruce imensă din lemn
alături de îngeri şi de păcătoși

când un vechi disc cu Little girl blues inundă
- și interiorul automobilului și deodată un aparta-
ment de hotel în Herculane
dinnouprinanii ´80deasupraunui restaurantcumuzică live
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asemeni statuii Julietei
rolul de purtător spre eternitate

şi atingerile noastre
și încrâncenatele noastre analogii şi dorințe
de a suprapune lumile peste lumi
ca şi cum trupul lui Tavi
înalt deșirat cu pletele pieptănate cu cărare pe mijloc
şi barba şi mâinile sale
ca niște crengi care se subțiau până la dispariție în
aerul roșu
ca şi cum tocmai el ar fi fost anume croit pentru a călca
străin şi copleșit de felul în care-l imita pe Cat Stevens
străin şi copleșit călcând
în fruntea procesiunii ce șerpuiește printre dealuri şi
podgorii
târând coada unei uriașe cruci de lemn
spre locul unde
poate în celulele trupului său a început de atunci să
licărească scânteia
apocaliptică a unei generații plecată spre neant
- o invazie de celule agresive care devorează

și pentru care nici un remediu
și pentru care
un Isus reîncarnat după chipul şi asemănarea lui Tavi
străbătând cu încetinitorul falezele şi parcurile
orașului “de atunci”

- insule mișcătoare
în aerul cenușiu al dictaturii

printre privirile mohorâte ale
mohorâților milițieni

Pe umărul său aplecat
chitara rece şi urma viitoarei cruci

și povara eternei străinătăți
- cea care a fost şi cea care va să fie
- generațiile de transfugi, emigranți şi vagabonzi

blestemați de neastâmpăr
generațiile de plimbători pe nori
eternii căutătorii ai lumii celor buni

aflată întotdeuna “în cealaltă parte”
dincolo de interiorul automobilului unde Janis cântă
Cosmic blues
și unde stă toropită o imagine de familie
care se descompune încet şi stăruie

doar atât cât să-mi amintească
de veșnica obsesie şi goană
după ceea ce ar fi putut să fie

- de neastâmpăr nerăbdare neliniște şi de neputin-
ța de a reține
ceva din ceea ce a fost

așa cum a fost
așa cum crizele sale nocturne de identitate
conducând aiurea şi lent pe străzi în timp ce mașina e
bântuită de mareea
unor acorduri din Portretul unui romantic

şi fragmente din buletinele de știri ucigătoare de
muzică
masacrele Ministerelor de Apărare
și masacrele ”în numele Domnului”
și masacrele în numele Patriei
și aura discretă a Maeștrilor comercianți de armament
și epoleții ucenicilor și calfelor

despre care Jesus nu știe nimic
și despre regruparea fostelor Servicii Secrete

purificate în exerciții de mortificare
și despre eterna vitrină care separă lumea în două
și despre cea invizibilă şi despre cea vizibilă şi despre
în general

ceea ce este vizibil şi nu
- şi despre faptele bune care duc la cruce

și despre cum Tavi
undeva printre dealuri într-un orășel mai jos de Roma
cărând crucea imensă din lemn
alături de îngeri şi de păcătoși
într-o procesiune pioasă a țăranilor culegători de vie
și vânători de buletine de știri
care îi înfierbântă mințile şi îi umple buzele cu spuma
de oțet
și îi împunge coasta şi îi străpunge palmele cu mân-
cărimea cuielor
care îl înfig în înalt
în aerul albastru

care plimbă norii peste faţa văzută a vitrinei lumii
- alături de cuvintele roşii cu care sunt înscrise

numele sfinţilor
murmurători de muzică
despre care Tavi mai mult decât noi ceilalţi rămaşi

cu urechile sale acum surde de muzică
ştie atât de puţin

la fel ca cele două negrese din anii ‘80
care urcau la nesfârşit treptele etajelor inferioare spre
cerul unei garsoniere unde curgea vin şi muzica şi
cuvintele magice



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE2288

şi fiindcă tot amintim mereu de muzică
şi fiindcă tot ceea ce am însemnat noi – a scris el - pe
atunci devenea muzică
- aşa cum şi acum

câteodată
din ce în ce
mai puţin
îndeosebi când ne amintim de lumea pe care
refuzam să o înţelegem
unica

pe care am iubit-o vreodată dar pe care visam cu
toţii să o părăsim
- Să fugim “de-aici dracului !” cât mai departe

ori să ne înecăm în mareea
care loveşte cu Blue alert
lent
moale

şi greu ferestrele în interiorul unui automobil
ce cutreieră aiurea

aproape orbeşte străzile unui oraş în
noapte
străbătând fragmente de buletine de ştiri plutind în
muzică
- la mii de kilometri de Verona

şi de autostrada unde proiecţia sa
goneşte de astă dată
goneşte
suprasaturată de ştersele comune de provincie
peste care alunecă umbra uscată înaltă şi adusă de
spate a lui Jesus

şi parul său lung şi barba care i-au dat numele
- degetele sale lungi şi îngălbenite de nicotină

turnând apa în pahar şi dizolvând pastila
peste proteza dentară

de care este mândru ca îl încape şi
poate sta la locul ei întocmai ca într-o fotografie
ce urmează să ţină de noi atât timp cât noi vom ţine
de noi
“şi vom goni unii spre alţii pe autostrăzi”
pentru a ne mai prinde o clipă în cadrul unei
fotografii
despre care ştim ce va conţine
şi ştim că cei care ne privesc ne-ar recunoaşte –
indiferent unde s-ar afla ei acum –
aşa cum îi recunoaştem şi noi

din tot sufletul
înainte ca autostrada pe care gonim să se bifurce

şi brusc şi noi să luăm o curba în aer
pentru a trece lent şi tăcut
peste întreg peisajul
unde ne mai putem zări din ce în ce mai micşorat
stând unii lângă alţii
zâmbind
în faţa marelui teatru din Verona
din ce în ce mai minuscul şi el
şi-apoi dansând ca nişte picături de praf din raza de
soare
despre care Proust
a ştiut atât de multe să scrie
dar care probabil

aşa cum a descris-o el
n-a existat

niciodată.

Timişoara (în anii din urmă)

Notă –În memoria lui Octavian Ştefănescu, zis şi Gizăs
(Iisus), care poate că a şi fost una din întrupările
anume apărute, cum se spune ” în anii tinereţii mele”,
pentru a-mi aduce în viaţă o fărâmă de înţelegere
despre cum se poarte pleca, fără de teamă, pentru o
fără de întoarcere.
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Manolo Blahnik Drawings, ceva superb, i-ar fi
făcut realmente o supriză Cristinei. Și-a luat un
an sabatic, mă rog la noi e concediu fără plată, nu
există an sabatic, cum există în toată lumea civili-
zată. Nu ai cu cine să discuți, și așa se discută cu
arțag tot ce e legat de învățămînt. De cînd o tot
doare mereu spatele Cristina e mereu nervoasă.
Știe deja ce are, și-a făcut și RMN. Nu se poate
opera. Nu se poate suporta. Ce ar fi de făcut. Nu
știe. E nervoasă. Și acum? Acum nimic. Avea o
înregistrare mai veche cu Amurg de toamnă cu
Filarmonica din Cluj și Emil Simon la pupitru. O
minune. Da, pentru așa ceva merită să trăiești.

Dar altfel?
Dar altfel nu mai avea răbdare pentru nimic.

Toate, vorba vine, treceau pe lîngă el. În mare
viteză. Parcă era la volan și cînd nu era la volan.
Străzi aglomerate, ambuteiaje, șoferi nervoși,
parcaje fără locuri libere, să tot cauți un loc liber
și degeaba. Te învîrți în jurul unei cozi inexis-
tente. Clujul i se părea din ce în ce mai mic. La
București s-ar fi sufocat de-a binelea. Parcă nu
mai avea aer să respire. Sau cel puțin așa i se
părea lui în ultimele zile. Ceva nou pentru un
om calm și așezat. Un mic burghez, la urma
urmelor. Carieră profesională, familie, casa plină
de cu de toate, prieteni, colegi, notorietate,
prestigiu, ce să-și mai dorească? Eventual să fie
numit șef de catedră. Sau decan. Sau ce? Și acum
conducea automobilul ca un apucat. Parcă
evadase de undeva. Parcă voia să nu fie prins din
urmă. Parcă voia să nu piardă feribotul spre
Copenhaga. Dacă și cu parcă se plimbau într-o
barcă. Ce prostie!
Frumoase traversările peste Baltica sau Marea
Nordului. Lumea românească dă buzna la
Antalya sau Kusadasî. Mereu am fost viceversa.
Lui îi plăcea mult Nordul, Copenhaga, Sibelius și
Grieg, țesătura aceea tulbure dintre viață, vis și
disperare. Stockholm, fiordurile din Norvegia,
poezia stranie de acolo, norii aceea negri și
amenințători, în general Scandinavia. Se poate
trăi și în tihnă. Nu doar mereu pe fugă și cu
capsa pusă la tot pasul. Încerca să se adune nițel.
Ce naiba să facă el cu viața lui?

BEDROS HORASANGIAN

Oare despre ce era vorba?

Oare despre ce era vorba?
Nu era nici cald, nici frig. Era bine.Și frumos.

Peisajul de toamnă, colorat roșu-galben portocaliu-
ruginiu-marodeschis, cum se știe. Îi plăcea mult,
dar nu mai avea răbdare pentru așa ceva. Primăva-
ra îl enerva pentru vitalitatea ei. Vara era prea cald,
ce să faci într-un oraș mare dacă nu ai o căsuță la
țară ca tot românul căpătuit? Iarna, ce să mai vor-
bim, frigul te termină, nu-ți mai trebuie nimic. Dar
toamna e altceva, cu totul altceva. Parcă putea să
trăiască și el. Ceva nou pentru el care toată viața
trăia dincolo de anotimpuri. Toate i-au mers din
plin. A ieșit mereu cum și-a vrut, și dorit. Și atît. Ce
să-ți mai dorești dacă ai deja totul? Sau așa simțea
el, că nu-și mai poate dori nimic. Să facă bucurii al-
tora. Poate. Cam puțin. Îi venise o idee, așa, să co-
mande un album de la Thames & Hudson cu dese-
nele lui Blahnik. Marele artist pantofar. The Picasso
of shoes, cum îl numise Grace Coddington. Tare
comparație. Ai pantofi buni, frumoși și comozi,
lumea arată altfel. Știa și el, știa și Cristina. Nu
puțini bani a cheltuit el ca să aibă măcar încălțări
de calitate. În România nu prea li se acordă impor-
tanță. Dar el avea teoria lui. Judeca oamenii nu
după cum se îmbrăcau ci după cum se încălțau. Nu
e nimic de rîs. La noi se rîde din orice și pentru orice.
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rămas. De ce s-au certat. Mai e ăsta concediu? Cine
și-a închipuit vreodată că televizorul o să-i facă pe
oameni să nu mai aibă despre ce să vorbească? Al
dracului de tîmpit, vrea să mă depășească, cu mine
s-a pus?
Ce să facă acum și cu durerile și nervii Cristinei?
Tot doctorii pot da o soluție. Sau cine? A intrat pe
sens interzis, dincolo de linia continuă. Ce caută
ăștia cu mașinile astea mari pe drumurile astea
înguste?
Și a apăsat și mai tare pe accelerator.

Oare despre ce era vorba?

Oare despre ce era vorba?
Schumann auzea necontenit nota La. Și-a adus amin-
te de povestea asta tocmai acum. Smetana era în
urechi mereu cu Mi. Ravel, spun specialiștii, auzea
mereu nota Do. Lumea nu știe de chestiile astea.
Halucinație auditivă. Necontenitul zbîrnăit al unei
note în cap, la compozitori. I-a explicat Cornel
Țăranu cum vine. Poți avea fel de fel de sunete în
urechi și fără să fie note muzicale. Un ăăă, un îhî,
un off.
Îi treceau prin minte fel de fel. Avea o poftă nebună
să conducă. Depășea tot ce-i ieșea în cale. Mergea
de ore bune cu peste 100 de kilometri la oră. Nu
conta dacă trecea printr-o localitate sau era în afara
lor. Șoseaua ba era dreaptă, ba șerpuia în toate
părțile. Motorul era turat bine, răspundea imediat
la toate comenzile. Mașina simțea și ea că el e cam
nervos, dar era cuminte și ascultătoare la toate
comenzile. Viraje strînse, accelerație puternică în
linie dreaptă, brrrr, iar schimbi viteza, trrrr, și apeși
pe accelerator, sus, jos, stînga dreapta, să tot
conduci de plăcere pe aici. Nervos, alminteri. Se
putea întîmpla orice. La coborîrea și apoi urcarea
unei pante. În Cheile Bicazului îți poți dovedi arta
de a domina și conduce un autoturism. Oricît de
puternic sau de capricios.
O mașină bună este ca o femeie care te iubește.

Oare despre ce era vorba?
Locul din dreapta lui era liber. De obicei acolo
stătea Cristina. Acum era gol. Unde s-a mai pome-
nit un muzician să conducă un automobil la margi-
nea inconștientului? Plecase din Vatra Dornei și nu
știa bine unde să meargă. Unde va ajunge. Nu era
în apele lui. Se întîmplă fiecăruia. A ajuns prin
Cheile Bicazului. Așa, aiurea. Cristina a vrut să se
întoarcă la Cluj, el nu, s-au certat, ei îi era rău, o
durea spatele, el a vrut să o ducă la un doctor, s-o
vadă cineva, ce naiba, sau la urgență, cine dracu i-a
pus să plece în concediu la Vatra Dornei, cînd
puteau foarte bine să se ducă la Istanbul, la Viena
pentru cîteva zile măcar sau în Muntenegru, uff, nu
se mai termină toate prostiile astea, n-ai niciodată
o clipă de liniște. El, încăpățînat, ea ambițiosă, de
ce să se lase, el că da, ea că nu, ea a luat un autobuz
spre Cluj, el a rămas, fără să știe bine de ce. De ce a
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2.
Unghiile tale verzi
peste coapse le așezi.

 
3.
Fir de-orez și papură
ea cu mine scapără.

 
4.
Trei perechi de buze dulci
peste suflet mi le culci.

 
5.
Eupescarul și zvîrluga
pleca-vom din Kali Yuga.

 
6.
Om mani padme hum
pe cărările de fum.

 
7.
………………………………..
………………………………..

 

19 – 20 Iunie 2016, în Iași

Poemele din zorii amurgului (19).
A treia zi minunată pentru  delfin…

…dintre cele înscrise în pergament și în piele…
toți se sperie de răcoarea apei, care are temperatura
perfectă, cea la care se răcorește delfinul,
dar și zvîrluga tot mai liberă de spaime…

 
Ea știe acum – apa e leagănul dintîi,
apa de-aici și din Mare Nostrum,
apa găsită poate pe Marte…

 
Prăbușire în adînc și plutire
ca a peștilor zburători peste valuri!

 
La naiba, ce oximoron, cel mai lung cuvînt

LIVIU ANTONESEI

Poemele din zorii amurgului (17),
That is the question.

Leneveam, ne lăfăiam ca două buburuze
în soarele orb al după-amiezii –
așa azi, așa acum un an, așa de mulți ani…
Doar că acum cumva post-apocaliptic,
și puțin mai tîrziu după un miracol – miracol
întrupat în două trupuri de-odată.
Suflete în balansul splendorii –
Cîtă frunză, cîtă iarba, pentru buburuze,
Pentru cosași, pentru vacile Domnului.

 
Întrebare: de ce trebuie una pentru cealaltă?
Răspuns: dementa dialectică a vieții
fără început, fără sfîrșit, mergînd
în cicluri de cîte patru  măsuri!

 
 

19 Iunie 2016, în Iași, a treia zi de înot

Poemele din zorii amurgului (18).
Distihurile. Șapte  pași…

1 .
Eupescarul și zvîrluga
rătăcim prin Kali Yuga.
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din peninsulă exprimă viteza –
precipitevollisimevolmente!

27 Iunie 2016, în Iași

Poemele din zorii amurgului (21). Et  ego…

S-o privesc în soarele de azi al plajei
ce nu se mai termină, de parcă ar fi la Ocean,
la Egeea cea frumos foșnitoare și s-o văd
în portocalia, în mătăsoasa penumbră
din după-amiaza de ieri și din atîtea
umbrite, mătăsoase după-amiezi…

 
Ca un fulger de carne spintec aerul,
spintec apa și imaginile de azi,
imaginile din după-amiaza de ieri
și din toate după-amiezile umbrite
se amestecă într-o stranie lumină
care sfîșie nemilos întunericul lumii.

 
Și e cumva exotică marginea aceea
de pădure care curge spre limita orașului.
E verde întunecat în lumina crepusculară.
E lumina nefirească dinaintea nopții depline.
Și nu e nici rău, nu e nici bine,
e exact așa cum trebuie aievea să fie!

 
Iar le bleu du ciel e mai albastru
decît romanul lui Bataille. Da, Georges…

 
 

5 Iulie 2016, în Iași
 

Poemele din zorii amurgului (22)

Odupă-amiazăde sîmbătă în care soarelene cuprinde
mătăsos, pufos ca un covor nesfîrșit de Buhara…

 
Ritualul Starbucks – în vremurile moderne, nimeni

nu mai ascultă bolboroseala inspirată a Pithiei,
nimeni nu mai caută mistere la Eleusis,
nici în locurile cele mai ascunse ale lumii.
O cafenea bună e pe măsura noastră!

 
Ceea ce nu s-a întîmplat se va petrece altădată –
așa își desăvîrșește universul de oțel și de pluș
rotirea în repetiție. Și, da, nopți albe înmătasea albă!

 
 

10 Iulie 2016, în Iași

Poemele din zorii amurgului (23).
My Sweet  Lord…

Zeul meu e după chipul și asemănarea mea –
mic la stat, după scara lumii, dar gigantic
la sfat, după aceeași exactă măsură.

 
Așa e pe insula noastră, pe insula mea –
Zeul zeilor însuși s-a născut într-o scorbură
de piatră, piatră dură, bărboasă de
jnepeni, măslini pitici și ienuperi.

 
Adesea, cumva hipnotic, e în stază, dar
cînd am trebuință de el, e fulger
de sunete și lumini. E muzica lumii!

 
E delicat, aspru, minuscul, nesfîrșit,
e la fel, e altfel decît lumea!
O, micul meu Domn!
O, dulcele meu Domn!
O, Doamne, sú ei auté…

 
 

10 Iulie 2016, în Iași
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IOAN N. ROȘCA

OCARTEPOLIFONICĂDESPREUN ,,OMTOTAL’’

În ultimii 20 de ani, din opera lui Vintilă Horia
(1915-1992), unul dintre cele mai importante nume
ale exilului literar românesc, s-au publicat o serie de
cărţi, care au reliefat, fiecare, una sau alta dintre
laturile unei creaţii polivalente: romaneşti, poetice,
eseistice, estetice, filosofice. Este tot atât de adevărat
că, un timp, asupra respectivelor apariţii editoriale s-a
păstrat o neverosimilă tăcere, lucru greu de înţeles
ţinând seamă de faptul că era vorba de singurul scrii-
tor român căruia i s-a decernat premiul Goncourt
pentru romanul Dumnezeu s-a născut în exil, premiu
care i se acordase şi lui Marcel Proust. O schimbare
de atitudine avea să se producă abia la finele anului
2015, odată cu sărbătorirea centenarului naşterii ilus-
trului creator. Biblioteca Judeţeană din Craiova a
organizat cu această ocazie un amplu colocviu care,
prin comunicările sale, a reuşit o luminare a diver-
selor aspecte ale vieţii şi operei autorului celebrat, iar,
în anul următor, Editura Vremea a strâns laolaltă
aceste contribuţii într-un volum editat de Cristian
Bădiliţă şi Basarab Nicolescu şi intitulat inspirat În
căutarea ,,omului total’’, cu subtitlulMoştenirea literară
şi spirituală a lui Vintilă Horia. Folosită de autori pen-
tru a exprima o năzuinţă mereu şi mereu reluată, sin-
tagma redată cu ghilimele ne trimite cu gândul mai

curând la celebra caracterizare dată de Constantin
Noica lui Eminescu: ,,omul deplin al culturii române’’,
întrucât Vintilă Horia poate fi plasat în constelaţia
creatorilor de mare complexitate prin cele 13 romane,
peste 20 de volume de eseuri, 7 cărţi de poezie, 3 cărţi
de memorii, la care s-ar putea adăuga şi câteva volu-
me în care s-ar cuprinde corespondenţa sa cu alte
personalităţi, de primă mărime valorică, din rândul
celor ce au aparţinut exilului românesc.

Fiecare dintre comunicările transformate în stu-
dii se constituie într-un capitol, mai succint, sau mai
amplu, al unei cărţi care reconstituie o viaţă ,,aşa cum
a fost’’ şi, nu mai puţin, o operă care, prin nu puţine
din izbânzile ei, are vocaţia perenităţii.

Din paginile de început semnate de cei doi edi-
tori sunt de reţinut principiile abordării operei unui
autor, în speţă accentul pus pe raportarea articolelor
politice ale lui Vintilă Horia la   contextul lor istoric. În
continuare, o bună introducere în opera lui Vintilă
Horia o constituie bibliografia realizată de Basarab
Nicolescu, cuprinzând romanele, nuvelele, cărţile de
memorii, de eseuri, de poezie semnate de autor, dar şi
cele de referinţă despre opera acestuia,   volumele de
corespondenţă, revistele care i-au dedicat numere
speciale, dicţionarele în care figurează şi tezele de
doctorat având ca obiect opera sa. Mai departe, criti-
cul Alex. Ştefănescu realizează o schiţă biografică, cu
o imagine extrem de sugestivă (,,Ca un înotător sur-
prins de o furtună în largul mării, a fost smuls, răsucit
şi aruncat de istorie, cu o forţă ieşită din comun, în
cele mai imprevizibile direcţii şi n-a lipsit mult să şi
dispară în adâncuri.’’), iar Basarab Nicolescu revine
cu o serie de momente biografice, aşa cum l-a cunos-
cut în mod direct, dar şi printr-un schimb de scrisori,
extrem de semnificativ pentru gândirea celui pe care-
l numeşte ,,Cavalerul cunoaşterii ce va veni’’.

Incursiunile în opera lui Vintilă Horia privesc
poezia şi teoria romanului total (Florin Manolescu),
publicistica interbelică şi din timpul exilului (Mihaela
Albu şi Dan Anghelescu),. romanele, şi anume: Dumne-
zeu s-a născut în exil (Marilena Rotaru, cu dosarul
premiului Goncourt, Ioana Costa), operă comparată,
sub aspectul eroticii, cu romanele Cavalerul resemnă-
rii, Salvarea de ostrogoţi şi O femeie pentru Apocalips
(Claudia Drăgănoiu), Scrisoarea a şaptea (Lucian
Dîncă), Mai sus de miazănoapte (Liviu Marius Ilie),
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volumul de eseuri Călătorie spre centrele pământului
(Iuliu Cristian Arieşanu), sau acelaşi op, împreună cu
cel intitulat Dincolo de vizibil (Cristian Bădiliţă), vo-
lumul de memorii Jurnalul unui ţăran de la Dunăre
(Alina-Elena Costin), precum şi o portretizare a
,,omului total’’ (Corin Braga), ale cărei tuşe se regă-
sesc şi în unele din celelalte ,,căutări’’.

Aşadar, volumul oferă o perspectivă tematică
largă în căutarea ,,omului total’’, dar nu avem intenţia
să o detaliem în toate faţetele sale. Vom zăbovi în
continuare numai asupra celor două studii dedicate
analizei publicisticii, pentru că acestea reprezintă cen-
trul de greutate al volumului nu numai sub aspect
cantitativ (cca. 100 de pagini), ci şi prin caracterul lor
cvasi-exhaustiv, referindu-se atât la articolele şi eseu-
rile din revistele interbelice, cât şi la cele din publica-
ţiile exilului postbelic românesc. Ambele studii poar-
tă semnătura a doi reputaţi cercetători ai exilului lite-
rar românesc, profesoara şi scriitoarea Mihaela Albu
şi poetul, eseistul şi istoricul literar Dan Anghelescu,
care, tot împreună, au semnat şi recentul volum Este-
tica lui Vintilă Horia. Deschideri către transdisciplina-
ritate (Editura Aius, Craiova, 2015). În ambele studii
de analiză a publicisticii lui Vintilă Horia, autorii au
evidenţiat diversitatea tematică abordată de acesta
atât înaintea, cât şi în timpul exilului, au degajat
principalele idei ale scriitorului publicist, ajungând la
concluzii pertinente şi relevante pentru fiecare mare
etapă, antebelică şi postbelică, traversată de scriitor.

Primul studiu, consacrat publicisticii interbelice,
prezintă, în prima parte, condiţiile istorice, social-po-
litice şi culturale ale României din anii 1920-1940, ca
premise care permit o mai bună şi dreaptă înţelegere
a publicisticii abordate. Sunt trecute în revistă perico-
lul bolşevic care ameninţa România, naţionalismul ca
act de creaţie şi trăire spirituală, factorii modelatori ai
generaţiei de intelectuali în care s-a afirmat Vintilă
Horia, şi anume tânăra generaţie în frunte cu Mircea
Eliade şi grupul de la revista ,,Gândirea’’ avându-l ca
mentor pe Nichifor Crainic. Pe fundalul amintit, în
publicistica lui Vintilă Horia sunt distinse, mai întâi,
începuturile, cu colaborările la revistele ,,Porunca
vremii’’(1936, 1939, 1940), condusă de Ilie Rădulescu,
şi ,,Sfarmă-piatră’’, unde Horia colaborează din 1939,
când revista era condusă de Nichifor Crainic, dar şi în
anii următori, cu rubrica externă şi cronici literare şi

artistice. Autorii prezintă cu obiectivitate inclusiv ar-
ticolele pe probleme ,,la ordinea zilei’’. Astfel, se arată
că, într-un articol din 1938, în paginile revistei ,,Sfar-
mă-piatră’’, tânărul colaborator aprecia personalitatea
lui Hitler   în condiţiile în care, se precizează, acesta nu
se manifestase încă, sau nu pe deplin, ca personalitate
istorică negativă. În acelaşi spirit obiectiv, autorii co-
mentează colaborarea la revista ,,Gândirea’’ (rubrica
,,Idei, oameni, fapte’’), unde semnatarul rubricii va
publica (în 1937 şi 1938) două articole de apreciere a
fascismului italian, privit, la momentul acela ca un
promiţător progres spiritual în sfera politicii europe-
ne. Nu mult după aceea însă, înţelegând adevăratul
sens spre care se îndreptau lucrurile, Vintilă Horia
avea să scrie şi articole împotriva fascismului.

Un alt moment important dinaintea exilului, îl
constituie apariţia revistei ,,Meşterul Manole’’ (1939-
1942), iniţiată şi condusă de însuşi Vintilă Horia, în
care acesta publică articole pe teme variate, orientarea
sa de principiu, ca şi a revistei, constând în separarea
culturii de politic şi afirmarea identităţii noastre na-
ţionale prin cultură. Autorii conchid interogativ des-
pre poziţia adoptată de Vintilă Horia: ,,îndemnul său
... către confraţi de refuz al politicului nu demonstrea-
ză şi nonimplicarea sa?’’ (p. 101).

În cel de-al doilea studiu, privind eseistica din
timpul exilului, autorii analizează, în principal, arti-
colele dedicate culturii române, şi anume: ,,Premisele
unui revizionism românesc’’ (în revista ,,Destin’’,
1951, Madrid), în care Horia combate revizuirea, de
fapt interzicerea de către regimul comunist a valorilor
interbelice autentice şi înlocuirea lor cu non-valori, şi
eseurile consacrate lui Eminescu – numit ,,cel mai
mare poet al spaţiului mioritic’’ (în ,,Eminescu şi cul-
tura rusă’’, 1951), ,,un apărător de esenţe, singura pa-
văză umană valabilă împotriva unui râu care stă să ne
înghită’’ (în ,,La 135 de ani de la naşterea poetului
Eminescu, erou romantic’’, 1985), un nume de om
pentru ,,matca noastră stilistică’’ (în ,,Peste   o sută de
ani, tot Eminescu’’, 1989),   Mircea Eliade – căruia îi
relevă, ca şi înaintea exilului, originalitatea ca roman-
cier în eseurile ,,Timp de moarte’’ (1956), ,,Opera lite-
rară a lui Mircea Eliade’’ şi ,,Mircea Eliade mai mult
ca niciodată’’ (ambele din 1986), Lucian Blaga – apre-
ciat drept cel mai mare poet, dramaturg şi filosof
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pentru că refuzase să colaboreze. Deţinătorul
premiului Goncourt pentru literatură din 1960,
afirma, după cei 30 de ani, detaşat şi sesizant:
,,comuniştii nu m-au iertat, din fericire, niciodată.
Au avut, în schimb, proasta idee de a mă
transforma dintr-un inamic necunoscut într-un
inamic celebru.’’ (Vintilă Horia, ,,După treizeci de
ani’’, Curierul românesc, ianuarie, 1991 ; reprodus
în Anexa volumului În căutarea ,,omului total’’, p.
348).

Polifonic, multifaţetat, volumul pe care l-am
prezentat mai pe larg numai într-una din
dimensiunile sale, se constituie ca o uvertură a unei
aşteptate monografii exhaustive (colective?)
consacrate scriitorului şi omului de cultură
transdisciplinar Vintilă Horia, născut la Segarcea şi
afirmat în România interbelică, dar exprimat pe
deplin prin lucrările sale elaborate în Italia,
Argentina, Franţa şi Spania, dintre care multe
aşteaptă încă să fie aduse acasă, în patria limbii
române.

(,,Lucian Blaga şi înţelegerea totală a lumii’’, 1987),
Ion Pillat –   evocat în 1948, cu prilejul apariţiei în
italiană a unui volum al poetului, apoi într-un
articol din 1986, în care scriitorul format în cercul
de la ,,Gândirea’’ este preţuit şi admirat ca poet de
nivel european. Concluziv, autorii apreciază că,
prin publicistica sa variată, dar preponderent
culturală, din revistele exilului românesc, prin care
îşi continuă una din preocupările sale majore din
perioada interbelică, Vintilă Horia s-a afirmat,
concomitent cu ipostaza de mare prozator, pentru
care a primit premiul Goncourt în 1960, şi ca un
eseist la fel de important. De altfel, aşa cum
subliniază cei doi autori, ,,temele se regăsesc –
camuflate narativ sau expuse teoretic – şi trec,
precum în vase comunicante, dinspre studiile
estetice către romane, dinspre literatură către eseu,
luminându-se, completându-se reciproc în idei şi,
nu de puţine ori, întru aceeaşi fundamentală temă
– cunoaşterea Omului   şi a Timpului ce i s-a dat.’’
(p. 138).  

Aşa cum observă Mihaela Albu şi Dan Anghe-
lescu, deşi au o deschidere filosofică de mai mare
amploare decât articolele din etapa interbelică,
eseurile lui Horia Vintilă din timpul exilului nu
sunt nici ele lipsite de referiri nete la impactul
negativ al ideologiei comuniste asupra creaţiei
culturale. De aceea, este de presupus că scriitorul a
fost obstrucţionat de autorităţile româneşti la
primirea premiului Goncourt nu atât pentru
scurtul său episod nazist şi fascist pe care l-a
dezavuat ulterior, dar pentru care fusese
condamnat în 1946 de către Tribunalul Poporului,
cât pentru constanta sa atitudine anticomunistă.
Spre această concluzie conduce şi documentatul
studiu ,,Vintilă Horia în dosarele securutăţii’’
realizat de Marilena Rotaru, autoarea serialului de
televiziune ,,Memoria exilului românesc’’ şi a
documentarului ,,Întoarcerea lui Vintilă Horia’’
(2000). De altfel, scriitorul însuşi, rememorând sub
titlul ,,După treizeci de ani’’ împrejurările din 1960
legate de acordarea amintitului premiu, preciza că,
înaintea festivităţii de decernare, fiind invitat la
Ambasada R.P.R. din Paris pentru a se fotografia
împreună cu tot personalul, a refuzat invitaţia, fapt
care a atras campania de denigrare la adresa sa,
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FANTOMA HULEI CE-A-NGHIȚIT TĂCEREA

Fantoma hulei ce-a-nghițit tăcerea,
O creastă-n spume biciuind cu sete,
Mirarea tâmplei gata să se-mbete
De gustul scârbei ce-ncovoaie vrerea

M-au țintuit cu ură la perete,
Adeverindu-și întreit puterea.
Nu le opresc, ca să-mi adun averea
De rosturi tandre colindând în cete.

Abia mai poate geamătul să scoată
Un sunet stins spre mal încătușat.
Când s-a pornit talazul să străbată

Alt țărm târziu de vlagă despuiat,
Doar peștele privirii trist înoată
În marea lui cu val pietrificat.

E OARE DREPT?

Pot ţine-n chingi smerenia şi teama,
Mă plec spre piatra ce-a străpuns pârâul,
Ştiu cum s-aştern pe roibul clipei frâul,
Să trec cu el pe la răstimpuri vama?

Neliniştea o înconjor cu brâul
Nădejdilor şi-nlătur singur scama
Nevolniciei care-aprinde flama
Poverilor ce ard sălbatic grâul?

Sunt doar un flutur ce-şi va frânge zborul
Uitărilor şi voi porni să gem
Când peste pleoape se va trage storul?

Nu am răspuns la toate. Nu avem.
Dar când luntraşul îmi va da onorul
E oare drept de moarte să mă tem?

iulie 2013

ADRIAN MUNTEANU

CÂNTEC FINAL

mamei mele

Târziu, trudit, cu spaima scursă-n sânge,
Mi-ai spus "coboară, pruncule-n vâltoare!"
Și-am apărut, când umbra zilei moare
Și rostul tatei în pustiu se frânge,

Iar cântecul de leagăn pururi doare.
Dar ai crezut, chiar și când lațul strânge,
Și taina-nfiptă-n carii mute plânge
Că versul meu va ști-n curând să zboare.

Ne-am despărțit când nu știam de mine,
Ce dar sădisei. Viețuiam umil,
Dar mi-ai lăsat nădejdi, să mă aline.

Într-un apus, suind din piept un tril,
Am așezat pe crucea ta verbine
Și-n brazde reci un scâncet de copil.

21 iulie 2013
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CUZIDURI LARGI

Cu ziduri largi ţi-ai îngrădit poiana.
Le-ai înălţat zănatic către cine?
Surâsul blând l-ai izgonit din tine,
Scatiul galben nu-şi mai spală pana.

Printre uluci, deşi nu se cuvine,
Privesc un câine cum îşi linge rana.
În depărtare mi-am lăsat cabana
Ca să-ţi admir cămările prea pline.

Dar nu zăresc fiinţe să împingă
O poartă-n lături, totul e pustiu.
Văd doar figuri de ceară prinse-n chingă

Şi sus pe capră, sumbrul vizitiu.
De n-ai să lupţi ca sufletul să-nvingă
Vei fi murit cât încă mai eşti viu.

16 iunie 2012

ZID

Din zid în mine ţipătul se-ntoarnă
Înfige-n coaste supte neştiutul,
Îmi spulberă prin văgăuni avutul
Şi scuipă-n freamăt sila ca din goarnă.

Mă pripăşesc de tot ce-aud sub scutul
Himerelor cu iz acrit de coarnă.
Un firav gând nesigur nu răstoarnă
Sămânţa tainei, să-nverzească lutul.

Îl va căzni cu sârgul lui olarul
Dar nu se-ncheagă-n el pentru-a zidi
Spre cer curat nădejdile şi harul.

Rămân pierdut prin aspre bălării.
Nevolnic de-am primit în viaţă darul,
Aşa voi fi şi-n moarte într-o zi.

1 iulie 2012

POT EU SĂ-ŢI SPUN CE-NSEAMNĂ POEZIA?

prietenului JózsefKántor

Jóska, să-ţi spun ce-nseamnă Poezia...?
Ce-s aceşti nori şi-această dimineaţă,
Acest ochi viu şi tainic de verdeaţă
Ce-a colorat tot cerul şi vecia?

Mai bine taci, priveşte şi învaţă
Cum smulge gândul din adânc trufia
Şi învrăjbeşte-n necuvânt hârtia
Pe care verbu-nfiorat înghiaţă.

În minte ţin tot focul care scurmă
Sau pârjoleşte ochii de-i ridic,
Ca să primesc, când liniştea se curmă,

Un vers fragil ce mi-a fost dat să-l zic.
Nimic mai mult. Vei înţelege-n urmă
Că un poet nu ştie-n rest nimic.

14 mai 2013

VIAȚA

Sunt fir de iarbă, piatra și albina,
Un albatros, o aripă întinsă,
O taină strânsă în priviri, atinsă
De vagi uimiri desferecând lumina,

Un brad iubind tăcerea necuprinsă,
Un gând păstrând tumultul și hodina,
Ca să culeagă din vegheri neghina,
O frunză-ngălbenită și învinsă,

Neliniștea ce rostul mi-l aține,
O platoșă, săgeta și un scut,
Amurg tânjind o spaimă să-mi aline

Și freamătul năvalnic sau tăcut,
Dar mai presus de toate-adânc, în mine,
Sunt Viața azi și mâine și-n trecut.

25 aprilie 2015
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gație sunt chiar cercetătorii literari „de toate felurile,
pentru că nimeni nu poate cunoaște mai bine decât ei
această parte umbroasă dar productivă a literaturii”.

Cum se va vedea din lucrarea de față, domnul
Mircea Anghelescu are și experiența, și competența, și
pasiunea necesare pentru a-și asuma o asemenea cer-
cetare, care este, la urma urmelor, pentru cel ce o
întreprinde, o mare și fascinantă aventură. Întâi de
toate, pentru că „zona umbroasă” pe care s-a decis s-o
exploreze nu e doar foarte productivă, ci și pentru că
mistificările pe care le tăinuiește sunt deconcertante
prin capacitatea lor de a se prezenta în cele mai
diverse și neașteptate aspecte. Realitatea care urma să
fie investigată i se înfățișa astfel ca foarte complicată,
lucru de care cercetătorul și-a dat seama de îndată,
ceea ce se vede chiar din cuvântul titular pe care l-a
ales pentru acest amplu studiu: Mistificțiuni. La
primul contact, rapid, razant, cu acest titlu, lecțiunea
mea a fost greșită și l-am receptat ca mistificațiuni,
deci ca pe o variantă retro a cuvântului mistificări.
Dar mistificarea e o acțiune cu scopuri oneroase, ceea
ce nu e, sau măcar nu întotdeauna e cazul în litera-
tură. Și atunci se impunea un cuvânt care să exprime
complexitatea fenomenului în ipostazele sale literare.
Mistificțiune nu apare în dicționare, fiind, presupun, o
inovație inspirată a domnului Mircea Anghelescu, ea
dând expresie tocmai acestor fenomene complicate
prin care mistificarea fuzionează cu ficțiunea, dobân-
dind astfel un caracter benign, întrucât ficțiunea e
îndeobște scutită de intenții dubioase. Este astfel nu-
mit, în general, falsul literar proteic și cu nuanțe îm-
belșugate de la caz la caz. „În definitiv - spune dom-
nul Mircea Anghelescu - și în opoziție cu falsificarea
unui obiect, falsul literar - de orice fel ar fi el și oricum
l-am considera din punct de vedere juridic sau moral
- este totuși ceva care seamănă foarte mult cu ceea ce
pretinde să fie : cu literatura [...] adică o ficțiune care
își mistifică propria identitate - o mistificțiune.” Nu
mai enumăr „speciile” pe care autorul le identifică în
aria acestui nou concept, întrucât le numește chiar d-
sa în subtitlul cărții. Vreau doar să relevez faptul că
marea lor diversitate a determinat și diversitatea mo-
dalităților de abordare și investigare a lor, de la apa-
rent clasica analiză literară, surprinzătoare prin noi
puncte de vedere care duc la noi interpretări, la explo-
rări de tip arheologic prin arhive și presă, până la

RADU CIOBANU

CULISE LITERARE

În viața noastră literară, domnul Mircea Anghe-
lescu nu este doar o prezență activă, foarte producti-
vă, ci și un istoric, critic, cercetător imprevizibil, inca-
pabil să plictisească prin îngustimea specializării.
Dimpotrivă, d-sa deține un dar deosebit de a surprin-
de prin lucrări situate în teritorii aflate în afara dome-
niilor de interes canonic, academic, pentru teme și
personalități clasicizate, în care de asemenea s-a afir-
mat, de altfel, cu lucrări de referință. Alături sau în
alternanță cu acestea, d-sa e tentat în egală măsură de
aventura unor explorări pe tărâmuri colaterale litera-
turii, mai puțin frecventate și cunoscute, precum exi-
lul, închisorile, călătoriile... Printre acestea e și cartea
care mi-a suscitat însemnările de față, apărută, de
fapt, în 2008, dar pe care am ratat-o atunci, republica-
tă, din fericire, acum, într-o ediție revăzută și adăugi-
tă : Mistificțiuni. Falsuri, farse, apocrife, pastișe, paro-
dii, pseudonime și alte mistificații în literatură.*) Sun-
tem invitați astfel să pătrundem în „zona de umbră”,
cum o numește autorul, existentă în toate culturile,
dar prea puțin cunoscută nu doar marelui public, ci și
cercetătorilor pe care îi invită s-o viziteze, așa cum
publicul unui spectacol de operă ar fi invitat în an-
tract să intre și în culise. Motivul stă în frecvența con-
siderabilă a mistificărilor „în interiorul sau în margi-
nea literaturii noastre care merită să fie investigate.”
Iar cei mai indicați pentru asemenea gen de investi-
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cercetări de tip polițist, urmărind mobilurile și deter-
minările psihologice ale autorilor de mistificțiuni.
Evident, amplul studiu al domnului Mircea Anghe-
lescu nu face parte din cărțile care se scriu fluent,
„dintr-o suflare”, ci e rezultatul unui demers extrem de
laborios, desfășurat de-a lungul unor ani, proces cu-
mulativ, concomitent cu elaborarea altor lucrări de
egală complexitate.

Studiul debutează cu capitolul Reconstituirea
istoriei, în care sunt evocate primele falsuri, cunos-
cute încă din Antichitate, acelea ale documentelor
istorice. În general ele vizează actele de proprietate,
actele calomnioase, cu false dovezi, actele diploma-
tice, falsul în cronici, falsul „patriotic”, apărut „odată
cu ideea națională și a conceptului modern de națiu-
ne”. La care mi-aș îngădui să adaug că specia a rămas
înfloritoare până azi, când e în plină ebuliție, cum se
vede din fervoarea dacomaniacă sau din adversitățile
pe care le provoacă orice tentativă de demitizare sau
de dezavuare a cosmetizării istoriei, adică a „falsului
patriotic”. Exemplele din illo tempore pe care ni le
oferă domnul Mircea Anghelescu, parcurgând de fie-
care dată etapele de la situarea în context a cazului
până la efectele pe care le-a produs în epocă, - de obi-
cei o mare rumoare - sunt dovada confuziei pe ter-
men lung pe care asemenea acte o pot crea. Ele sunt
numeroase, dar amintesc doar Cronica lui Huru și
modul în care cercetătorul de azi o situează: „Un
document apărut din neant și publicat în 1856 cu
largul concurs al unor cărturari respectabili, a căror
bună credință a fost abuzată de falsificatori tocmai
pentru că documentul răspundea unor așteptări ale
momentului.” Documentul a provocat entuziasm pa-
triotic, dar puțini l-au văzut, întrucât a dispărut tot
atât de misterios cum apăruse, iar autorii nu sunt cu-
noscuți cu certitudine nici azi. Interesant pentru
relațiile noastre cu Imperiul Otoman este cazul „capi-
tulațiilor”, care au fost, de fapt, „acte de asociere mai
degrabă decât acte de supunere” și au stat la baza tra-
tatelor oficiale doar în virtutea și prestigiul tradiției,
întrucât ele nu s-au găsit niciodată în forma lor ma-
terială originară. Există și mistificări involuntare, pre-
cum cea din însemnările de călătorie ale lui Dinicu
Golescu, considerate în general ca un jurnal (de vo-
iaj). La o analiză atentă, cum întreprinde dl Mircea
Anghelescu, se vădește că textul nu este, de fapt, al

unui jurnal, adică niște însemnări ad hoc, publicate și
citite ca atare, ci un text rescris, elaborat ulterior călă-
toriei, în care autorul apare într-o ipostază disimulată,
încât, pentru a-i dibui adevărata identitate și motivele
disimulării, cercetătorul se vede nevoit să recurgă la
metode atipice: „Ca într-un roman polițist, în care
detectivul trebuie să cerceteze înainte de orice profilul
psihologic al persoanelor aflate la locul crimei, și noi
ar trebui să vedem dacă documentele confirmă datele
pe care autorul cărții le oferă despre el însuși.” Cum și
motivele care l-au determinat s-o facă.

Nu doar o dată, în investigațiile d-sale, domnul
Mircea Anghelescu simte nevoia să recurgă la explo-
rări lingvistice, până la nuanță, ceea ce e salutar pen-
tru elucidarea confuzionărilor care sporesc neglijen-
țele limbii vorbite azi (și nu doar vorbite). Astfel, bu-
năoară, înainte de a aborda capitolul vast al „scrierilor
găsite”, e lămurit sensul noțiunii de (text) apocrif :
„Practic, tot ceea ce este «fals» în scris este, în același
timp, «apocrif». Poate că falsul întreține o intenție
secretă de fraudă, în timp ce termenul «apocrif» are
în vedere faptul că textul nu este ceea ce pretinde a fi,
fără a face vreo trimitere la culpă sau intenție.” Aici ar
intra încăpătoarea categorie a „scrierilor găsite”, con-
siderată de autor „motiv literar” și care și-a cunoscut
perioada de glorie în romantism, dar e activă încă și
azi, producând mereu titluri incitante. Sigur, domnul
Mircea Anghelescu le examinează sau măcar le nu-
mește pe cele mai importante, foarte diferite între ele,
dar întotdeauna de mare succes, de la Thomas Cha-
tterton, poet englez, mort la numai 18 ani, care a ima-
ginat totuși cu mare ecou în epocă viața și opera in-
existentului călugăr Thomas Rowley, la Cântecele lui
Ossian sau epopei istorice - Cântecul oastei lui Igor,
Kalevala etc. - până la Cântarea României, poemul lui
Al. Russo, sau... Codul lui da Vinci de contemporanul
nostru mistificționar Dan Brown. În marea sa diver-
sitate, constată cercetătorul, motivul „scrierii găsite”
are, de fapt, în general, două ipostaze: „Pretextul ma-
nuscrisului găsit poate fi o formă de mistificare, de as-
cundere a adevăratului autor [...] sau un simplu
artificiu literar.”

Într-un detaliat capitol este studiată categoria
hipertextelor, înțelegându-se prin acestea „rescrieri ale
unor teme, subiecte, cărți.” Un exemplu, pentru a
ilustra chestiunea ar fi romanul Robinson elevețian de
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Rudolf Wyss, imitație palidă după Robinson Crusoe,
dar și multe altele, printre care, în primul rând, dar în
altă cheie de lectură, celebrele O mie și una de nopți,
spuse, scrise și răsscrise în sute de versiuni, fără a li se
mai cunoaște o versiune originară. Ocazie pentru cer-
cetător de a medita asupra diferențelor dintre imitație
și pastișă, încă nestudiate și, de cele mai mute ori, con-
fundate. Un motiv de reflecții filologice a aflat dl Mir-
cea Anghelescu în studiul parodiei, în aria căreia dis-
tinge mai multe tipuri, parodia ca satiră, ca distopie
etc., dar esențială mi se pare observația că specia oferă
„un tip de lectură care se adresează unui public culti-
vat” și că, în formele sale elaborate subtil, în care sim-
țul umorului fuzionează cu ironia fină și spiritul cri-
tic, „Parodia unei opere poate fi la rândul ei o operă
originală”. Care, îmi îngădui iar să adaug, poate depă-
și uneori valoarea originalului, cum se întâmplă în
cazul lui Topârceanu, care, certamente, a avut și el în
vedere „un public cultivat”. Parodiile nu și-au pierdut
aproape niciodată actualitatea și priza la public -
campionul speciei fiind azi, la noi, dl Lucian Perța -
după cum savurate au fost întotdeauna, dar cu serio-
zitate comentate de dl Mircea Anghelescu, o seamă
de specii minore, precum farsele și glumele în lumea
literelor, de la celebrul în epocă Hasdeu până la N.
Steinhardt, care în 1934, în volumul În genul. . . tine-
rilor, a ținut să se exprime parodic în forma, mult
gustată și aceasta, à la manière de...

Ample capitole sunt dedicate pseudonimelor în
relație cu problematica identității, paraliteraturii ca
expresie a atracției pentru succesul facil și sexualității
în literatura modernă, aceasta din urmă impunând,
mai ales în etapa inițială, din motive lesne de înțeles,
recursul la mistificțiune, în primul rând la pseu-
donim. Și aceste capitole se disting, ca și cele prece-
dente, printr-un tip de erudiție care-i îngăduie cerce-
tătorului explorarea minuțioasă, până în detalii as-
cunse în arhive, a unor episoade sau momente literare
cu mare impact în epocă, dar uitate azi sau necu-
noscute încă nici de cititorul avizat. Un loc important,
care asigură în mare măsură și farmecul cărții, îl
ocupă personajele, autori sau figuranți, care o popu-
lează. Aș aminti doar două asemenea figuri, poate
cele mai proeminente în galeria expusă de dl Mircea
Anghelescu. Primul este resuscitat în contextul fal-
sului calomnios, cu rele intenții, și s-a manifestat cu

ocazia procesului Caragiale vs Caion. Cercetătorul
reia cazul, detaliind, cu insistență mai ales asupra
ecoului în epocă și a personajelor implicate pro sau
contra. Episodul e, de altfel, bine cunoscut publicului
larg încă din manualele școlare, dar aproape deloc
cunoscută e personalitatea unuia dintre protagoniști,
Caion, pe care dl Mircea Anghelescu o resuscită cu
talent portretistic în subcapitolul Cine este Caion? Ni
se rezervă astfel surpriza de a descoperi că tipul n-
avea decât 20 de ani și că a produs zarvă nu doar prin
calomnierea lui Caragiale. Totul ar putea fi circum-
scris teribilismului și insolenței specifice vârstei, dar
gândul mă duce la junele Thomas Chatterton, care a
pătimit și el de un teribilism, dar de unul creativ, de
un fel de furor poeticus, care i-a adus o celebritate
pozitivă, pe când teribilismul junelui nostru a fost
unul distructiv, care, de la aspectul fizic până la
modul aberant de manifestare, ține evident de pato-
logic. În fine, al doilea personaj care se detașează din-
tre toate celelalte ale acestui studiu atât de populat,
uitat azi, dar, resuscitat în aceste pagini, devine de-a
dreptul fabulos și neîndoielnic simpatic, escortat cu
bunăvoință la vremea sa de oameni de cultură impor-
tanți, ca dr. N. Lupu, Gala Galaction, Lovinescu... Este
vorba de Rudolf (Rudi) Bernhaut care s-a afirmat sub
pseudonimele Adrian Corbul și Radu Baltag, iar la
Paris ca Adrien Le Corbeau și Claude-Rodolphe
Bernhaut. Mistificțiunea sa, care, spre deosebire de
cele create în țară, a produs un ecou mult mai mare,
s-a intitulat Guy de Maupasant intime (notes d'une
amie). Notele sunt, desigur, inventate, iar „amica” se
pare că a existat, dar n-a fost identificată cu certitu-
dine nici azi. Un cercetător francez, Jacques Bien-
venu, specialist în Maupassant, a recunoscut că misti-
ficțiunea lui Adrien Le Corbeau este curată artă: „...o
muncă de bijutier, de cercetare și izolare migăloasă a
unor expresii, fraze, contexte caracteristice din proza
lui Maupassant.” Un fals perfect, deci, care a indus în
eroare benignă o mulțime de lume. Le Corbeau a mai
produs un roman, Le Gigantesque, cu oarecare ecou și
acesta, tradus și în engleză de nimeni altul decât de
colonelul T.E. Lawrence „al Arabiei”. N-a avut, totuși,
până la urmă, șansa notorietății unui Panait Istrati și
a sfârșit în aceleași condiții materiale precare care-l

(urmare la pag. 88 )
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MIRCEA PETEAN

***

lui Mircea Martin

nerostit
cuvântul atârnă în aerul minții ca un bec stins

nerostit
cuvântul își ia zborul ca să revină iute pe butucul
mâinii virile retrasă în ceața oglinzii

o, cuvintele niciodată rostite,
o, nerostitele
cum își așteaptă ele rândul,
dar nimeni, nimeni ne se îndură să le invite la dans

rostește-mă
uite cum m-arădui,
uite cum mă strădui,
rostește-mă și te vei rostui!

una cu nerostirea
e
rostirea lăuntrică

RĂSPUNSUL CORECT

Limesienilor mei prieteni riverani

la intrarea Poetului în burta cafenelei
dis-de-dimineață
cu roua pe față
proful de biochimie era la a doua țigare –
’neața bună don profesor
’neața bună fetelor! –
apoi a venit amorezul vârât în mobil
și s-a așezat pe un taburet din fața geamului
în așteptarea brunei fatale
apoi a intrat bijutierul vârât în mobil
și s-a așezat la masa din dreapta
în așteptarea prietenului secui
– fetele de la business se lasă așteptate –
în schimb finanțiștii sunt la locurile lor
și fac larmă cu voce tare – ca să mă exprim așa,
adică precum un milițian travestit în polițai –
în marginea opusă a burții cafenelei
alături trei oameni ai muncii și o ștrengăriță
sug țigare după țigare
în fine a sosit și doamna în gri vârâtă în mobil
și s-a așezat cu spatele la Poetul nostru
în așteptarea tânărului providențial
la intrarea lui Nicanor în burta cafenelei
o mulțime de personaje ar fi trebuit să-și facă
apariția, dar –
Omul de hîrtie cu coperți de carton e plecat în țară
Prozatorul e plecat Dincolo
Zăbava e dusă-n lume
Academicianul s-a zăvorât în casă
Misitul își continuă lucrul la gardul început
nici el nu-și mai aduce bine aminte când
Călătorul de profesie scrie la cartea lui de călătorii
Ultimul Sihastru e cufundat și el într-o carte
Într-un-târziu-dumiritul s-a lăsat ademenit de
nu-știu-cine de-nu-știu-ce
iar neocinicul, de când a trecut la creștinism,
e în pelerinaj mai tot timpul...

Nicanor stă și cugetă –
în absența Ei totu-i ok
și întotdeauna tăcerea e răspunsul correct
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mi-au spurcat tinereţea
aruncând scrum şi chiştoace
în aşternutul imaculat

dar spuma ţărânii strălucirea ierbii
tremurul frunzei şi luciul apei
nimeni nu mi le poate lua

mi-au luat pământul de sub picioare
ca să-l dea de pomană
celui mai redus dintre noi

mi-au ars cărţile
au urinat în cenuşă
apoi au plecat satisfăcuţi la casele lor

mi-au vrut astupa gura
cu moloz şi pietriş
ca pe-o fântână părăsită

dar spuma ţărânii strălucirea ierbii
tremurul frunzei şi luciul apei
nimeni nu mi le poate lua – în veci

ORAȘUL MEU

Lui Marcel Mureșeanu

n-o să mă apuc acum să-i număr bisericile –
prefer să intru și să mă rog într-un ungher al
uneia dintre ele

n-o să mă apuc acum să-i număr colinele –
prefer să urc pe Cetățuie și să privesc orașul de sus

n-o sămăapucacumsă-inumărparcurile și grădinile –
prefer să fac o preumblare prin Parcul Central
înainte de-a poposi
la River și de-a zăbovi un ceas cu prietenii mei

n-o sămă apuc acum să-i inventariez toate străzile –
prefer săfacun turpeEroilorpână laTeatrulNațional

COLECȚIONARULDEUIMIRI

PentruMișu Dragolea,
in memoriam

îi vorbeam despre dispariții –
dispariția și farmecul ei deosebit – ziceam

sunt un amărât de colecționar – a zis
adun goluri și plinuri
asceze și pârjoluri
și le înșir pe un raft de bibliotecă

adună – ce-i drept –
dar mai ales dăruiește

mi-aducaminte cumi-aadus Ștefanei odatăde ziuaei
uncadoude totciudat– deuncreion era legatăo
măturică

cucreionul acestavei scrie numaiminunății – sunt sigur
iar cumăturica vei înlătura tot gozul lumii – te asigur

îl văd cum dispare între filele unei cărți
deschise la un poem de dragoste

în golul rămas pâlpâie flacăra unei lumânări
și se scrumesc cuvintele rugăciunii pentru cel plecat

o
dispariția și farmecul ei înfricoșat

***

mi-au ucis copilăria
cu praştia
ca pe o pasăre cântătoare

mi-au furat adolescenţa
cu japca
dar să nu credeţi că au rămas nepedepsiţi
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bananierul îi întinse o frunză nouă-nouță,
orhideea îi surâse deschizându-și bobocul,
iar cactusul tăcu semnificativ

apoi maestrul păși pe aleea trandafirilor
unde-și făcu timp să înlocuiască tijele de lemn
putrezite
cu altele noi, confecționate dintr-un material
imperisabil

în Grădina japoneză salută cu un gest discret
nufărul, pinul și salcia,
urcă treptele de lemn de la intrarea în pagoda
luminoasă
și rosti o scurtă rugăciune așezându-se în genunchi
pe piatra din centru

apoi dădu de mâncare galițelor și animalelor,
celor de curte și celor sălbatice deopotrivă

sus, pe dealul cu lucernă, în vecinătatea țarcului
cu mistreți,
maestrul grădinar dădu peste maestrul ieșit la
peisaj –
pot să mă uit?
prefer să nu fiu deranjat

seara, maestrul grădinar se așeză cuminte pe
un taburet
în sala de conferințe a Casei de oaspeți, alături
de o mulțime de curioși
veniți să-l asculte pe Poetul care-și rostea
poemele în chip cu totul personal

ar fi fost o zi liniară ca toate celelalte din ultima
jumătate de veac
dacă-n liniștea vuindă n-ar fi răsunat acordurile
Concertului pentru violoncel al lui Boccherini
iar noi nu ne-am fi prăbușit cu toții într-o
insondabilă tăcere la sfârșitul lecturii
de toamnă

*din volumul Agentul dublu, în curs de apariție
la Editura Limes

să străbat Piața Avram Iancu și să mă întorc pe
Cuza Vodă
prin Piața Mihai Viteazul și pe Regele Ferdinand
până la statuia lui Mateiaș Corvinul – acolo
în colțul Librăriei Universității o să-l aștept pe
Don Profesor
cu care-mi dădusem întâlnire mai an

n-o să mă apuc să număr acum edificiile
achiziționate de Marga
în contulUniversității și sămăconvingcă-smaimulte
decât ale Băncii Transilvania
cum aud că se vorbește în târg

n-o să mă apuc să număr acum
librăriile transformate în buticuri
cinematografele transformate în săli de jocuri
fabricile și uzinele părăsite – prefer să intru într-o hală
a fostei „Metalul Roșu” și să mă interesez de
soarta cărților mele

n-o să mă apuc acum să scriu la comandă
un poem despre orașul meu
necum o capodoperă
pentru simplul motiv că –
așa cum scriam odinioară –

Clujul e chiar Poemul care se scrie singur

O ZI DIN VIAȚA MAESTRULUI GRĂDINAR

Lui Radu Șerban

ca de obicei în ultima jumătate de veac,
și în această dimineață rourată de iulie
maestrul grădinar se trezi cu noaptea-n cap

deîndată ce se primeni și își bău cafeaua,
maestrul pătrunse în sera înaltă, translucidă și
umedă –
’neața, tinere bananier!
bună dimineața, sublimă doamnă orhidee!
bătrâne cactus, ’neața!
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ION NEAGOȘ

Gheorghe Crăciun, Pupa russa, un roman ezoteric

(fragment din volumul Craciun, Schlezak, Zanca,

Ed. Limes, Cluj, 2015)

Anterior – în cronologia reală, nu în aceea a
textului – o descoperim tolănită într-un fotoliu la
mătuşa ei din Bucureşti, „inundată de soarele care
intră prin fereastra deschisă, în acea stare de
abandon care seamănă atât de bine cu scufundarea
completă în apă cu ochii deschişi.” În ciuda
ferestrei deschise, comunicarea cu exteriorul
lipseşte, fata e invadată de căldura şi nu de lumina
soarelui, care îi amorţeşte trupul şi conştiinţa, îi dă
o senzaţie de pierdere de sine, cum se şi spune, o
anulează în individualitatea ei, odată cu lumea. E
descifrabil aici un regressus ad uterum profan,
devenit evident puţin mai încolo, când fotoliul e
înlocuit de vana comparată cu un „pântec
alveolar”. De fapt, există o secvenţă în care
Leontina, abia născută, adoarme, întoarsă
instinctiv în „bezna dulce” a somnului amniotic,
„adăpostită încă o dată în gaura de fericire
inconştientă a uterului (…), în liniştea organică a
raiului de carne.” În scena desfacerii porumbului ar
vrea să se acopere cu frunze şi ştiuleţi şi, amorţită
de vinul fiert cu scorţişoară, adoarme, iar în căruţa
cu care pleacă la târg e „îngropată” în fân şi

ghemuită sub sarica ciobănească, cu ochii închişi,
ascultând vocea liniştitoare a bunicului, care
îndeamnă caii. „Nu exista o fericire mai mare”, ni
se spune, aceasta ţinând, desigur, şi de
necunoscutul aventurii, dar şi de sentimentul de
siguranţă, de invulnerabilitate chiar, pe care i-l dă
acest adăpost legănător.

Dincolo de însăşi trauma naşterii, a aruncării
noastre în lume, copilăria fiind şi ea contaminată
de infernul social, e firească această nevoie de
izolare, de intimitate, de protecţie. Aceasta şi este
semnificaţia de suprafaţă a spaţiilor „secrete”
despre care am vorbit mai sus. Din momentul
ieşirii din copilărie însă, ea rămâne singura
posibilă, reprezentând, ontologic vorbind, o cădere,
animată încă, subteran, de nostalgia paradisului
pierdut. Astfel, nemaisuportând atmosfera
sufocantă de la UTC, Leontina se închide în
garsonieră şi apoi în baie (se insistă asupra acestei
duble recluziuni), încercând să regăsească
însingurarea din copilărie, dovadă că îşi cufundă
capul în apă şi aude vântul trecând prin smocurile
de fân ieşite printre scândurile şurii sau şuierând în
bradul din colţul grădinii (tocmai aceste amănunte
sugerează recuperarea temporară a realului).
Muzica nu o poate salva, pentru că o asurzeşte, o
transformă într-o fiinţă opacă, ruptă de lume, şi i
se pare că e „prea clară, prea evidentă”, preferând-o
pe aceea născută din zgomotul apei – o armonie la
a cărei realizare participi, ca în asimetriile voite ale
arhitecturii şi plasticii tradiţionale japoneze, dar şi
o identificare treptată cu lumea. „Îi plăcea
zgomotul apei, muzica apei, bolboroseala ei în
bulboane (Mursa şi Runcu, râurile din copilărie),
mugetul ei izbit de stânci (…), vuietul ei înfundat
în canalele de scurgere, ţiuitul ei în burlanele
oraşului, picuratul ei de pe streşinile casei,
alunecarea ei tăcută pe pardoseala bucătăriei din
ţeava fisurată.” Anterior, capul ţâşnit brusc din apă
o transformase pe aceasta într-o fiinţă care
„clipoceşte, şiroieşte, cântă, plânge, vibrează la
atingerea ta, izbeşte cu zeci de săgeţi peretele de
faianţă (…).” Rezultă că înaintarea însăşi a textului
sugerează trecerea de la zgomot la muzică, de la
mişcările şi sunetele haotice, patetice numite de
cele şase verbe, la două serii de câte şase imagini –
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vizuale şi, respectiv, auditive –, desfăşurate
simultan şi gradat. Însă, dacă inversăm ordinea
primelor două elemente, observăm că mişcarea de
expansiune este înlocuită de una de restrângere, de
interiorizare: de la mugetul mării se ajunge la
prelingerea abia auzită, ultimele trei elemente fiind
legate de universul casei. Mai mult chiar, dacă
iniţial elanul se izbeşte de peretele de faianţă, aşa
cum valurile se izbesc de stânci, şi apa e prinsă în
capcana bulboanei, prizonieră în canale şi burlane,
în final ea se eliberează – picură de pe streşini,
scapă din ţeava fisurată, alunecând pe pardoseală.
Indiferent la ce nivel al înţelesului ne situăm,
înseamnă că salvarea nu e posibilă decât pe
dinăuntru.

De două ori Leontina rămâne după-amiaza
singură în dormitorul internatului, prima dată
fiindcă e bolnavă şi a doua oară pentru că, fiind
sâmbătă, fetele au ieşit în oraş sau au plecat acasă.
Scenele sunt tratate în termeni asemănători sau
chiar identici. Ea e întinsă în pat, cu ochii deschişi
în gol, „imobili, ca de şarpe dresat”, şi cu mintea
oprită, ascultând „liniştea lichefiată a pereţilor,
liniştea ca o apă, lichidul verde albastru gros şi
transparent al aerului” în care tac „scufundate”
obiectele din cameră şi mâinile ei (cred că o
singură dată, de-a lungul întregului text al
romanului, e utilizat verbul „a cufunda”).
Recunoaştem starea de abandon din fotoliu, nu
întâmplător comparată cu o imersiune cu ochii
deschişi. Însă, la început nu este vorba despre o
abstragere din contingent, chiar dacă relaţia cu
exteriorul e pur auditivă, e o armonizare prin
linişte cu obiectele din jur, percepute în
individualitatea prezenţei lor, ca într-un raport de
egalitate între conştiinţă şi lucruri. Doar Leontina,
ni se spune, a asociat întotdeauna cuvântul
„voluptate” „cu o dorinţă de pierdere, cu o dorinţă
de contopire cu lumea din jur şi de renunţare la
tine.” Este exact ceea ce se întâmplă în continuare.
Pe măsură ce lumina scade, obiectele par să se
scurgă unele în altele, intrate „într-un schimb
infinitezimal şi continuu de substanţă materială” ,
sunetele de afară îşi pierd şi ele individualitatea,
întrucât conştiinţa refuză să le identifice, şi curg în

pâlnia „imensă întunecată” a urechii, într-un hău
interior în care se înnămolesc, cad în indistinct, în
amorf, transformate într-un „dulce conglomerat de
zgomote fără nume”, ca o surdină pusă lumii prin
această cufundare în sine. Conştiinţa a devenit ea
însăşi amorfă şi, identificate, ambele se resorb
într-o durată „fără timp şi fără sens”, aceea a uită-
rii, a somnului, şi nu a unui prezent etern.

Înţelesul degradat al opririi, nevoia de izolare,
de protecţie şi de intimitate, le putem descifra şi în
planul eroticului. Dialogând cu Leontina, autorul îi
explică faptul că sexul bărbatului vrea să-i despice
trupul pen-tru a-şi linişti „cumplita-i zbatere” în
apa cenuşie a creierului cald. Motivul, „obscur şi
poate tragic”, al modului ciudat în care fac dragoste
Neamţu, Corci şi doctorul Darvari, înaintând până
la limita vaginului şi rămânând nemişcaţi, lipiţi de
corpul Leontinei, e dezvăluit în cazul celui dintâi,
în care ea vede un „nostalgic al stării intrauterine”,
un animal speriat ce se împinge din când în când şi
mai spre adânc, încercând să se adăpostească.
Pentru a ajunge apoi să şi-i închipuie pe colegii
activişti înnebuniţi de dorinţa de a intra cu totul în
sexul ei, ca într-o casă a „fiinţei lor înspăi-
mântate”, ca să-şi găsească acolo „un liman de
linişte” şi să adoarmă „senini şi fericiţi”. Neştiind
că acesta e o prăpastie primitoare, o floare
carnivoră, o piuă, o criptă, o matcă de foc şi de
gheaţă şi nu o casă de oaspeţi. Nu numai în sensul
tensiunii la care ar trebui trăită relaţia dintre un
bărbat şi o femeie, ca experienţă-limită, ca salt în
necunoscut. Prăpastia „adevărată” dorită de
Leontina, şi al cărei surogat e simplul orgasm, e o
desprindere a fiinţei „de tot ceea ce are legătură cu
tine”, adică însăşi „bucuria letală a anulării de sine”,
eliberarea metafizică prin nimicirea eului, sugerată
de senzaţiile de leşin, de topire a pielii sau de
descompunere în bucăţi încercate în relaţia cu
unchiul Mitică şi cu Hilde, cărora li se adaugă
acum ideea macerării, a dezintegrării (floarea
carnivoră, piua, cripta). În mod constant, aceste
prime experienţe erotice (dar şi aceea cu Mălinaş)
sunt traduse în termenii extremi ai focului şi ai
gheţii, ca şi cum ar fi atinsă beatitudinea
coincidenţei contrariilor, absolutul însuşi, abil
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(urmare de la pag.49 )

mai blând decât cei puşi pe culturocid (mulţumesc,
Ştefan Arteni!), după ’89.
Spre sfârşitul anilor ’80, am depus la „Junimea” an-
tologia Meşterul Manole. Studii de etnografie şi de
etnologie. A fost respinsă, numele Eliade era interzis.
După ’89, un tiraj a fost topit de un efemer director
al aceleiaşi edituri, N. Creţu. I se indicase, cum se
vede treaba, că Eliade era reacţionar. Intrăm iarăşi în
anormalitate?
Dvs., Adrian Alui Gheorghe, reluaţi spusa lui N.
Iorga: „Nu inteligenţele ne lipsesc, ci caracterele”. Eu
nu pot fi relaxată faţă de trecut. Nu-i judec pe cei
torturaţi în închisori politice dacă au avut de-a face
cu Securitatea, dar admir caracterele pure: pe mona-
hul de la Rohia, care n-a dat note informative ca
boierul Al. Paleologu. De aceea l-aş numi, ca model
decisiv pentru mine, pe V. Voiculescu. De ce se
vorbeşte prea puţin despre viaţa lui? Pentru că e o
chenoză? Şi-a asumat voluntar suferinţa, moartea în
chin, ca să-şi păstreze principiile şi să nu cedeze
diriguitorilor comunişti. Voiculescu e un misionar al
pregătirii cultural-religioase. Din acest motiv o fi
minimalizat martirajul său? Că a găsit puterea să
moară întru Hristos? Biografia sa ar trebui pusă sub
ochii fiecărui elev. Ca plantă de leac. Pe 14 octom-
brie, mi s-a acordat, la Concursul de creaţie „Vasile
Voiculescu”, Marele Premiu (88 de contracandidaţi
din 21 de judeţe şi din Bucureşti). A fost cel mai
mare dar al toamnei.
V-aş mai spune că, aşa cum toaletează edilii Iaşului
teii şi castanii până se usucă, aşa se toaletează şi
istoria literaturii. Avem, după enumerarea lui Adri-
an Dinu Rachieru, tot felul de istorii literare: istoria
„de azi pe mâine”, „istoria exactă”, „istoria recentă”,
istoria „scurtă”, istoria „critică”, dar şi „alternativă”.
Mai toate subiective, din care lipsesc scriitori impor-
tanţi. O istorie literară n-are voie să-l placheze pe X,
pentru a-i micşora spaţiul literar, ca să câştige Y, în
accepţie caragialescă, „al nostru”, al grupului. Oare
este riscul personal al autorului de istorie literară?
Eu cred că e riscant pentru însăşi literatura română.
Da, societatea noastră e într-o criză a modelelor. Or,
criza modelelor duce direct la criza culturii.

sugerat prin oprirea frazei şi apelul la majusculă („
ea voia totul.Totul.”), deşi în realitate nu e decât o
beţie a simţurilor, un extaz al pielii, cum se şi
spune, trădând însă idealul de neatins, substratul
metafizic al dorinţei erotice (mai curând suprapus
inconştient libidoului).

Faptul că adoratorii de mai sus, hotărâţi, la
începutul secvenţei, să piardă totul pentru a o avea
pe Leontina, nu doresc decât „să-şi deşerte acolo
averea”, adică să se elibereze de presiunea spermei,
primeşte până la urmă un alt înţeles, care se
substituie şi nostalgiei paradisului pierdut, acela al
conservării eului. Chiar a întregii lor situaţii,
sociale şi politice, întrucât textul se întoarce la
acest plan, dar în registrul grotescului şi al
umorului negru, şi îi vedem încercând să intre „cu
cariile şi mirosul lor de mâncare de la cantina
partidului”, cu „costumele lor cenuşii şi cu pantofii
lor cu şireturi late şi groase, cu şepcile lor de teren
şi cu servietele lor de vinilin”, pentru ca, urcând în
ierarhia partidului – iar dispreţului Leontinei faţă
de „toţi nespălaţii ăştia” luându-i locul ura
autorului confruntat cu mafiotismul, ticăloşia şi
puterea abuzivă (inclusiv postrevoluţionare) –, în
sexul ei să se precipite damele de consumaţie şi
limuzinele negre, tancurile şi autobuzele cu
bătăuşi.
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Cristescu ne spunea, cu trimitere la revoluţia bolşevică a
lui Lenin, că revoluţie înseamnă organizare, dar şi
prostie/ prostime/ prostire.
Vă amintiţi, cum să nu vă amintiţi? În timpul luptelor
din capitală, s-a tras şi cu gloanţe adevărate, şi cu gloanţe
oarbe. „De ce trag ăştia cu gloanţe de manevră?” s-a
mirat Bătrânu, sosit în Iaşi de la scris, de la Mănăstirea
Neamţ.
Ploaia de gloanţe oarbe egal ploaia de minciuni a
început cu „otrăvirea apelor”, urlată de Brateş, la TVR
liberă. Tot marca Brateş sunt ştirile subiective, când ar
trebui să fie obiective. „Minţiţi poporul cu televizorul” s-
a strigat în pieţe contra informaţiei manipula(n)te.
Generaţia Pro-incultură – apăs pe această constatare
incultură, a fost pregătită de televiziune. Oare ce misie
primise Andrei Gheorghe, când intra în emisie (la Radio
Bucureşti), zicând: „Salutare, naţiune! Sunt Andrei
Gheorghe şi am venit să vă spun că sunteţi proşti”? Şi a
tot repetat-o, mândru nevoie mare („Eu sunt slav!”),
într-un interviu recent. Doar e ridicol să fii mândru de
ce eşti: român. Ia să fii grec, evreu, rus, albanez, chinez…
Şi-i răspund lui Andrei Pleşu: grecul I.L. Caragiale a fost
un grec atât de român; evreul Nicu Steinhardt a fost un
evreu atât de român…
Omul văzător nu gândeşte, doar vorbeşte. De pe varii
canale TV bat toate vânturile rele: stricarea limbii
(conjugăm ca Vanghelie, declinăm ca Grapini şi tăcem
ca Iohannis, pozat la Masa tăcerii pe unul dintre
scaune), indiferenţa faţă de cultură, exhibiţia…
Overdoza de prostire ni se oferă în dezbateri, despre
orice, oricât, oricum, tocşoul fiind un fel de drog de
omorât timpul. Să fie succesul de public, ratingul
garantat demediocritate?
Şi hop, teleastul Andrei Gheorghe, cu nepoliteţea-n
sânge şi cu teorica: „E sfidător să vrem o televiziune care
să educe un popor”. Menirea ei? Să taie iarbă la câini,
pesemne. Divertisment ieftin, manele cu Domnul
Minune şi cu Domnul Vijelie, reclame la Tampax
(Libresse se confundă cu Librex; mondenii fac jocuri de
cuvinte neroade, dacă spun, pentru Gaudeamus,
Gaudeanus). Doar n-or să fie bieţii telespectatori obosiţi
de Profesioniştii (emisiunea, difuzată în miez de noapte,
a dispărut, au rămas reluările best of; despre Mircea
Eliade ne vorbeşte doamna Tatoiu) sau oripilaţi deMe-
morialul durerii. Ororile puşcăriilor comuniste nu-s…
estetice. Ce nevoie am avea să comemorăm victimele

MAGDA URSACHE

în dialog cu Adrian Alui Gheorghe

(S)electiv şi afectiv despre modele (o întrebare şi un
răspuns)
A. A. G: Care v-au fost modele decisive, formatoare?
Cât de important este modelul în formarea unui
intelectual, a unui scriitor? Este societatea noastră într-
o criză amodelelor?

Răspunsul meu este univoc: da, am avut şi am nevoie de
modele, de la tinereţe pân’ la bătrâneţe. Ce-i ruşine? I.D.
Sîrbu l-a avut maître penseur pe Blaga, Ralea pe Stere,
Lovinescu, Rădulescu-Motru şi Liviu Rusu pe Maiores-
cu… Modelele spirituale le-am preluat pe toate de la
Petru: Eminescu, Maiorescu, Mircea Vulcănescu, Ţuţea,
Eliade, Vladimir Streinu, D. Stăniloae, Nicu Steinhardt,
Daniil Sandu Tudor, Blaga, Dinu Pillat, Goma… Bătrâ-
nu meu n-a avut nici fobia tradiţiei, nici a modelelor.
Datul etnic n-a însemnat colivie ori cuşcă.
Goethe a avut dreptate: „Nu poţi învăţa decât de la cel pe
care-l iubeşti”. Magistrul meu a fost mereu Petru. M-a
ajutat jumătate de veac să citesc ce trebuie. Iată şi o frază
decupată de el din Mircea Eliade: „Suntem condamnaţi
să învăţăm şi să ne trezim la viaţa spiritului prin cărţi”.
Înainte de Petru, profesorii liceului Hasdeu: Traian
Cristescu de istorie, Gheorghe Olaru de ştiinţele naturii,
Laurenţiu Stan de geografie, Ion Moldoveanu de lati-
nă… Le-am preţuit sacrificiul şi dăruirea cunoştinţelor
lor profunde, dar şi în răspăr cu dogma stalinistă.
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2016), când susţine că nu poate fi vorba de „pustiul
spiritual al exilului”, unde n-ar creşte nimic (sintagma
Sandei Stolojan), nici de „Siberia spiritului” (sintagma
lui I.P. Culianu), convins că după război n-ar fi existat în
România „o cultură organică”. Numai „găunozitate”.
Mircea Cărtărescu crede şi spune că Levantul a aşezat „o
lespede de neridicat asupra perimatei şi obositei poezii
româneşti”. Dar ştiţi ceva? Din Georgica a XI-a, cel mai
bun vers (neghilimetat, tehnica unor optzecişti) este te
uită cum ninge decembre; în a IV-a, aşa e jocul/ arză-l-ar
focul, tot fără ghilimele. Ironia sorţii? E respins de cei
mai tineri decât el şi în termeni mult mai radicali. Dacă
Mircea Cărtărescu a fost gata să îngroape cu o carte
poezia românească, ceilalţi se vor groparii lui. Şi tot aşa:
douămiiştii sunt intoleranţi cu înaintaşii, pe măsura
toleranţei faţă de ei înşişi.
Cum a încercat „Dilema” să se revolte contra stereo-
tipiilor encomiastice ale eminescologilor, contra festivis-
mului tâmp, contra comentariului banal? Pomenind de
ploşniţa de pe guler şi de părul de pe picioare? Numin-
du-l, în derâdere, Titi şi propunând să tragem fermoarul
peste acest „geniu fals”? Decretând statuia goală pe
dinăuntru? Măcar Grama căuta ceea ce credea el că ar fi
stângăcii, agramatisme…, deşi până şi anacolutul
eminesc este genial.
Cât despre Lucian Boia, istoricul de şcoală nouă vrea să
des-facă „mitul Eminescu”, făcut de exegeţi rafinaţi, cu
ştiinţă de carte. Afirmă L. Boia, strâmbând buzele, că
Eminescu „e bun de toate” şi că „foloseşte tuturor
ideologiilor”. Şi-i vinovat pentru asta? Tot Boia: „E
atât de important în conştiinţa românească, încât
fiecare încearcă să se justifice şi să se legitimeze cu
Eminescu”. Şi ce-i rău? N-o fac nemţii prin
Goethe, englezii prin Shakespeare, ruşii prin doi
titani, Tolstoi şi Dosto….?
Am trecut prin „aculturaţia totalitară”, cum o
numeacu obidă Dan Anghelescu , şi ca elevă, şi ca
studentă. Petru Ursache le spunea „aculturnici”.
Partidul unic gestiona patrimoniul, îl gospodărea
şi repartiza autori gata tranşaţi; se dădea ceva Emi-
nescu (gât), ceva Caragiale (carcasă), dar numai ca
„demascatori ai racilelor burgheziei”. Mai scăpau
ceva „tacâmuri” din Bacovia, din Philippide, din
Adrian Maniu... „Moştenirea literară” condamna
şi ucidea, apoi dezhuma morţii. Fireşte, morţi ca
Maiorescu, Lovinescu, Iorga, Blaga… Şi noi, acum,

dezastrului comunist? Să le măturăm sub covorul
istoriei? Noi aşteptăm metanoia (căinţa) torţionarilor?
N-o să se întâmple. O ştiristă accentua greşit: victíme,
aşadar vrem să uităm şi vocabula victimă.
În prefaţa lui la prima ediţie a romanului Ora 25 de
Constantin Virgil Gheorghiu (acum apărut la Ratio et
Revelatio, Publishing House, 2016, o editură care se
respectă, respectându-şi cititorii), Gabriel Marcel scria că
nu atât de uitare e vorba, ci de „un dresaj monstruos
pentru care uitarea nu este decât una dintre consecinţe”.
Salvarea ar fi ca, scumpindu-se toate, plata abonamen-
tului TV să devină un lux pe care să nu ni-l mai
permitem. Am scăpa de golăneala agresivă, de „nifilism”,
de „vedetele” recomandând o carte „uşoară”, pe post de
terapie antidepresivă. Nu-i uşor, e greu să citeşti. Una-i
terapia prin shoping şi alta prin lectură. De model
paideic auzise „vedeta” cu pricina? Eu, una, sunt o
norocoasă: ocolesc cărţile uşoare, multe, care zădărni-
cesc prilejul de a citi ceva bun, important şi mă îndrept
spre lecturi grele, dificile.
Niciodată, dragă Alui, n-am întâlnit un savant, un erudit
lipsit de bună-voinţă pentru poporul său, pentru cultura
poporului său. Exemplaritatea modelelor e clară şi din
acest punct de vedere. Peter Ackroyd vorbea, într-o
conferinţă din ’96, despre Caracterul englez al literaturii
engleze. Noi de ce ne ferim să vorbim despre caracterul
românesc al literaturii române? În ’78, Noica era ars de
Iorgu Iordan şi de Radu Florian, tătânele lui Alexandru,
pentru Sentimentul românesc al fiinţei.
Tipul noician de paidee a fost, postsocialist, ţinta a tot
soiul de ironii, filosoful fiind demonetizat (polifonic) ca
guru, căpitan legionar şi alte alea, în emisiunile lui Iosif
Sava. De revăzut: în Domiciliu Obligatoriu, la Câmpu-
lung Muscel, Noica era anturat de nelegionari, ca Al.
Paleologu.
„E un reziduu proletcultist acuza asta de legionarism,
Magda”, mi-a spus Petru. Modificarea hărţii valorilor i se
părea un plan de profanare: „Asta e antiselecţie, nu selec-
ţie”. O afirma şi Leo Butnaru, într-un interviu din „Anta-
res”: „La noi s-a jucat un fel de hora dezunirii, şi nu hora
unirii”.
Am mai spus-o: centrismul dă echilibru, ba chiar încerc
să fiu de centru… extrem, ca Radu Cosaşu. Nu fac parte
nici din tabăra revizioniştilor, nici din cea antirevizio-
nistă, însă aş prefera cuvântul re-vizitare. Şi-i dau
dreptate luiMircea Platon („Contemporanul” de august,
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te”), iar Noica nu, Eliade nu ; Blaga nu, că a trimis
un memoriu la CC, după ce a fost scos din Univer-
sitatea clujeană cu portarul.
Şi ce indulgenţe şi-o fi cumpărat vigilenta şi intran-
sigenta poetă comunistă Nina Cassian, dacă ICR
(perioada H.-R. Patapievici) a manageriat-o contra
unor sume colosale? Nici măcar nu s-a distanţat de
doctrină. Reconsiderată, şi-a făcut loc la B1 , să ne
anunţe: „mai am de iubit”. Cei alungaţi în exil de
nedreptăţile sistemului comunist au fost ocoliţi de
moderatorii şi de moderatoarele de emisiuni cultu-
ralizatoare (care numai culturalizatoare nu sunt),
în eroare de pronunţie şi-n oroare de valorizare
corectă.
E disculpat Oscar Lemnaru care l-a fugărit din ţară
pe Eliade; Marcel Breslaşu, care i-a fugărit pe Vintilă
Horia, pe Paul Sterian, pe Horia Stamatu… Măcar
de s-ar găsi un biograf al poetului Horia Stamatu
(1912-1989), în exil din 1941 .
În opinia mea, trebuie să scoţi în prim plan
esenţialul şi să nuanţezi, echilibrat în contestări:
Nicoleta Sălcudeanu punea corect, în 2013, între-
barea: „de ce revizuirea a alunecat în revizio-
nism?” (v. Revizuire şi revizionism în literatura
postcomunistă ,Editura Muzeului Naţional al Lite-
raturii Române, s.a.) .
Nu, chiar atât de naivi n-am fost Petru şi cu mine
să credem că după acel Decembrie vom intra într-
un paradis al competenţei profesionale şi al
valorizării normale, conform criteriilor ferme. Dar
nu ne-am aşteptat să prolifereze atâta o dihanie
care figurează în bestiarii sub numele de Bonachus,
dragonul-monstru care-şi elimină excrementele
aşa fel că dau foc la tot ce ating. Scara de valori a
cam fost dată peste cap. Campania contra Eliade,
care trebuia demitizat şi dat de ruşine (de madam’
Lavastine şi de Dubuisson) pentru că ar fi fost
prototalitar, pentru că „legitima regimul Ceau-
şescu pe latura naţională şi umanistă” etc., etc. Să-l
promovezi e rău, rău, rău! Ceea ce mi-a amintit de
Mihnea Gheorghiu care, în noiembrie ’44, striga:”
trădătorii să dea seama în faţa poporului de înalta
lor trădare”. Pentru el, Cioran şi Eliade erau
trădătorii numerele 1 şi 2, dar se manifesta ceva

( urmare la pag. 46 )

ce facem? Călcăm totul în picioare şi o luăm de la
capăt cu dez-moştenirile. Criticăm Doina lui
Eminescu în termeni ca izolaţionism, xenofobie,
antieuropenitate, incorectitudine politică... Şi câte
cărămizi nu se aruncă în ” trogloditul”, în „extre-
mistul” Eminescu, de parcă nebunul din grădina
lui Şuţu s-ar fi multiplicat. Vânăm teme şi teorii
deşucheate, biografeme deocheate la Cioran şi la
Eliade; afirmăm fără păs că Noica „nu a fost model
cultural” (doar ucenicii lui, ai Şcolii de la Păltiniş,
sunt); că Nae Ionescu „nu a fost niciodată un astfel
de model” (dar a fost pentru Eliade, care-l consi-
dera „cel mai ascuţit dialectician al Universităţii”,
pentru Mihai Şora, care nu-l tratează ca hoţ de
buzunare intelectuale). Contestăm valorile spiritu-
lui ca într-un joc de-a alba-neagra. O fi uşor să
treci de la logică matematică la filosofie? Ia să
încerce s-o facă detractorii lui Anton Dumitriu,
care-i spun marelui umanist „Pa, Toni!”. Şi mai e
acuza de fundamentalism, de care „se bucură”
Stăniloae, Crainic, Voiculescu…
Petru Ursache a avut o opţiune sigură, nedilema-
tică pentru tradiţie. Partidul unic şi-a propus dis-
trugerea ei, a dat (spus în limbă lemnoasă) „o lovi-
tură nimicitoare” tradiţiei culturale. Şi, acum, ce
facem? Afirmăm – corect politic! – că valorile
noastre neîndoielnice ar fi compromise de…
naţionalism?
Petru a fost un cărturar curat sufleteşte, dar în
delicateţea lui era, cum ar spune Cioran, neîndu-
rător. „Delicateţe neîndurătoare”. Putea să-i prăfu-
iască elegant, zâmbind, pe detractori, dar distru-
gerea reperelor etice şi estetice l-a asprit în polemi-
ce. „Criteriile de valorizare au fost pulverizate,
Magda. E babilonie!” Aşa şi este. „Cetăţuia GDS”,
cum i-a spus Gheorghe Grigurcu, a tot operat pe
sărite revizuiri peste revizuiri, iar discriminările s-
au făcut tot pe sărite. Doar grupul a fost fondat de
profetologul (mai exact, profitologul) Silviu Bru-
can şi de Pavel Câmpeanu, coleg de Doftană cu
Ceauşescu şi fost adjunct al Ghizelei Vass, la secţia
internaţională CC a propagandei comuniste. Ce-i
mai trist e că scuza „s-a distanţat ideologic” se
aplică numai unora. Crohmălniceanu, Ornea şi
Cornea, Pavel Apostol, Popescu-Dumnezeu au
toate drepturile, inclusiv acela de a greşi („omeneş-
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Alții ca mine, bătrîni și tineri,
suie pe piatră,
e rece totul, la Sfînta Vineri,
cerul se crapă.

Tremurul nopții
furnică unda, scînteietoare,
apa cuminte botează trupuri
prea scîncitoare.

Lupii în iarnă

Șuieră vîntul în coapsa vineție a pămîntului,
lupii își ascut glasul pătimind a durere,
oaspeții serii coboară din lumi iertătoare,
frigul se rupe de plasa pădurii-n surcele.

Iarna e fiara pădurii ce arde în cercuri
răzvrătind zăpezi în hectare de țară,
pe lîngă vetre se strîng povestitorii,
în satul pierdut, îngropat în zăpada polară.

Este tîrziu, lupii din noi se răscoală în aer,
viscolu-adună nămeții peste ponoare,
nordul vuiește, se iscă furtună de stele,
lunecă fata zăpezii într-o luntre de boare.

Șuieră vîntul tîrziu, zăpada plutește,
ritmică-n aerul rece, pendulă în zboruri,
lin arcuiți norii se-așază peste ponoare,
printre nămeți aleargă mirese răpuse de doruri.

Iarna e crudă, se zbate în fiori de gheață,
lupii zîmbesc, în ferestre risipite pe deal
lunecă-n sănii cîte-un pîlc de iluzii și ceață
înspăimîntînd tot ținutul cu chip hibernal.

Iar mai tîrziu, cînd e ziuă de-atîta zăpadă,
vine cu trena-i o lungă femeie cu ochi de cristal,
pe ape-nghețate alunecă lupii de vată
spre o lumină sfioasă, pierdută în cercul polar.

FLORENTIN PALAGHIA

Pustnicul de la Chartres

Lui Miron Kiropol

Mistice chipuri din colbul lui
învălmășite printre picturi
intarsii, ceruri, îngeri, scripturi.

Chinul luminii pus în tipar,
îngeri de spumă, rime de jar,
femei de spuză, fără hotar.

O lume tristă, numai strîmtori,
muze bolnave, goluri, tumori,
amestecate printre culori.

La Sfînta Vineri

În crugul serii, sub cerul liber,
sculptez trecutul,
mă sui pe soclu și mă închin,
văd începutul.
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E ca și cum...

E ca și cum
creierul s-ar despărți de realitate,
încercînd să transforme în cochilii,
viața noastră trecută
de jumătate.

E ca și cum,
ploaia care-mi bate în gene,
e lumea căreia mă închin,
cînd mă tîrîi
nu știu unde,
alene.

Încă o naștere

Mă grăbeam să zbor
și fiecare grăunte de lumină
îmi pătrundea în inimă, în aripă.
Să zbor cuminte
din umbră în umbră,
nimeni pe pămîntul efemer
să nu mă ajungă.

Aveam gravată înăuntru o pasăre
cu ochii ca două lasere,
gata oricînd să se deschidă și să alinte
mănunchiul meu de cuvinte.

Și zboară
pasărea mea ancestrală,
desfătată, ca o venire pe lume
a unui prunc fără nume,
o altă naștere, o nouă minune...

Dogoare de iulie

Îngerii rătăcesc prin dogoarea de iulie,
trupul lor diluat s-a scurs pe pămînt,
cerul deasupra seamănă cu tine,
treptele lumii se pierd în cuvînt.

Marea de grâu ne învăluie-n spice,
ape de ceară șerpuiesc printre sfinți,
lumina verii miraculoasă
ne împlinește printre părinți.

Halucinantă e-această pace,
păzită-n vamă, de un străjer,
dogoare iulie, pămîntul coace
și rotunjește pîinea în cer.

Ani de rugă

Mai aveam un cuvînt
pînă-n suta de ani
înotînd ca un sfînt
între-atîți heruvimi
mai aveam încă ani
să mă rog și să sper
Că din lutul luminii
mă voi face un cer
mai aveam de iubit
înc-un veac și un veac
și pămînt de umbrit
ani de rugă și leac
mai aveam pașii mei
către tine să-i cern
răspîndiți însă grei
între rai și infern.
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Lângă prieteni care trăiesc, se iubesc, uneori mor,
se sinucid. În numele graniţelor.
Primul spaţiu în care se desfăşoară Disco Titanic –
căci cărţile lui Gheo numesc întotdeuna o geo-
grafie foarte clară - este Banatul. Este Timişoara.
Sunt străzile numite de un topograf care are grijă
să caligrafieze locurile, instituţiile în care se întâl-
nesc şi în care îşi afirmă tinerii vârstele. Îndră-
gostitul îşi urmează iubita prin oraş, o conduce la
căminul studenţesc unde, ca un prozator realist,
scriitorul transcrie discuţiile cu portăreasa, descrie
camerele studenţeşti. Casa studenţilor pune şi ea
la dispoziţia cititorului alt document literar: aşa
arăta Casa studenţilor. Acesta este locul, dar locul
are mitografia sa. Există şi personaje aberante care
vor să facă din Banat o ţară aparte. Insistenţa este
simbolică şi are legătură cu istoria celorlalte ţări ale
Mitteleuropei provinciilor. Înainte de revoluţie,
Vlad, fiu al unui inginer important şi al unei
profesoare din Timişoara, călătoreşte cu părinţii în
Iugoslavia. Şi se opresc în Croaţia – la Split. Vlad
se împrieteneşte cu câţiva tineri din Split, merg la
Disco Titanic să petreacă. Acolo un bosniac îi
jigneşte, îi loveşte, tinerii se apără şi, probabil, îl
omoară.

2. Timişoara, înainte şi după revoluţie. Lumea,
înainte şi după. Aşa arăta atunci, înainte de 1989,
Casa studenţilor. Dacă există o topografie, ea este
expresivă şi înainte de 1989 şi după: cum trăiesc
Vlad şi Emilia înainte de 1989, cum după. Vlad e
rănit în timpul revoluţiei şi beneficiază de
drepturile revoluţionarului, aşa că îşi face o
editură. E ajutat de un fost ofiţer de securitate pe
care îl cunoscuse înainte de 1989 – e corupt – şi
devine un om de afaceri de succes. Dar el este,
după mamă, sârb, şi nu îşi asumă, în Iugoslavia,
identitatea de sârb, atunci când se duce din nou la
Split. Poate să şi-o asume? Ce s-a întâmplat cu
prietenii lui? După războaiele care au fărâmiţat
Iugoslavia?
Renato, fratele mai mic al posibilei sale iubite,

Mariana, a devenit soldat croat şi a fost ucis.
Frane, care a vrut şi el să se implice în apărarea
patriei, a fost trimis să păzească lagărul de la
Lora.

CORNEL UNGUREANU

Radu Pavel Gheo şi călătoriile personajelor sale

1 . Călătorii mileniului al doilea. Şi al treilea.
Cartogramele. Cei patru eroi ai cărţii Noapte
bună, copii! , vor „dincolo” şi pleacă dincolo. Intră
în labirint: trei dintre ei trecând „legal”, după
1990, peste graniţă, al patrulea – supravieţuitorul,
scriitorul, insul care a ales Ieşii literelor – printr-o
carte a sa, tradusă în engleză. O carte care a ajuns
în Statele Unite. Prima parte a romanului este
consacrată satului şi strategiilor de a trece graniţa
– eşecului „de a trece”, cea de a doua „împlinirii
visului”: aşezării în ţara visată. Proba labirintului
realizată de Radu Pavel Gheo nu-i lipsită de
ingeniozitate: romancierul retras din „spaţiul
ludic” rămâne un constructor care-şi respectă
meseria. Bianca Burţa Cernat a insistat, scriind
despre Noapte bună, copii! şi asupra ştiinţei
dialogului. A realizării Imaginilor. Profesiunea de
romancier e respectată şi în recentul roman Disco
Titanic de Radu Pavel Gheo, care reuşeşte
performanţe neobişnuite pentru promoţia sa
literară: universul adolescentin, cel “combatant”
sunt sondate cu ştiinţa/arta uitată de ceilalţi – de
mulţi dintre confraţii săi. Remarcabile rămân
cartografiile realizate de autor, mereu legate de un
Acasă flotant, în care autodistrugerea rămâne
posibilă. Sau necesară. Autodistrugerea care se
desfăşoară tot în jurul graniţei. Sau a graniţelor.
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Lagărul e în oraş, în oraşul în care odinioară îşi
trăise, alături de prietenii săi, adolescenţa. Câteva
zile exemplare ale vârstei. Frane îi povesteşte
despre tortura, despre crimele din lagăr. Acolo a
fost torturată şi iubita lui Renato. Nu reţin multe
pagini despre cruzime – despre criminali - din
literatura română ca în acest documentar despre
crimele din fosta Iugoslavie.

3. Documente pentru lumea de mâine, pagini
pentru lumea de azi. “Lumea se schimbă, nimic
nu-i sigur, iar o stare de spirit poate deveni pe
nesimţite un curent al schimbării. Ca în Iugoslavia,
da, Iugoslavia îi păruse veşnică. Şi imperiul lui
Franz Joseph păruse veşnic la vremea lui – până
când n-a mai fost. Şi-apoi, după cum mergeau
lucrurile, ceva tot avea să se schimbe.…Era un
gând de care se agăţa cu încrâncenare: perspectiva
unei schimbări, oricât de improbabile….care să-i
ofere un nou încerput, să şteargă tot ce era de şters
din viaţa lui, să schimbe curgerea, dar nu în rău, în
nici un caz în rău…” gândeşte Vlad. E posibil, oare,
“un nou început?” Multe pagini par extrase din
jurnalele vremii, multe par a relua paginile despre
adolescenţă – excelentele pagini despre migraţia
vârstelor – din cărţile de altădată a lui Radu Pavel
Gheo. Unul dintre personajele care garantează
autenticitatea documentelor e chiar autorul
romanului: este “referentul” unei cărţi de poezie a
Emiliei, soţia lui Vlad. Se numeşte Radu Pavel
Gheo. Tot el le oferă adresa din Split unde pot fi
găzduiţi Vlad şi ai săi.
Cum trăieşte, cum se exprimă lumea de lângă noi?
N-am mai citit romane care să fie numită atât de
des lumea “corpului de jos”. În fiecare dialog limba
se împleticeşte şi se eliberează în rostirea populară
organelor sexuale, a excrementelor.
Suntem într-o lume care se degradează –
dialogurile personajelor lui Radu Pavel Gheo nu
pot ilustra altceva decât “schimbarea în rău”. Un vis
al Emiliei, profesoara şi poeta, soţia lui Vlad, poate
fi echivalenţa onirică a istoriilor – a documentelor:
“Coseam adică aveam nişte coase. Eram în

Timişoara, ştiam că suntem la oraş, dar eram pe
un fel câmp şi acolo coseam capete. Dădeam aşa
cu coasele pe un câmp cu capete de oameni şi noi

coseam. Mergeam înainte şi tăiam fâş-fâş şi
capetele cădeau şi se rostogoleau, sângele ţâşnea..”.
Între “capetele cosite” se află şi capetele părinţilor
ei. Femeia, liniştită cu efort de soţ, spune că “aşa
sunt coşmarurile”, ca să reia în final că, totuşi: “a
fost aşa de adevărat”.
Mitteleuropa periferiilor îşi descoperă noi echi-
valenţe în acest timp al scrisului.

Ţin foarte mult la volumul meu Mitteleuropa
periferiilor, cu studii despre Krleža, Crnjanski, Ivo
Andrić scrise un pic mai devreme de 1990. Fiecare
era, pentru mine, un reper al devenirii culturii
iugoslave. Mi se părea că Europa Centrală se putea
defini şi prin ei. Abia mai târziu – cartea mi-a
apărut în anul 2000, după ce am publicat
numeroase studii despre literaturile Europei
Centrale - mi-am dat seama că ei (şi alţii, sârbi,
croaţi, cehi, slovaci) ar putea defini Mittleleuropa
periferiilor. Krleža era croat, Andrić, bosniac,
Crnjanski, sârb. Cartea trebuia regândită, iar un
şir de romane de Rebreanu, Agârbiceanu de
odinioară, de Radu Mareş, Mihai Sin, Radu Pavel
Gheo de „azi” mă ajută să închei Mitteleuropa
periferiilor, ediţie revăzută şi adăugirâtă.



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE5544

De scorţişoară
Pe-un abis sideral
Regele Mării plantează în gropile ei neguroase
Cuvintele Lui ca în nişte răsadniţe

... Se vede albastrul pe mare: vin valuri
Mereu să se spargă de ţărm apoi pier
Ele pleacă spre larguri
Odată cu marea
Spre-a reveni neîncetat înapoi (mai puţin
Talazul acela strivit de prova unor corăbii
Rătăcite – în larg nave fără catarg)

... Şi iar neastâmpărul mării şi iar
Năvala ei nefirească...
Nestarea şi neodihna nemulţumirea: nimic
Nu se compară cu marea! Mişcările ei muzicale
- muzici ale mişcării - răzbubuie-n larg
Unde de veacuri se leagănă vase trireme şi goelete
Catarg lângă catarg... (în această
Sonoră tălăzuire e prins,
În marea Carte a Mării între coperte
Şi pagini lichide chiar înecatul
Baudelaire...)

Fiindcă marea
Devoră rupe fărâmiţează
Între fălcile-i de rechin hămesit hălci imense de timp
Preschimbate-n talaz neliniştitor - timp nesfârșit
Tălăzuitor

... Se vede albastrul se-aude
Vibrând pe zare un albastru sonor:
Timpul mare rulând – timpul tună
În spargerea repetată a valului
Cum cade asurzitor se sparge-n minute secunde
Ooo neastâmpărul
Neliniştea neodihna
Sării în mare – a mării de sare
Mare
Etern
Rotitoare

REMUS VALERIU GIORGIONI

IARMAREAMIROASE ALBASTRU!

Moto: „albastrul îndurerat la mării” (I.T.I.)

poetului Ion Tudor Iovian

Se vede pe zare se vede
Albastrul
(un indigo-violet ireal)
Şi clipocitul ploii pe valuri: un val
Prăvălit din cer pe alt val
... Valuri mari ale mării negre şi urlătoare
Bubuind cu putere la picioarele stâncilor
peste stabilopozi

... Se vede albastrul: din larguri
Şi până la mal – de la ţărm către larg
Marea-şi perpetuează prezenţa
Prin turmele ei astrale de talazuri asurzitoare
Din adânc în adânc în acea cunoscută mişcare
Etern circulară...

Soarele dimineţii patinează pe-ntinderi (iar luna
Noaptea la fel – doar atât
Că aurul ei e mai palid... luna lunecă navă
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MIŞCĂRILE MĂRII
sau Istoria unui val

Pe mare nu adia la vremea aceea nici un firicel de
vânt tot întinsul de jur-împrejur nefiind tulburat
nici de cea mai mică neînsemnată încreţitură…
(Vă dau pacea Mea ca o mare – liniştea ca un
ocean… iar când pronunți cuvântul “ocean” vezi în
faţă ceva ca un ceaun uriaş ceaunul cu stele.. . Şi vă
dau Viaţa Mea ca un râu de munte clocotitor!)

… Valuri mari mânate de hulă veneau în serii
spumate şi crescătoare spre ţărm ca o turmă de oi
rostogolită de pe culmi în prăpăstii șovăind o clipă
în faţa malului parcă intimidate de înălţimea şi
duritatea lui - Se prăvălesc la vale zdrobite de el în
cădere cu crestele lor clocotind devenite vârtejuri
de spume ca să se prăbuşească deodată din nou
rând pe rând - sau şir după şir - asupra ţărmului de
la un capăt la altul ca nişte piese de domino reze-
mate una de alta în echilibru fragil.. . ca nişte cai în
asalt (avem aici chiar istoria apocrifă a unui val! )

.. . Aceasta e marea: la mal
Lebădă-cal

Lebădă-cal
Lebădă-cal

(Corona del Mar – Newport Beach, 16 sept. 2016)

PE CĂRĂRILE MĂRII FOŞNIND
(clocotul şi mixtura)

Făceam deja largul de câteva săptămâni – am mers
cât am mers de-a lungul coastei la ieşirea din golf
cu cârma în vânt; am dublat estimp promontorii
de purpură ca în cele din urmă să schimbăm
cursul În fiecare zi urmăream mişcările mării pe
sub hublouri ca o fremătare de aştri – clocotul şi
mixtura –

Nava înainta cu nădejde cu rândunicile-n vânt -
curând am pus la post velatura: de la velele infe-

rioare vela în cruce la vela gabier randa şi trinca –
apoi aripile zburătorului Prins între focuri şi aripi
vântul se simţea încolţit se zbătea ca un peşte
zburător între velele zburătorului, între aripi şi
rândunici… E atât de jalnic să vezi o corabie mare
lipsită de verfafori, acele nobile vele care fac întreg
farmecul înaltelor sale catarguri! Fiindcă o navă
alunecând în tăcere singurătate pe valuri sau
înfruntând furtuna la antipozi e ca un semeţ
luptător soldat înarmat sau un cal înşeuat pregătit
de atac.

… Iar acum despre adânca poveste relatarea cu
numele „mare” consemnată aici ca-ntr-un jurnal
de bord: copii când eram bunicul ne învăţase că
trebuie să priveşti dincolo de zare (şi de poveşti) –
Aşa marinarii pe mare când se trezesc departe în
larg în timpul îndelungilor lor plutiri marea
întreagă răsună de melodii – „cântece de parâmă şi
cabestan” - pe-o corabie căzută în mrejele mării
îndrăgostite în plasa ei de păianjen marin care
secretă venin (uneori abia se mai smulge din
această capcană, prizonieră cum e, ca-ntr-o lagună
transplantată în larg, unde se clatină catarg lângă
catarg)

Nimic pe lume nu se compară cu două corăbii
oprite în larg, puse în pană cu velatura mascată
convorbind la mică distanţă făcându-şi largi
reverenţe ca două matroane-n imensul salon lichid
în deplin echilibru sub vânt… Am întâlnit căpitani
pe mare sporovăind de zor cu corabia lor cum
trocereşte-n iatac bărbatul cu soarta-consoarta, în
cele din urmă notând în Jurnal: „… A fost o lungă
călătorie umplută cu poveşti-şi-poveţe cu vorbe
adânci despre marea (ea însăşi) adâncă şi vastă
spuneri şi ziceri rostiri – cuvinte marinăreşti…
Marea solemnă, măreață, frumoasă,

ea delectează și înspăimântă...
măreață ca Dumnezeu!
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MIRCEA BRAGA

Despre orizontul crepuscular al bibliotecii*

Naşterea unei biblioteci poate fi semnalată prin-
tr-o aritmetică elementară: un coş, un raft, eventual
un dulap. Mai departe, lucrurile se dizolvă în nesi-
guranţă: numărul şi dimensiunea formelor rămîn
neconcludente pentru înscrierea bibliotecii în timp,
adică pentru intrarea în vîrstă. Fiindcă, în cazul dat,
formele nu ne vorbesc despre conţinut în nici un fel.
Ceva existent a trebuit să fie adăpostit şi de-abia
atunci forma a primit destinaţie. Iar apoi destinaţia a
putut modela forma. Ca întîmplări oricînd într-o altă
posibilă mişcare.

Ceea ce cuprinde forma poate fi ceva în afara
oricărui statut ori, mai exact, statutul poate proveni şi
dintr-o ficţiune, încărcat deci cu ecouri care nu întot-
deauna trimit la realitate. Octavian Paler (vezi Deşer-
tul pentru totdeauna) sparge textul “recapitulărilor”
sale cu ficţiunea unei “realităţi paralele”, desprinsă
dintr-un neînchegat roman gîndit ca “replică a trîn-
davului Sybaris din legendă” (cel a cărui imagine o
adusese şi Eminescu în prezentul României). Ştim că
Sybaris fusese distrusă, la 510 î.e.n., de către armatele
din Crotona, cetatea unde trăise Pitagora. Octavian
Paler imaginează altceva, “un Sybaris aproape «meta-
fizic», cu prafadus de vînt dintr-un deşert misterios, şi
visînd o mare unde ar fi fost aruncate – se zice – cenu-
şa zeilor morţi”. E un spaţiu oarecum în afara timpu-
lui, vag populat, cu veşti despre rare încercări de eva-
dare cînd spre nord, cînd spre sud, plecări din care nu
se întoarce nimeni niciodată. Şi în afară de plecări fără

întoarcere, cîndva se mai consumase, într-un oraş
parcă al absenţelor, drama unei iubiri prin care se
căutase imposibilul: racordarea lucidităţii şi a echi-
librului raţional la actul de trăire a iluziilor şi a vi-
selor. Aici, în această lume ecranată, Monseniorul,
niciodată prezent în povestire altfel decît ca “un
strigoi”, îşi petrece dimineţile încercînd să sincro-
nizeze bătăile a 50 de pendule, iar nopţile parcur-
gînd două cărţi, mereu altele, dar “numai cărţi în
care e vorba despre oracole şi mări”. Pavilionul bi-
bliotecii fusese încredinţat unui custode, Julius, a-
vînd ca unică misiune asigurarea zilnică a celor
două cărţi ce trebuiau selectate din cele “patruzeci
şi patru de dulapuri pîntecoase, din lemn de ma-
hon, cu încuietori scumpe, din argint”. Într-un uni-
vers crepuscular, formele sînt la rîndul lor crepus-
culare. Sînt la vîrsta senectuţii. Dar ceea ce se află
în interior le precede, cu vechimea dată de un ceas
care nu ştim cînd a fost pornit, dar care, acum,
marchează doar timpul ficţiunii, înscriind o vîrstă
care anulează deopotrivă biologicul şi istoria. Bi-
blioteca Monseniorului poate fi chiar una de
dinaintea apariţiei cărţii.

Cum se poate vedea, starea de normalitate
îmbrăţişează doar formele: dulapurile, dincolo de
aerul de orgolioasă somptuozitate, descind din rea-
litate, în sensul că au fost şi sînt posibile. Dar ciu-
dăţenia conţinutului deturnează funcţia, pe prin-
cipiul unui caleidoscop cu efect răsturnat: geome-
tria dinamică a culorilor se strînge, în final, pe o
suprafaţă monocromă. La Octavian Paler, aceasta
pare a fi o obsesie: în Autoportret într-o oglindă
spartă, visul îl duce într-o bibliotecă la rîndul ei cu
aparenţe de normalitate. Dar funcţia ei înseamnă
instituirea ritualului, a unui ritual în adevăratul
înţeles al cuvîntului – o cheie care deschide trans-
cendenţa: “Căutînd o ieşire, am nimerit într-o bi-
bliotecă unde nu existau decît cărţi de rugăciune. Pe
un perete, cineva scrisese:

Dacă Dumnezeu nu există
moartea e o eroare:

Poate că, într-o asemenea bibliotecă, aş învăţa, în
sfîrşit, să mă rog”.
O dată în plus, Octavian Paler trăia o iluzie; le tră-
ise în viaţă, le trăise în vis. O asemenea bibliotecă
de marcată specializare nu este o himeră, raporta-
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rea la vis este inutilă din moment ce poate avea mai
mult decît consistenţa imaginii, graniţa aici prezen-
tă se dezvoltă ca visare a concretului. Iar funcţia în
cauză nu este a bibliotecii, dar a unei inscripţii care
nu este a nimănui, nu este decît proiecţia unui ade-
văr al visătorului însuşi, o vizualizare şi, prin aceas-
ta, o trecere a acestui adevăr în statura unei neîm-
plinite dorinţe. Octavian Paler căutase, pentru dia-
logul cu sine însuşi, decorul unei biblioteci, pier-
zînd din vedere faptul că rugăciunea nu este funcţia
unui decor sau – dacă şi cînd este – atunci devine
ea însăşi decor.

În ambele cazuri, cărțile afirmă o bibliotecă
specializată, un decupaj din marea bibliotecă, mate-
rializarea unei opţiuni şi, ca atare, a unei dorințe,
necesități ori chiar obsesii, ceea ce face din ea o li-
mitare care deschide şi care, în acelaşi timp, închi-
de. Este un instrument în sens aproape mecanic,
dar nu mai puţin un mutant periculos prin faptul
că poate să capteze şi, apoi, să îngheţe în sine pe cel
care îl solicită. Predispoziţia acestuia din urmă nu
este suficientă, ea singură nu explică declanşarea
procesului; puterea se află în cîntecul Sirenelor, nu
în auzul lui Ulise. De aceea, cîteodată, biblioteca
specializată corupe, devine un morb, distruge –
prin potenţări pe o singură direcţie – armoniile fi-
rii. Nu se îndepărtează de ţinta în perspectiva căreia
a fost creată, ci o depăşeşte, îşi rupe învelişul, cuprin-
zînd mai mult şi coborînd în adîncime. Ori, privind
lucrurile dintr-un alt unghi, putem spune că, în ra-
port cu multiplul pe care îl reprezintă omul, mutan-
tul respectiv îl aşează sau îl reaşează într-o unitate
explicită, îl întoarce înspre un sine însuşi exclusi-
vist, dezvoltînd un violent atac la adresa existenţia-
lului curent, comun, “natural” prin tocmai ne-natu-
ralitatea sa.

Totuşi, rămîne a ne întreba dacă nu cumva,
privind cu maximă detaşare lucrurile, n-ar trebui să
suprimăm, urmărind menţionata ipostaziere, orice
atribut, indiferent de sensul său. În definitiv, cel ca-
re se supune unei direcţii, cel care e prizonierul (şi
cine nu e?) unei preocupări sau unei obsesii, cel ca-
re caută şi care găseşte nu sînt modelaţi de proprii
săi factori de instituire? La limită, oricare dintre a-
ceştia caută ca să găsească, arată prin practica sa că
suveran e principiul, deci căutarea, că finalizarea

demersului nu acoperă de fiecare dată fidel o ima-
gine preexistentă, imagine necesară în ordinea me-
canismului, dar de cele mai multe ori negată într-
un final, deoarece abia atunci i se conturează marca
iluzorie izvorîtă dintr-o insuficienţă. “A şti exact
ceea ce doreşti” nu se supune unei perspective în-
depărtate, ci unui fapt mărunt, unei concreteţi
apropiate, unei posibilităţi aproape împlinite, unui
ceva aflat pe punctul de a se întruchipa. Realităţile
“de peste veac” nu sînt, în fond, realităţi, sînt um-
bre, ipoteze, şanse vagi, inconsistenţe animate, pre-
moniţii tulburi, nesiguranţe în mişcare, vibraţii di-
zolvate într-o diagramă incertă. Prinse în cuvinte
sau materializate în imagine, dorinţele pot înşela,
adică se înşeală pe ele însele. Heidegger avea drep-
tate. Aşa cum avea şi Cioran cînd afirma că adevă-
rul nu este o chestiune de opţiune, deci de mască.
Deci, cuvinte şi imagini.. . Poate cea mai celebră bi-
bliotecă specializată este cea care aparţinuse, în ur-
mă cu mai bine de patru secole, nu mai puţin cele-
brului El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Man-
cha. Dedat “la cititul romanelor cavalereşti”, perso-
najul lui Cervantes acumulează: e încă doar o se-
lecţie primară, probabil întemeiată pe vagi infor-
maţii, nesigure şi întîmplătoare. De presupus că, în
alegerea sa, uneori s-a înşelat, dar dacă eroarea te
pune în faţa inutilului, înlăturarea acestuia ţine de
un simplu gest. Oricum, îngrămădirea tuturor căr-
ţilor “de cavalerie” pe care Don Quijote “le putu
găsi” seamănă cu o bibliotecă exorcizată: îndepărta-
tă de valoare, cunoaşterea se consumă la început ca
pasiune, iar apoi delimitează un cod al trăirii, astfel
încît personajul îmbracă veşmîntul unui ascet al ac-
ţiunii.

Înainte de orice, însă, vom crede, cum ne spu-
ne pagina tipărită, că iscusitul hidalgo a citit această
bibliotecă; şi mai înainte, de fapt, o parcursese și au-
torul romanului; el o “fişează” şi nu ezită să strecoa-
re ”otrava” care, în timp, se va numi critică literară
(o anumită critică literară). El măsoară receptivita-
tea, ca în exemplul: “Dar din toate (cărţile – n.n.) ,
nici unele nu i se păreau atît de preţioase ca acelea
compuse de faimosul Feliciano de Silva; căci proza
lui limpede şi tîlcurile lui adînci i se păreau adevă-
rate perle, mai cu seamă cînd ajungea cu cititul la
declaraţiile acelea înflăcărate şi la scrisorile de dra-
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goste, unde nu o dată găsea scris: «Raţiunile iraţio-
nalelor chemări la uzul raţiunii, din care zilnic îmi
faceţi raţiunii mele raţie, îmi anemiază în aşa mă-
sură raţiunea, încît am raţiuni a mă plînge de fru-
museţea domniei-voastre»”. La lumina zilei, răul se
naşte din miraj, preotul şi bărbierul cîntărind
intensitatea atacului la normalitate al componen-
telor bibliotecii. Verdictul va cădea, titlu după titlu,
pe parcursul întregului capitol VI al primei părţi,
cînd vor fi “osîndite la rug” în jur de “o sută de co-
geamitea bucoavne, cu scoarţe meşteşugit lucrate, şi
alte cărţi mai micşoare”. Gest tardiv: litera scrisă
înlocuise litera realului şi, astfel, aventura se des-
chide dinspre o “sminteală” întru carte, în imediat
şi în vizibil, determinînd condamnabila pierdere a
interesului pentru “gospodărirea avutului său”,
prim simptom al unei maladii definită în patrimo-
niul credinţelor populare, înnobilată de-abia în al
19-lea veac: “Ce mai vorbă lungă; se cufundă hi-
dalgul nostru în aşa hal în citanie, că-şi trece nop-
ţile toate citind, din murgul serii şi pînă în revăr-
satul zorilor, şi toate zilele, de cum se lumina şi pî-
nă ce se-ntuneca; şi aşa, din prea mult citit şi din
prea puţin dormit, i se uscară creierii, încît îşi pier-
du minţile”. Cuvîntul “sminteală” îi aparţine auto-
rului şi a semnat actul de penitenţă al romanului:
pe durata a mai bine de trei secole, Don Quijote a
fost aşezat în nişa anomaliilor comportamentale,
urmărite cînd prin pînza comicului, cînd prin a
satiricului, cu efect în depăşirea unei epoci (litera-
re, dar nu numai) şi aducerea în prim-plan a alte-
ia.

G. Călinescu încă îl privea pe Don Quijote
printr-o dublă lentilă. Pe de o parte, părea convins
că Miguel de Cervantes Saavreda afirmase “o lite-
ratură întemeiată pe verosimil, încărcată de obser-
vaţie morală şi socială”, fiind astfel “unul din pă-
rinţii realismului”, ceea ce l-a adus “foarte aproape
de noi”. Cu alte cuvinte, doar programului realist i
se datorează faptul că “a inventat un nebun făcînd
tot soiul de isprăvi rizibile”. Pe de altă parte, totuşi,
intuise că mecanica verosimilităţii superficiale şi
canavaua lecţiei morale ascund subteranele unei
realităţi în care nebunia se cuvine citită într-un alt
registru decît cel al rizibilului. Fără trimitere direc-
tă, convocîndu-i doar pe Platon, Sfîntul Augustin,

Giordano Bruno, Schelling şi Erasmus de Rotter-
dam – G. Călinescu deschidea drum sub semnul
dionisiacului: “În scurt, nebunia nu e absurditate,
antiteza raţiunii, ci natura, duşmana dogmelor. Cre-
aţia frenetică decurge conform naturii şi deci şi ra-
ţiunii”.

Nu sîntem – cu însemnările lui G. Călinescu –
chiar în Naşterea tragediei, ci lîngă ea. La Nietzsche,
ritualul frenetic, beţia simţurilor, abandonul în tră-
irea naturală prin care raţiunea e abolită pun fiinţa
în contact cu absolutul, cu sensul primordial al
existenţei. Poarta către definirea adevărului onto-
logic fundamental se deschide sub efectul anulării
conştienţei mistificatoare şi, astfel, omul nu doar
gîndeşte marea destrămare a suferinţei originare, ci
o trăieşte. În consecinţă, ceea ce apare ca nebunie e
un semn şi un mijloc, nu este o cauză, ci un cadru,
iar în Don Quijote, resorturile, declanşatoare ale
unui primum movens cu adevărat semnificativ,
aparţin bibliotecii; lectura e un ritual, cărţile au
funcţia substanţelor halucinogene, a drogurilor, ele
induc – prin “muzica” lor primitivă – orgiasticul ca
acces la ultime înţelesuri, în conformitate cu care
este modelată fiinţarea în cotidian. Ceea ce se pe-
trece în adîncurile orgiei dionisiace poate să apară
celor care se află pe margine, în exterior, ca iluzie,
himeră, halucinaţie, deci anormalitate, absurd. Nu
şi celor din interior. Fiinţa este, însă, dublă în sine,
nu ca mască, iar “adevărul”, unul singur de fapt, e
trăit prin scindare. Să încercăm să citim, pornind
de aici, Don Quijote alături de Octavian Paler: “Eu
prefer să fiu de partea celor care văd în Don Quijo-te
un «Cristos spaniol». În felul lui, Don Quijote propu-
ne şi el un fel de religie, chiar dacă, în loc de doispre-
zece apostoli, e însoţit numai de un scutier, care e
convins că stăpînul lui îl va face guvernator peste o
insulă. Religia întemeiată de Iisus se bazează pe «iu-
birea aproapelui» (adică tot un fel de ilu-zie). Cea
propusă de Don Quijote se bazează pe «încrederea în
iluzii» (adică tot un fel de iubire). Acest bătrîn care
pare bun de dus la un azil rezolvă, dacă ne gîndim
bine, cea mai încîlcită problemă a filozofiei: rostul
vieţii. Noi, care nu dispunem de harul lui, de a consi-
dera iluziile unica realitate (subl. aut. – n.n.) , nu
putem evita, mai ales spre bătrîneţe, teama de ză-
dărnicie şi gîndul că bîjbîim în absurd. Or, pentru
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Don Quijote nu există nici deşertăciune, nici absurd!
El are un scop precis, de la care nu se abate, oricît ar
rîde ceilalţi de el. De fapt, acest bătrîn caraghios ne
învaţă, dacă nu ne repezim să ne amuzăm de forma
în care o face, că esenţial în viaţă e să ai o convinge-
re. Fie ea şi ridicolă pentru alţii. Ori nebazată pe ni-
mic. E o minciună, oare, lumea în care trăieşte Don
Quijote? Pentru noi e o minciună. Pentru el, însă, e
un adevăr. Şi ce e adevărul? Nu e adevărul şi la fel
de nesigur, şi la fel de necesar ca Dumnezeu? Vă daţi
seama ce ar însemna să fie luată ca «adevăr» ideea
lui Nietzsche că «Dumnezeu a murit»? Duhoarea
metafizică răspîndită de cadavrul lui Dumnezeu ar
face viaţa irespirabilă”. .

Dar textul lui Octavian Paler lasă loc încă al-
tor întrebări, unele dintre acestea departe de un
aliniament retoric. Și, în plus, unei corecții: la o
lectură contextuală, înțelegem că Nietzsche nu
provoca, ci constata moartea lui Dumnezeu, pe ca-
re oamenii l-au ucis, așa cum, de altfel, credea și
Dostoievski la punerea în pagină nu a parabolei, ci
a ”realității” textuale a întîmplării Marelui Închizi-
tor. Iar acolo unde teoria ne vorbește despre ”dez-
vrăjirea lumii” e cam același lucru, aparținînd ac-
tualității. Și dacă adevărul ține de convingeri, cum
subliniază Paler, nu putem ocoli planșa extinsă a
acestor vibrații cauzale. Nietzsche însuși, deplîn-
gînd desprinderea de mit a omului modern, chema
la o revrăjire... metafizică sub mantia unui nou, alt
Zarathustra. Dintr-un alt punct de vedere, mai
ezităm și la a ne ralia opiniei că ”esențial în viață e
să ai o convingere”, fiindcă relativizarea, prin
aceasta, a adevărului are, totuși, o limită. Chiar
dacă sacrul poate fi exclus din această ecuație
(extinderea ateismului e un exemplu), nu poate fi
exclus umanul (ar fi, a și fost, mai este o ”legitima-
re” a crimei). Fragilă este și apropierea Isus-Don
Quijote prin suprapunerea și anularea coeficien-
ților esențiali ai non-identității: fie și numai faptic,
Isus – aşa cum ne spune mitologia creştină – nu
trăia în necunoscut, îşi cunoştea destinul ca om şi
îşi măsura chiar relativa inutilitate a sacrificiului,
fiindcă omenirea nu s-a purificat, ci se poate, se va
putea purifica. El va ieşi din istorie pentru a se în-
toarce în normalitatea sacră, iar istoria va înceta
doar la a doua sa venire. Urmărind să purifice isto-

ria, Don Quijote nu are la îndemînă decît dorinţa,
dar între ţintă/scop şi mijloace/intenţii se creează
întinderea derizoriului, adică a omenescului. Iar în
acest caz, diferenţa dintre sacru şi profan nu este de
ordinul sensului, ci al puterilor: tragicul se naşte
acolo unde zădărnicia e absolută. S-a înţeles, oare,
Cervantes pe sine însuşi? Nu sîntem în măsură să
dăm un răspuns, ci vom poposi doar pe întîmpla-
rea că Don Quijote este o carte tristă.

*
Există un blestem al cărţii; s-ar putea să fie al

culturii; ori, poate chiar al unui ceva de dincolo de
acestea. Un blestem care să se numească al neînchi-
derii, al limitei mereu împinse, în confruntare cu o
altă margine bine conturată. Şi pare a fi al vieţii,
dacă şi cînd viaţa vine în atingere cu fila cărţii, cu
formele fragile ale culturii. Te abandonezi cărţilor,
te abandonezi bibliotecii, apoi simţi ceea ce a simţit
şi a încercat să cuprindă în literă filozoful: „Cel ce
păstrează în el o rămăşiţă cît de mică de superstiţie
nu va şti într-adevăr să respingă impresia de a fi
doar încarnare, doar glas, doar mediu al unor forţe
atotputernice”. În felul acesta, neauzind şi necău-
tînd nimic, luînd fără să te întrebi ce iei, de unde
iei şi cine-ţi dă, blestemul îmbracă veşmîntul unui
instinct macerant, împodobit doar, din loc în loc –
stranie, ciudată şi paradoxală situaţie –, cu liniştea
unor cuvinte care, privite în lumină, rămîn doar
forme goale: „Conceptul de revelaţie, în sensul că
ceva devine vizibil şi de auzit dintr-odată, cu o
siguranţă şi o precizie de nespus, ceva care te răs-
coleşte şi te doboară pînă în adîncuri, descrie pur şi
simplu starea de fapt”. Seamănă cu „o furtună a
sentimentului libertăţii, a neatîrnării, a puterii, a
divinităţii”. Printre altele, filozoful care a aşternut
aceste rînduri pe hîrtie vedea această stare ca un
subansamblu al mai întinsei retorte a voinţei de
putere în care fermentează creaţia.

Dar o dată prins în această tulbure alchimie,
blestemul înseamnă a nu-ţi împlini durata. Fiindcă,
din nou, cuvintele, cînd nu ascund de-a dreptul,
înşeală. Sclavă a creaţiei, trăind cu iluzia că o săvîr-
şeşte şi o împlineşte, fiinţa se istoveşte pe sine fără
a istovi puterile care au definit-o. Blestemul cărţii
înseamnă o altă carte. Şi aşa în continuare, pînă
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cînd... pînă cînd una dintre acestea va fi doar gîn-
dită, poate începută, dar niciodată sfîrşită. Undeva
într-un loc şi cîndva într-un timp, se naşte mereu
cîte o carte nenăscută, ultima carte, alcătuită doar
din cîteva file, cu paginile de final albe. Blestemul
cărţii îi atinge pe cei mai mulţi dintre scriitori,
uneori cîte o editură le aşază în raftul bibliotecii
începutul ultimei cărţi ori poate chiar mai mult
decît atît, dar întotdeauna închizînd textele cu
puncte de suspensie. Consolările bibliotecilor sînt,
totuşi, mult prea slabe, aproape de derizoriu, dacă
ne gîndim că istoria e plină de cărţi nescrise. Şi cîte
vor mai fi.. .

Consolări care pot fi chiar macabre, îndeosebi
cînd bibliotecile conservă în imagine şi în adevăr
ciudăţeniile fiinţei. Paradoxal şi niciodată echi-
librat, omul a inventat acele inexplicabile subterane
cimentate din schelete, pereţi tapetaţi cu femure,
tibii şi cranii, nişe conservînd exerciţii anatomice,
locuri în care trecătorul – adus în grote de un dez-
echilibru informaţional – e urmărit din orbite
goale de privirea altor, trecute vieţi. De fapt,
inexistente vieţi. Aici nu pot “să... vă crească
aripi”(am decupat cuvintele respective din titlul
unei ˙ alte cărţi a lui Octavian Paler), cum nu pot
creşte nici în peisajul unei biblioteci cum este cea
descrisă de acelaşi: e biblioteca-osuar a unei
mănăstiri, paralelă a unui cimitir la vedere, smuls
pămîntului pentru a ne aminti de propria
arhitectură, mai bine zis de structura de rezistenţă
a alcătuirii noastre. Liniştea de mormînt începe
încă din afara edificiului, te însoţeşte pe scara de
lemn abruptă, nu se opreşte în faţa uşii asigurată
de lacătul greu, trece dincolo de aceasta, iar acolo
unde ajunge pînă şi literele tac. Moartea se
insinuează devenind decrepitudine, ceea ce
altădată fusese mişcare este doar referent imobil al
unei priviri abstrase, imagine care conservă doar
pericolul: “Constat că, înainte de a deveni scamă,
cărţile devin obiecte. Şi nici obiectul nu e scutit de
primejdii. Legăturile au devenit fragile, trebuie
desfăcute cu atenţie. Hîrtia se arată din ce în ce mai
vulnerabilă. Unele pagini, îngălbenite, aproape se
fărîmiţează”. Aceste obiecte vor deveni, nu peste
mult timp, pulbere; nici acum, ele nu mai prezintă
interes pentru ceea ce cuprind, vibraţiile de pe

suprafaţa paginilor nu mai sînt simţite, ochiul
poposeşte aproape indiferent, cînd nu de-a dreptul
timorat de ceea ce întrevede în cochilia timpului,
doar asupra legăturilor şi ornamentelor: sînt încă
piese de muzeu destinate curiozităţii sadice. Şi
poate e prea mult să-i spui muzeu unei asemenea
biblioteci.

* Fragment din eseul în lucru: Biblioteca sau irea-
lismul realității (elemente de topologie literară).
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Văzduh

Cosițele tale, buzele tale
Și tenul tău
Au devenit adierea
Care caută un anotimp.

Iar eu, cel încă viu
Decât în jurul oasele mele
Caut un punct de început
În tăcerea mea zăvorâtă.

Pentru a mă apropia de tine
Cea pe care o caut
Fără ca să știu unde ești
Și nici dacă mă vei recunoaște.

Marea secretă

Când nimeni nu o privește,
Marea nu mai este marea,
Este ceea ce suntem noi
Atunci când nu ne vede nimeni,
Are alți pești
Și alte valuri.
Este marea pentru mare
Și pentru cei care o visează,
Așa cum o fac eu aici.

traducere: RADU POPA

JULES SUPERVIELLE

(1884 - 1960)

Ochii morții

Această moarte, pe care o știu
Și care-i atât de neînțeleasă,
Păstrează încă, în adâncul cerului,
O privire, care o istovește,

Un trandafir de mătase, surd,
Pe o tijă de fier
Și perle, furate,
Care se doresc înapoi în mare.

Dincolo de altar, foarte linistită,
Își netezește părul,
Neștiind dacă ochii ei
Se vor închide ori se vor deschide.

Naufragiu

Omasă din apropiere și o lampă de foarte departe
Nu semai pot înțelege în atmosfera prea încărcată,
Iar până la orizont o plajă pustie.
În mare un om ridică un braț și strigă: Ajutor!
Iar ecoul îi răspunde: "Ce vreți să spuneți cu asta?"
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IOAN MOLDOVAN

din ALIMENTUL PRIMITIV

prostioare

Scriu rânduri, beau vin, sunt viu
Scriu alte rânduri, mai beau, sunt viu
Şi-atunci acum de ce scriu?!

Din coastele mele izvodesc doar nepoate
Grăbite să iasă înainte de şapte
Să uite de slujbă, sătule de lapte

Zic şi eu lapte
Şi şterg – că se poate

Viaţă de rând, vieţuire de rânduri
mi-e dor să mai cad o dată pe gânduri
cum cade lumina de vară pe scânduri

şi alte tâmpenii, prostii, prostioare
că nu mai e mult, frăţioare
şi-o să răsară un soare –

Soarele tău!

Cu totul alt soare…

Dragă,

Sunt iar în Luncă
E răcoare spre frig
Pun lemne peste lemne şi lemne după lemne
Şi e cald

Pe foi de indigo numai femei bătrâne
Vivacitatea lor e doar o prelungire a creierului
meu modest
Într-o cămăşuţă de culoarea vinului cu miere
nu aşteaptă nimeni pe nimeni
Tot timpul înfăptuiri şi hăituieli

Mai pun pe foc alt foc în altă încăpere
În lipsa Ta mi-am amintit de nişte păduri
sub cerul plin de curse internaţionale

Ies încalec şi plec
Cimitirul se dă la o parte
şi noaptea, în schimb, se-ngroaşă

Nu ajung nicăieri
mi-amintesc doar o moaşă care munceşte
să mă nasc
e şi mama de faţă
Ei îi revine partea de mânie şi greaţă
mie – tot restul

Şi se închide cutia
Mă uit în cer – e doar o singură lună:
mare albă rotundă vinovată

Ce să însemne toate astea?
Lasă, nepoate, poate altădată

azi începe iarăşi iarna

Azi începe iarăşi iarna
O recreaţie cu ţipete de fetiţe
Abatoarele lucrează din plin
la producţia de sângerete
Mallurile pompează aer bun în aerul rău
Toţi citim gazetele de perete
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Tot ce-am ştiut vreodată
se cam ştie acum acolo sus
unde zăpada stă doar pe gânduri şi în huzur
Nemaiavând ce comenta
am şi eu cea mai puternică
şi mai oarbă dorinţă de om
dorinţa de a uita

escale

I.

Nu-i zece. Şi nu-i nouă. E veche
lumea pe care o ştii după ureche

Mi-acopăr foaia (de cort) (de scris)
cu promisiunea unui vis

Cine promite c-o să dea vise
acela nu-i pare-mi-se
decât un nebun

Vino, frig, nu veni, fă ce vrei
Noi doi care-ţi vorbim suntem trei
Doar amintirea unor adolescenţi hăbăuci
pe care-o să-i certe
ţintirimul cu nuci

II.

Porcul nevârstnic ducând în bot
încărcătorul de mitralieră
sfios se-ntoarce-n coteţ

Un coteţ improvizat desigur
de vântul coreean de nord
anunţat doar de semne celeste

Avioane puse la punct – pe deasupra
o minunată pădure de mesteceni

E slujba mea să sun din corn
spre vechile vehicule

Zi-mi tu că nu
Eu o să zic că ai fost
la Cina cea de Taină

III.

Cu un astfel de bot nu se cuvine
să pui botul
la viitorul incert

Eu singur mă cert
Voi doi folosiţi altfel de umbre

Cine pândeşte să-mi prindă somnul?

Frumos şi subţire şi singur
mi se arată şi mie Domnul

Rapoarte de stare trimise sus, cu implicite
reproșuri, dar nu invocații. Doar un lamento exis-
tențial. Un lamento al lehamitei: ”aș începe iar o
litanie dar/ mi-e lene și am nisip între dinți” (Poem
fiscal) . De era ori nu, la început, poemul lui
Moldovan un ”act de trăire pură, extatică,” e greu
de decis; sigur acum a devenit un act de exorcizare
a decrepitudinii și dezolației, un denunț și un
reportaj al ramolismentului și destructurării ființei.
E om blînd, afabil, Ioan Moldovan; nici scriitura lui
nu e agresivă; dar de propus, propune, cu umilitate,
cu tandrețe, doar atrocităţi.

Al. CISTELECAN
(din Prefaţa la Ioan Moldovan, Opera poetică, Ed.
Paralela 45, 2016)
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cu un nume atât de exotic, aproape complet necu-
noscut în România până mai deunăzi şi de ce roma-
nul domniei sale, închizând în titlu, iată, o cunos-
cută zicală românească, trebuie restituit canonului
literaturii române?

Voi spune mai întâi că am primit versiunea ro-
mânească la Die Steine Bleiben prin diligenţele rafi-
natului poet şi traducător român, de mai mulţi ani
stabilit în Germania, Eugen D. Popin. Mulţumindu-i
încă o dată, adaug că domnia sa a avut bunăvoinţa,
de asemenea, să-mi semnaleze la vreme şi o intere-
santă “recenzie” la carte, apărută la Viena, în ziarul
Diaspora TV, întocmită de jurnalistul Mihai An-
thony. Materialul respectiv s-a dovedit exterm de
preţios mai cu seamă graţie precizărilor biografice
care îl însoţesc cu privire la viaţa şi activitatea scrii-
toarei Alice Albrich-Mavrocordat(o), în fond, o serie
de note conţinând largi extrase din lucrarea cu
caracter biografic, în curs de pregătire de către
autorul român de origine şvabă, intitulată Alice
Zekély Albrich-Mavrocordato – o scriitoare enigma-
tică. Născută în 1907, într-o mică localitate de lângă
Viena, în familia unor intelectuali austrieci (tatăl,
ofiţer la un moment dat în armata austro-ungară, se
pare că avea ascendenţi români în Transilvania), la
11 ani, Alice Zekély se stabileşte cu familia în Ardeal
(din câte se pare la Sibiu). Va urma la Bucureşti un
liceu francez (din alte surse de informatie, ger-
man). Înaintea examenului de absolvire, la numai
17 ani, Alice Zekély se indrăgosteşte de principele
moldovean George Mavrocordat, cu 10 ani mai
mare, cu care se mărită. Îl va urma în palatul prin-
ciar al familiei de la Vaslui unde, în 1927, va da
naştere unui copil (Nicolas Mavrocordat(os), stabi-
lit, după sfârşitul Celui de al doilea Război Mon-
dial, în Franţa. După câţiva ani, Alice Mavrocordat
se desparte de primul soţ şi revine la Sibiu unde îl
cunoaşte şi îşi reface mariajul cu doctorul Albrich,
al cărui nume îl va purta şi după sfârşitul pretim-
puriu al acestuia. Rămasă după “naţionalizarea”
din 1948 atât fără moştenirea funciară lăsată de
primul soţ, cât şi fără de casă sau orice alt insig-
nificant mijloc de supravieţuire, Alice Albrich-
Mavrocordato este nevoită să ia calea exilului. Va fi
adesea întâlnită în unele cercuri artistice, după cum
spun câteva voci ale diasporei, atât din Austria, cât

ȘTEFAN I.GHILIMESCU

Un roman în limba germană cu specific românesc
complet necunoscut

Procesul extrem de tortuos al întoarcerii autori-
lor şi operelor în literatura română, odată sfârşită
lunga noapte totalitară, în lipsa unei politici de stat
cât de cât coerente, scoate uneori la suprafaţă - când
nimeni nu se mai aştepta - nu numai drame şi tra-
iecte umane exemplare, desfăşurate în exil în împre-
jurări de viaţă şi moarte de mare demnitate, dar şi
corolarul lor transubstanţiat în produse artistice in-
credibile, de o certă valoare, zeci şi zeci de ani cu to-
tul ignorate. Importante câştiguri în domeniul crea-
ţiei propriu-zise, esenţiale pentru configurarea nor-
mală a unei anumite etape de dezvoltare a literaturii
noastre au rămas astfel, în mod mai mult decât
condamnabil, în afara fluxului vieţii propriu-zise a
literaturii, văduvind-o, pur şi simplu, de un număr
esenţial de factori de progres. Este şi cazul romanului
Apa trece… pietrele rămân al doamnei Alice
Albrich-Mavrocordat(o), o carte scrisă şi apărută în
limba germană sub titlul Die Steine Bleiben la
Wollzeilen Verlag, în 1961; pentru prima dată
tradusă în româneşte de către Magdalena Sima şi
publicată la noi de Editura Galaxia Gutenberg, abia
în 2015. O revelaţie literară pentru cititorul român,
nu mă feresc să o afirm, din mai toate punctele de
vedere, deşi atât de tardivă. Dar cine este acest autor
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cât şi din Germania sau Elveţia, unde citea, cu diverse
ocazii, atât poezie cât şi proză. În afara cărţii de care
neocupăm, Alice Albrich-Mavrocordato a lăsat, în
manuscris, pe lângă câteva povestiri (unele publicate şi
risipite prin diverse reviste) şi o altă scriere de mai largă
respiraţie, romanul Turnul Prinţesei… În ianuarie 2000,
la 92 de ani, Alice Albrich-Mavrocordato părăsea
această lume. Am sintetizat, aşadar, în puţine cuvinte,
datele care fac transparentă enigma, între ghilimele,
numelui autoarei: A. Albrich- Mavrocordato (aşa cum
este semnat primul ei roman în versiunea germană). În
continuare să încercăm să răspundem şi la a doua în-
trebare formulatămai sus şi să vedem de ce Apa trece…
pietrele rămân este un roman care aparţine de facto şi
trebuie restituit istoriei literaturii române.
“Tema naratorului” la Alice Albrich- Mavrocordato

în romanul Apa trece… pietrele rămân (sintagmă atât
de dragă lui Marin Preda, un autor favorit al canonului
naţional, cu siguranţă mult supraevaluat) este, ca şi la
respectivul autor, universul rural românesc. Cu deose-
birea radicală că, în timp ce Preda descrie, mai ales, în
Moromeţii II (dar şi în primul volum), începutul proce-
sului dezrădăcinării şi alienării lumii rurale din Siliştea
Gumeşti, un sat din sudul Munteniei, situat la circa 30
de km. de Roşiori şi 70 de Piteşti, Alice Albrich-Mavro-
cordat(o) face monografia rezistenţei moţilor din
ţinuturile Câmpeni, Vaşcău, Brad şi până în Munţii
Bihorului la acest proces “istoric” ireversibil (în con-
cepţia exaltată a comuniştilor!). Oamenii liberi din
moşi strămoşi, ancoraţi de pământ şi animale, iţanii
din Bihor datorează mica lor bunăstare oilor. “Ele îi
hrănesc, scrie A.A.-M., şi îi îmbracă, stabilesc cu
vechile obiceiuri ciobăneşti ritmul vieţii lor, sărbătorile
şi evenimentele anului. Anul oilor începea primăvara,
când erau mânate la păşune. El continua cu sâmbra
oilor, marea adunare a ciobanilor în miez de vară, apoi
târgul de brânză, unde ciobanii dădeau brânza de
burduf ce străluceşte de grăsime în schimbul tutunului
sau al sării, al cremenii, al acelor de cusut sau al unui
briceag pe care atâta îl ascuţeau de puteau să-şi taie la
marile sărbători chiar şi barba cu el. Apoi urma târgul
de fete, torsul şi ţesutul lânii. Apoi se mergea cumăgarii
la piuă, în valea râului, ca apoi la târgul de toamnă să se
facă schimbul între pânza aspră, ţesută, şi piei sau cuş-
me noi. Toate astea le aduceau oile, an de an, din
timpuri străvechi”. În faţa prigoanei comuniste, alături

de aceste animale, mocanii descrişi de doamna A. Al-
brich-Mavrocordat(o) vor găsi în creierul munţilor Bi-
horului, adăpost şi hrană, pământuri ferite ochiului
duşmănos pe care le vor desţeleni; simpatie şi sprijin la
micile grupuri de partizani… Si vor găsi mai ales în re-
fugiul lor temporar acele nebănuite resurse ale vieţii de
a înfrunta furtuna într-o solidarite umană monolitică,
de nezdruncinat. Dacă în Moromeţii (1955 şi 1967),
Preda se dovedeşte cu vârf şi îndesat un adept al neo-
iobăgismului ideologic (conf. Mircea Popescu) promo-
vat de propaganda jdanovistă de la Bucureşti, partizan
de voie de nevoie (vai !!!) al cutumelor realismului so-
cialist, ca unică metodă de creaţie, cu experienţa cu-
noscută nemijlocit în ţară a primilor ani de rezistenţă a
ţăranilor ardeleni şi nu numai faţă de “desproprietărirea”
şi “naţionalizarea” micii proprietăţi rurale întreprinse
de către regimul de aşa-zisă democraţie populară, în-
cepând din iunie 1948, autoarea exilată rămâne adepta
unui realism sui-generis, circumscris bunului simţ şi
obiectivităţii ca valori fundamentale. “În micul sat Vaş-
cău, notează naratorul omniscient din Pietrele rămân,
nu se ştiau prea multe despre măsurile luate de regimul
comunist. Numai rareori se rătăcea ziarul «Scânteia»
până aici. Bătrânul popă răposat, care până nu de mult
şi-a făcut treaba aici, învăţătorul pe jumătate surd, pri-
marul satului, un ţăran înstărit, pe ăştia toţi nu-i intere-
sa politica. Sătenii erau crescători de oi şi oameni ai
munţilor. (…) Viaţa îşi urma cursul şi nimeni nu se
aştepta ca lucrurile să meargă nici mai bine nici mai
rău (…). Şi Vâşcăul s-a pricopsit cu un sfat popular,
compus din patru tovarăşi. Preşedintele era de loc din
Galaţi pe Dunăre şi se simţea străin la munte. Aşa încât
a dat mână liberă secretarului. Ca şi consilier şi l-au a-
dus pe tovarăşul Tatu, un bărbat din Gurahonţ, care nu
avea leţcaie, dar care avea o memorie excelentă, în care
se regăseau biografiile tuturor ţăranilor din zonă.
Având o constituţie slabă, Tatu nu era potrivit pentru
muncă şi la drept vorbind nici nu prea avea chef de
muncă. Mereu fusese un exclus, iar acum devenea pu-
ternic. (…) Tatu avea acum un pardesiu din piele maro
şi o servietă, iar preşedintele se făcea tot mai gras şi mai
trândav”. O teribilă şi fundamentală diferenţă de nivel
artistic şi de idei, dar şi de elementară percepţie a legi-
lor fireşti care guvernează lumea şi viaţa oamenilor, pâ-
nă la urmă, despartMoromeţii – un roman sub injonc-
ţiunea ideologiei partinice – deApa trece… pietrele rămân,
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vrocordato aduce în prim-planul romanului său o
lume rurală populată, cum e absolut natural, atât
de masa de ţărani, cât şi de preoţii, moaşele comu-
nale, morari, peţitoare, slugi, jandarmi, boieri sau
mici meseriaşi, de la mic la mare, cu bune şi rele.
Spre deosebire de acelaşi Preda, în opera căruia
micul nucleu familial ţărănesc nu constituie decât
un preferat obiect de batjocură, pentru A.A.-M.
aceste coagulate socio-morale, cu un viu instinct al
simţului proprietăţii, constituie polii magnetici şi
motorul care antrenează în mod exemplar sensul şi
valoarea întregii existenţe a comunităţii săteşti.
Frumuseţea acestor aglomerări umane la sate, pe
deplin libere şi atât de deschise contrastează indis-
cutabil puternic cu lumea tiparului realist-socialist
din opera lui Preda, Petru Dumitriu, V. Em. Galan
sau chiar Mihail Sadoveanu cu al său Mitrea Cocor
de poveste…

Sigur, recursul la binecunoscutul roman rural
al lui Marin Preda, o carte cu pedigri critic impre-
sionat, vizavi de o creaţie romanescă remarcabilă
dedicată aeleiaşi lumi şi aceleiaşi perioade istorice,
dar care a rămas complet necunoscută mai bine de
patru decenii câmpului literar românesc, poate pă-
rea la prima vedere un demers exagerat. Asta însă
numai dacă excludem, urmând prejudecăţile şi
canoanele literaturii realist-socialiste şi comuniste,
căreia încă îi mai suntem serios tributari, faptul că
dincolo sau, cu unele accente, chiar în interiorul ei
mai există şi o altă lume rurală (cea adevărată),
mult mai autentică şi mai sănătoasă din punct de
vedere uman, pe care comuniştii au exilat-o şi s-au
străduit prin toate mijloacele să o ascundă chiar şi
la nivelul eposului. Faţă de o asemenea nefastă po-
litică de deturnare deliberată a adevărului, perso-
nal, nu găsesc nici un motiv în a mă reţine să spun
adevărul întreg, ori de câte ori se iveşte prilejul. În
orice caz, nu Moromeţii (fie şi vol. I) este creaţia cea
mai izbutită a prozatorului teleormănean (ba chiar
dimpotrivă!), ci cu totul conjunctural Intrusul (1968).

“O privire în fugă la literatura exilului ne
convinge, scria în 1963 în Revista Scriitorilor Ro-
mâni, nr. 2, pp.141-143, Mircea Popescu, “cel mai
important cronicar literar al exilului” (apud Virgil
Ierunca), că adevărata prelungire a ţării adevărate
suntem noi; şi nu din cauza unor merite particulare,

construct artistic funcţionând exclusiv în virtutea liber-
tăţii neîngrădite de creaţie. În acest sens, aş observa că
mai toate evenimentele, ca tot cursul acţiunii, de alt-
minteri, în romanul lui Preda rămân confuze şi serios
tributare anomiei scenei social-politice, pe când, în
Pietrele râmân, alternarea planurilor şi tablourilor, mi-
nuţios întocmite şi decupate din realitatea imediată :
Munţii Apuseni/ Moldova/ Munţii Apuseni/ închi-
soarea Doftana/ minele de cărbuni din Valea Jiului şi
iarăşi Munţii Apuseni, cum observa în Prefaţă şi Ion
Buzaşi, trădează indubitabil - n-ar trebui să ezităm a
remarca - o certă vocaţie constructivă. Dovezile crea-
tivităţii artistice la Preda, spunea undeva Eugen
Negrici, ţin mai degrabă de mentalitatea, moravurile
barbare şi primitivismul oripilant al lumii rurale des-
crise de el (un domeniu în care prozatorul Teleorma-
nului a excelat precumpănitor), disponibilitate versatilă
devenită sub comunişti pentrumulţi prozatori români
model artistic. Nimic din toate astea la Alice Albrich-
Mavrocordato, un scriitor în afara oricărui tezism par-
tinic, realmente îndrăgostit de puritatea simţirii şi
naturaleţea mişcărilor sufleteşti ale moţilor, vieţuitori
între văile Hălmagiului, Crişului, Mureşului şi vârfurile
Munţilor Bihorului. Idila amoroasă naivă şi delicată
dintre tânăra Dochia şi boierul fugar Radu Bogdan,
petrecută în chiar casa soţului tinerei femei, arestat şi
deţinut de comunişti pe nedrept în urma unei dela-
ţiuni grosiere, constituie în acest sens o pagină
antologică. Sărăciţi de pe urma Războiului Mondial,
umiliţi şi prădaţi cu ferocitate de invadartorul de la
Răsărit, până şi necăjiţii ţăranii din Bogdăneştii Mol-
dovei (al doilea teatru de desfăşurare a acţiunii în
Pietrele răman) resimt un suflu înviorător şi fiorii pri-
menirii spirituale cu ocazia sărbătorii Învierii. “O undă
de speranţă părea să-i cuprindă pe bieţii ţărani moldo-
veni. Ei răsuflau uşuraţi, râdeau, se pupau şi se îmbră-
ţişau: « Hristos a înviat! (s.n.)». Unde întâlnim aseme-
nea scene la neasemuitul romancier al lumii rurale pe
care ar fi reprezentat-o cu brio Marin Preda? Unde
sunt bisericile şi preoţii neamului acestuia de păstori şi
truditori ai pământului la acest autor convertit din
convingere la comunism, cum se întreba şi Alexandru
George? Fără realism socialist ori narodnicism de trei
parale, fără prejudecăţi poporaniste ori sămănătorise
post festum, însă cu o lăudabilă simpatie faţă de popor,
de istoria şi realităţile lui adevărate, Alice Albrich-Ma-
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care te baţi şi pe care, cu arma proprie a condeiului,
o serveşti”.
Dacă ilustrului italienist Mircea Popescu, iniţiator
deopotrivă al Revistei Scriitorilor Români şi Socie-
tăţii Academice Române i-ar fi fost accesibil roma-
nul Die Steine Bleiben, cu siguranţă n-ar fi ezitat să-
l integreze tabloului deosebit de încurajator al
romanului românesc din exil, tablou considerat de
altminteri de domnia sa incomplet şi fără îndoială
sumar.

Fără să fie neapărat o capodoperă, Pietrele ră-
mân este mai înainte de orice un document de
epocă scris cu reală plăcere şi în deplin respect atât
pentru adevărul istoric cât şi pentru zecile şi zecile
de adevăruri mai mult sau mai puţin circum-
stanţiale ale individului libertar; ca operă de fic-
ţiune, un artefact artistic amonios, construit, pe
alocuri, cu migală de orfevru şi un neasemuit dar
de a împleti osmotic, povestirea, dialogul, descriera
şi portretul sintetic cu o indicibilă poezie a naturii,
cadru privilegiat de acompaniament al minunatei
game de simţăminte şi trăiri general umane, deloc
străine frustei dintotdeauna lumii rurale. Prin
exponentul ei reprezentativ (mult prea lovitul de
soartă şi hârşitul de boroghinele vieţii Toader
Pârvu), ca şi prin titlu, ales deloc întâmplător, fru-
mosul roman al scriitoarei austroromâne se vrea şi
este un simbol al trăiniciei, continuităţii şi dăinuirii
unei străvechi activităţi umane şi a iadului unui
neam, în pofida tuturor potrivniciilor istoriei.

La final un cuvânt de laudă sponsorului ediţiei
româneşti a romanului şi iniţiatorului merituos al
traducerii, dr. H. Emil Hocevar din Viena, tatăl
inginerului austriac, Georg Hocevar, stabilit în
România, proprietar al unei firme austriece de ma-
teriale feroviare şi vagoane în Ţara Moţilor!

ci numai întrucât am ales libertatea. Climatul cul-
turii româneşti dintre cele două războaie mondiale,
cu efervescenţa sa creatoare, cu varietatea tendin-
ţelor, stilurilor, tonalităţilor, cu disputa rodnică de
idei şi credinţe, chiar dacă atunci, la vremea sa, con-
tradictoriul şi adversarii ne iritau, îl regăsim astăzi
numai peste fruntariile ţării. Literatura reperistă e,
cum bine spunea Alexandru Busuioceanu, el însuşi
un exponent de frunte atât al culturii din ţara de
ieri, cât şi al surghiunului de astăzi, doar un «imens
cimitir» Analizând şi referindu-se în continuare
doar la situaţia romanului, Mircea Popescu aprecia
că “De la capitulare până astăzi (1963, n.n.) n-a
apătut în România ocupată nici o singură operă în
proză valabilă altfel decât sub aspectul contigenţei
politice, a unui roman ne-conformist al lui George
Călinescu (Bietul Ioanide, n.n.) , imediat dispărut
din librării. Mult lăudatul «Mitrea Cocor» e un
accident nefericit în cariera de romancier a
răpostaului Sadoveanu. «Un om între oameni»
putea fi scris, nu de Camil Petrescu, ci, de pildă, de
Chivu Stoica. «Desculţ»-ul lui Zaharia Stancu e sub
orice nivel de mediocritate, iar «Moromeţii» lui
Marin Preda depăşesc fără efort, şi această limită a
decenţei. Pricina – să ne înţelegem –nu e că Mihail
Sadoveanu ori Camil Petrescu ori chiar fostul fascist
fanatic Zaharia Stancu şi-a pierdut, dintr-odată,
talentul netăgăduit. Dictatura şi sufocantul
analfabetism cultural al lui Leonte Răutu (şeful
secţiei de propagandă al P.C.R.,n.n), umbră şi
apendice târzielnic al rău pomenitului Jdanov, le-au
tăiat aripile câte mai creşteau”. Numele şi operele
literare ale prozatorilor exilaţi (începând cu
Constantin Virgil-Gheorghiu (Les Sacrifié du
Danube) , Theodor Cazaban (Parages) , Constantin
Amaru (Le paresseux) , Mircea Eliade (La forêt
interdite) şi sfârşind, dacă vrem, cu cu Vintilă
Horia (Dieu est né en exil) contrapuse de Mircea
Popescu «imensului cimitir» literar din ţară, de la
acea vreme, sunt absolut zdrobitoare ca reputaţie
artistică şi valoare literară. Ele dovedesc, pentru a-l
cita încă o dată pe Mircea Popescu, “că «angajamentul»
în sine nu este neapărat un rău estetic; important,
pentru reuşita artistică, singura care contează – altfel
se face gazetărie, publicitică, propagandă – e să crezi în
ideile, idealul, mitul, realitatea (când e, s.n.) , pentru
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nici o forță umană nu o poate distruge. Iar dacă
Dumnezeu îngăduie, sau voiește, ca eu să-mi vărs
sângele, înseamnă că El dă bietului meu sânge preț de
schimb pentru mântuire.

Dar nici nu vă privesc ca dușmani. Chiar dacă
voi mă urâți și mă combateți, eu am datoria și încli-
narea de a vă iubi.

Și nici nu pretind că principii și liderii națiu-
nilor îmi sunt supuși mie ca vasali. Dat fiind că tot
pământul aparține lui Dumnezeu, ar fi necesar, dar și
corect, ca acesta să fie guvernat de Vicarul lui Hristos,
dar o astfel de autoritate trebuie să fie pregătită de o
metamorfoză, de o convertire a sufletelor, întemeiată
pe voința și consimțământul popoarelor. Nu poate fi
doar o simplă proclamație ideală sau, și mai rău, un
omagiu interesat și ipocrit al suveranilor. Mi-aș dori
să ajung în toate inimile, nu să fiu mai marele vasa-
lilor nedemni de încredere.

Sunt Vicar al lui Hristos și datoria mea este să
gândesc asemenea Evangheliei. Hristos a refuzat ofer-
ta pe care i-a făcut-o Satana, de a fi stăpânul tuturor
împărățiilor pământului și, mai târziu, să fie făcut
rege. A preferat coroana de spini, pe care nici o revo-
luție nu i-o poate lua, căci ea stă fermă pe creștet
chiar și atunci când furtuna este în toi, iar spinii ei
intră tot mai adânc în tâmple.

Hristos a poruncit să i se dea Cezarului ce este
al Cezarului. Dar ce a fost lucrul pe care a poruncit să
i se deie? Un disc mic din metal, care avea imprimat
profilul unui om: așadar mai puțin decât nimic. Lui
Dumnezeu în schimb îi suntem datori sufletul, creat
după înfățișarea Creatorului, sufletul care poartă
imprimat chipul Dumnezeului – Om și valorează
infinit mai mult decât toți arginții pe care-i împrăștie
monetăriile voastre.

Când Satana i-a oferit lui Isus împărățiile pă-
mântului, chiar n-a fost pe de-a-ntregul fanfaron, da-
că ce spune Sf. Pavel este adevărat, căci pământul
aparține Principelui acestei lumi. Prin urmare voi ați
fi, într-un anume fel, vicarii lui Satana, iar dacă dre-
gătoria voastră vine de la un stăpân atât de teribil,
socoteală însă, va trebui să dați unui alt suveran.
Oamenii vor trebui să vă fie obedienți atâta vreme cât
nu vor da ascultare deplină lui Hristos. Regatul vos-
tru este pedeapsa nesupunerii și s-a creat din trufie.
Regatul vostru, a fost o urmare necesară păcatului și

GIOVANNI PAPINI

(1881-1956)

GUVERNANȚILOR POPOARELOR *

(din volumul "SCRISORIALE PAPEICELESTIN
al VI-lea CĂTREOAMENI")

Frații mei, fiii mei,

nu mă adresez vouă pentru a vă cere ajutor, ori
pentru a revendica drepturi. De ajutorul vostru nu
am trebuință, căci ar fi unul de ordin material, iar
materia nu e domeniul meu. Drepturile mele, pree-
minente alor voastre, emană din tăria lui Hristos și
sunt scrise, odată pentru totdeauna, în Noul Testa-
ment.

Biserica a văzut adesea în voi, patronii servili ai
oamenilor, frații ei de arme, rivalii, ori vasalii ei. Voi
sunteți pentru mine, cu toate acestea, nefericiții de
compătimit și rătăcitorii de îndrumat.
          Nu vreau armele voastre, căci nu mă tem de ni-
meni, decât de Dumnezeu. Nu caut o alianță cu voi,
care ar fi, aproape întotdeauna, nefastă pentru bise-
rică. A cărei vigoare va fi, întotdeauna, dragostea oa-
menilor simpli, nu blasfemia religiei ca instru-
mentum regni. Dacă biserica este creată și voită de
Dumnezeu, atunci nici o persecuție nu o poate slăbi,
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În viață trebuie să dați socoteală popoarelor, iar
după moarte lui Dumnezeu. Dacă veți fi buni, veți fi
servitorii și victimele supușilor voștri; dacă veți fi
perverși, veți trăi sub teroare și veți sfârși în infa-
mie. De cele mai multe ori, în ciuda aroganței și în-
fumurării neghioabe, nu sunteți altceva decât ma-
rionete înzorzonate în mâinile camarilelor care vă
susțin precum frânghia spânzuraților.

Dar responsabilitatea voastră e mare, în ciuda
puterii precare a celor puternici. Voi nu ascultați în-
deajuns vocile popoarelor voastre, nu reflectați sufi-
cient la sărăcie, la lipsuri, la suferințe, la neliniștile
celor mulți și săraci, la oamenii umili care umplu
cetățile voastre; în liniștea nopții, nu vă plecați ure-
chea să auziți gemetele și blestemele care se ridică
asupra voastră și asupra alor voștri. Voi îi oprimați și
pe cei săraci, îi tulburați și pe cei răbdători, îi privați
de libertate și pe cei singuratici, sacrificați și pe cei
nevinovați. Vi se furnizează, pentru a legitima toate
nedreptățile, cuvinte de ordine, mituri și sloganuri,
teorii și steaguri în culori frumoase. Dar nu toată lu-
mea se mulțumește cu cântece și trompete, nu
întotdeauna formulările pline de emfază pot ține loc
de pâine și pace. Sub pretextul de a salva viața cetă-
țenilor, le puneți în cârcă sarcini insuportabile, astfel
încât în cele din urmă, viața însăși devine supliciul
care nu mai merită să fie apărat.

Sunteți, adesea, actori excelenți și prestidigi-
tatori. Știți să ascundeți petele de sânge sub purpură,
ghearele sub mănuși de pluș, copitele sub cizme de
Matamoro, blana de vulpe sub uniformă. Însă, din
păcate, vă lipsește una dintre cele mai alese facultăți
umane: imaginația. Credeți că sunteți iubiți atunci
când sunteți tolerați, credeți că sunteți temuți atunci
când sunteți urâți, credeți că sunteți glorificați atun-
ci când sunteți adulați.
Dar, mai ales, nici nu vă puteți imagina ce ar putea
deveni regatele voastre dacă voi în loc să fiți vicarii
lui Satana, care rostesc în zadar numele lui Dumne-
zeu, v-ați amintiți uneori, și nu doar ca artificiu ora-
toric, că sunteți creștini.

Vedeți și voi în ce stare înspăimântătoare ați a-
dus întreaga lume, în ciuda înțelepciunii consilie-
rilor voștri, a rațiunii voastre politice, a bogăției și
îngâmfării voastre, a mândriei, a armatelor voastre.

și își are rădăcinile principale în răutatea multora
și în frica tuturor. Dacă oamenii ar trăi după legea
Tatălui și s-ar iubi în dragostea Fiului, n-ar mai fi
nevoie de judecători, de soldați, de conducători.
Omenirea ar renunța la voi toți, de asemenea și la
cei care se împodobesc cu hlamide și hermelină, la
cei cu fracuri negre, ori uniforme marțiale.

Înaltul spirit al sfântului Augustin, a dovedit
că Dumnezeu a îngăduit autoritatea regilor pentru
a ține în frâu instinctele nefaste ale omului. Cu alte
cuvinte, puterile temporale sunt la origine una din-
tre consecințele cele mai înspăimântătoare ale pă-
catului originar. Omul, după căderea din Eden, de-
vine hoț și ucigaș, imitându-l pe Cain și ajungând
vasal al lui Caco. Astfel că a fost necesar să fie ri-
dicați în fruntea comunităților oamenii puternici,
care erau autorizați să recurgă chiar la tâlhărie și la
asasinate, în scopul de a preveni, sau de a pedepsi
jaful, ori asasinatele supușilor. Sunteți, va să zică,
necesari pentru mulți dintre supușii voștri, dar
doar în temeiul că îmblânzitorul este necesar ani-
malelor sălbatice, temnicerul deținuților, santinela
prizonierilor, cămașa de forță nebunilor. Dacă oa-
menii vor înceta să fie fiare pentru a deveni creș-
tini, devenind liberi întru Hristos, ați deveni astfel
de prisos, indezirabili și puși pe liber. Atunci când
toți se vor bucura de libertatea copiilor lui Dum-
nezeu, domnia voastră se va sfârși. Va exista o sin-
gură călăuză, împuternicitul lăsat de Hristos pe
pământ. Iar atunci, papii, nemaităinuiți de umbrele
voastre, pe care doar amurgul le face gigantice, vor
putea, în sfârșit, conduce împărăția promisă a ce-
rurilor.

Suntem încă departe de ziua aceea și până a-
tunci, voi trebuie să existați și să guvernați. Să fiți
ascultați și să cereți a fi ascultați. Dar pentru asta
să nu vă împăunați. Și să nu vă închipuiți că sunteți
deasupra celorlați oameni, pentru că profilele
voastre de pe monede se șterg sub nemiloasa apă-
sare a degetelor cămătarilor, iar chipurile voastre
sunt acoperite de ștampila uleioasă a poștei. Nu
sunteți, precum probabil vă imaginați și cum vă
spun lingușitorii, adevărații stăpâni ai pământului.
Nu sunteți, în realitate, decât supraveghetori tem-
porari și nesiguri de legi schimbătoare, de frontiere
instabile și triburi nestatornice.



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE7700

mă de jandarm, temnicier, călău, ofițer la recrutare
și la regiment, colector de taxe, inchizitor, prohibi-
ționist. Astfel statul apare în ochii majorității ca un
monstru, care are ca unic organ intern un pântece.
Un Polifem, care nu are nici un alt organ, decât
gura, un uriaș cu cincizeci de capete care se
folosește de brațe ca să-l răpească și să respingă.
Un căpcăun ascuns, care poate lua cetățeni, chiar
dacă sunt inocenți, bani, libertate și viața.

Voi ar trebui să vă gândiți mai puțin la mări-
mea geografică și politică a statelor voastre și un
pic mai mult, mult mai mult, la mulțumirea celor
care le locuiesc. A vă mări teritoriul vostru înseam-
nă, uneori, a înmulți numărul celor ce vă blestea-
mă. Ați văzut, în toți acești ani, la ce dezastre a
condus lăcomia de pământ și putere. Întristați-i
mai puțin, hărțuiți-i mai puțin și oprimați-i mai
puțin pe supușii voștri și-i veți face nemăsurat mai
puțin săraci, căci nu există nici o bogăție care să
valoreze cât beatitudinea senină a sufletului .

Iar dacă firea și demnitatea voastră vă împin-
ge să provocați războaie, atunci, pentru numele lui
Dumnezeu, începeți război împotriva sărăciei, a
imbecilității, a cruzimii, a ignoranței celor educați
și împotriva barbarismului celor civilizați.

Nu ar trebui să vă îngrijiți doar pentru a pre-
găti cetățeni îmblânziți, soldați destoinici, servitori
și acoliții resemnați. Ar trebui să conlucrați cu Bi-
serica lui Hristos întru metanoia, singura speranță
care rămâne oamenilor pentru a le călăuzi salvarea
din acest infern de foc și sânge. Ar trebui ca scopul
principal al exercitării puterii voastre, să-l vedeți în
salvarea oamenilor din bestialitate și barbarie, a-i
îndruma înspre o întoarcere și curățire a sufletului,
într-un cuvânt, către metantropie, care este mai
presus de orice politică, de toate înțelepciunile, de
toate reformele, de toate sistemele și toate moda-
litățile de guvernare, căci numai prin preschim-
barea inimilor se va schimba destinul popoarelor și
a individului. Prin concretizarea efectivă a doar câ-
torva versete ale Evangheliei, oamenii pot înlătura
majoritatea nenorocirilor actuale, pot începe o via-
ță mai suportabilă, mai nobil umană, mai aproape
de divin. Nu vă prezentați oamenilor doar în veș-
mintele colectorilor de taxe și călăilor, a jandarmu-
lui și fetișului, ci mai degrabă înfățișați-vă ca edu-

Sunt doar puțini, așa se spune, care ar trebui să fie
acuzați de atari distrugeri și chinuri, iar acei puțini
sunteți voi și numai voi. Nu este adevărat, dar este
teribil de adevărat că partea voastră de vină este cu
mult mai mare decât cea a sacerdoților. Dumnezeu
tolerează și îngăduie puterea voastră, drept reme-
diu imperfect pentru imperfecțiunea sălbatică a
oamenilor, dar nu vă va ierta lacrimile nevino-
vaților, sângele, plictisul, ura, suferința, nenoro-
cirile care transpar din paginile analelor voas-
tre.Vei da seamă pentru toate astea și începeți de
pe acum să plătiți. Sunteți vinovați, dar sunteți și
nefericiți. Cu toate astea, cel mai intens sentiment
pe care mi-l inspirați, este mila. Sub draperiile
voastre somptuoase descopăr în fiecare zi neferi-
cirea voastră demnă de compătimit. Voi plătiți
firimiturile de putere cu nemăsurată sclavie; plătiți
măreția grandorii cu teroarea fricii și suspiciunii.
Servilismul celor care vă înconjoară, ca să stoarcă
cât mai mult nu pentru a servi, alimentează iluzia
voastră de putere și vă alimentează mândria.
Beția puterii, mai puternică decât cel mai tare vin,
duce la imbecilitate ori la furie, adică la demență;
care e capitulare și moarte.

Tentativele de orgoliu, de răsfăț și de sama-
volnicie sunt la voi scuzabile, deoarece preferați
ușurința și impunitatea. Sunteți pedepsiți, aproape
întotdeauna, de incapacitatea de a mulțumi oame-
nii; care sunt prin natura lor nesupuși, refractari și
indisciplinați. Sunteți pedepsiți de invidie, de ridi-
col, de ura mută a supușilor voștri, care devin de
multe ori călăii voștri. Sunteți pedepsiți de plictisul
reprezentării forțate, de ignorarea adevăratelor
sentimente ale altora, de trădarea acelora care că
binecuvântează.

În realitate, voi îmi inspirați o imensă mâhnire.
Și pentru că sunteți dușmanii mei, deși nu o știți
întotdeauna, eu vă iubesc. Și pentru că vă iubesc aș
dori să vă fac soarta mai blândă. Am să vă învăț
ceea ce toată lumea știe, dar toată lumea uită: nu
poți fi fericit decât făcând pe alții fericiți. Cum
puteți fi iubiți dacă puterea voastră, prin forța
împrejurărilor, se demonstrează popoarelor, aproape
întotdeauna, sub formă de ordin, de amenințare și
de pedeapsă?
Mulți nu cunosc guvernele voastre decât sub for-
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catori, re-educatori, reformatori, renovatori de suflete.
Aveți la îndemână instrumente puternice de gestio-
nare a societății, prin care s-ar putea realiza schim-
bări majore. Sunteți alchimiști spirituali, cultivați
magia albă a sublimării. Sunteți păstori ai popoa-
relor, dar nu pentru a-i face pe miei lupi și oile tigri,
ci mai degrabă să îndrumați lupii și tigrii la viețuire
mai pașnică.
Îndreptați toată puterea voastră, folosită până acum
pentru anticiparea Apocalipsei, întru înălțarea spi-
ritelor, pentru bucuria inimilor, pentru triumful lui
Hristos. Veți fi, la sfârșitul acestei înfăptuiri, puși
deoparte ca gardieni inutili: dar oare, nu sunteți,
poate și voi însăși, nefericiți și prizonieri? Nu știți
oare că gardienii sunt deținuți la fel ca și ocnașii?
Nu cer, așadar, să fiți vasali ai Bisericii, aș vrea doar
șă fiți alături de Vicarul lui Hristos, pentru că Hris-
tos vă va elibera și pe voi de jugul și remușcările
puterii.

Să nu spuneți că aici vorbește visul meu, că vi-
sez cu ochii deschiși și delirez de dragul imposi-
bilului. Nu sunteți și voi visătorii care tânjesc să gu-
verneze? N-a fost condus de un vis până la râurile
din India și călărețul orb al lui Ducipal? N-au fost
imperiul lui Augustus și cel al lui Carol cel Mare tot
vise, firește vise demne de a fi adevărate? Nu au
dispărut ca și visele, odată cu răsăritul, imperiile lui
Genghis Khan şi Akbar? Nu știți, că e mai bine să
suferi și să mori pentru un vis, decât să trăiești și să
te îmbogățești în mediocritatea delictuală?

Dar Hristos nu este un vis. Astăzi avem dova-
da, că înțelepciunea umană dezlănțuie popoarele în
iadul tuturor nesăbuințelor. Calea evangheliei însă,
îi face liberi, cu alte cuvinte fericiți. Încă un secol și
lumea va fi creștină sau va fi distrusă.

Și voi, slugi travestite în monarhi, sunteți che-
mați să acceptați misiunea voastră în opera de sal-
vare, cu alte cuvinte metanoia universală.

Nu vă cer favorul protecției, nici venerația va-
salului. Voi sunteți vinovați și eu sunt dispus a vă
ierta. Voi sunteți disgrațiați, iar eu vă compătimesc.
Voi sunteți dușmani și de aceea vă iubesc.

Vă cer doar să regăsiți, sub zdrențele galonate
ale măreției, inima voastră umană, sărmana voastră
inimă umană, inima voastră umană uitată și
otrăvită. Gândiți-vă la gloria înfricoșătoare, la bea-

titudinea pierdută, la mulțimile pe care Lucifer vi le-
a încredințat și pe care va trebui să le întoarceți lui
Dumnezeu. Nu vă rușinați să suferiți, uneori, precum
sfinții; nu vă rușinați, uneori, să visați precum poeții;
nu vă rușinați să plângeți ca și mine, ultimul Vicar al
lui Hristos, aceste mulțimi nefericite care, cu toate
astea, au încă încredere în noi.

Celestin al VI-lea, pontif,
robul robilor lui Dumnezeu

traducere: EUGEN D. POPIN

* din Giovanni Papini, Lettere agli uomini del
Papa Celestino VI°, Firenze, Vallecchi editore, 1946



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE7722

HORIA DULVAC

CE ARE SĂ ZICĂ LIMBA? CUM MĂ VOI UITA
ÎN OCHII EI?

(Despre resorturile rezistenţei unui scriitor antisistem -

I.D. Sîrbu)

„În schimb, Blaga /…/mi-a spus în 1948 – Eu aş
merge să iau cuvântul, să-mi fac autocritica şi să-mi
anunţ schimbarea la faţă, dar mi-e frică de cuvânt: ce
are să zică Limba? Cum mă voi uita în ochii ei? Ce îi
voi mai putea cere?”

„Comunismul e foarte captivant. Mai ales când
tratezi cu el din periferiile sale (arte, de exemplu)”,
scria I.D. Sîrbu într-o scrisoare a sa către Deliu Petroiu1.

Afirmaţia era pusă în contextul unei savuroase
bârfe cvasiironice (marca Sîrbu, cum remarca Eugen
Simion), legate de „capitularea băieţilor” la comunişti,
în numele culturii: „Băieţii s-au înscris la comunişti.
Nego adică, Regman şi Doinaş. Li s-a promis o revistă
săptămânală, fonduri, etc. Nego speră şi o viză la un
paşaport pentru Franţa”2.

„Eu din motive de scrupul personal am refuzat
o colaborare. Nu din exces de conştiinciozitate: azi e
ridicol să mai vorbeşti de aşa ceva. Din comoditate
însă. Politica, o ştim, nu e deloc potrivită pentru un
om alintat oarecum de propriul său spirit critic.”3

adăuga Sîrbu.
Contextualizat într-un Cluj al lui noiembrie

1946, comentariul de mai sus degajă o notă de tra-
gism intens, aproape psihanalizabil. Comunismul,

aflat în prima parte a detentei lui uriaşe părea inepu-
izabil, iar cedările rezistenţelor biografiilor unor
prieteni ai lui Sîrbu erau privite de acesta cu toată
comprehensiunea.

„Din comoditate”, îşi va fi calificând în scrisoa-
rea privată către prietenul lui cerchist, Deliu Petroiu,
opţiunea sa. Din comoditatea libertăţii, am nuanţa
noi. „Oraşul este umed, rece şi mizer. Generală depri-
mare morală. Un anume indiferentism politic colo-
rează în absurd toate speranţele în bine. Nu mai e
nimic de făcut. Zarurile roşii s-au aruncat. Să aştep-
tăm”4, adaugă autorul în final uşor subversiv.

Aşadar, zarurile (roşii) au fost aruncate. Din
spatele cortinei postumităţii, pare uşor azi să operezi
după categorii rigide. În plinul istoriei, comanda-
mentul era unul plenar (ca să folosim un cuvânt care
i-ar fi plăcut lui I.D. Sîrbu), existenţial, de supravie-
ţuire.

Rezistenţa la sistem a lui Sîrbu, dincolo de une-
le sale afirmaţii şarjabile, e una perfect onestă, func-
ţională, construită pe economia şi raţiunea supravie-
ţuirii – în raport cu o istorie, o ştim, face parte din
visele urâte ale secolului trecut, primitive, agresive,
lipsită de nuanţe, criminale.
„Deoarece material nu sunt obligat să fac vreo
concesiune, ţin să fiu încă pe linia indiferenţei mele
politice. Desigur, asta nu mă împiedică să consider
gestul băieţilor puţin riscat. Riscat, nu pentru conse-
cinţele politice. Riscat pentru că, în spiritul dogmatic,
tendenţios, riguros programat al partidului comunist,
nu văd cum se vor desfăşura talentele lor libere,
subtile şi estetizante. Dar asta e o chestiune care un
mămai priveşte,” afirmă Sîrbu.5

Atenţia faţă de destinele prietenilor e nuanţată
în continuare. Ea pare a fi precauţia unui connai-
ssseur (sau în orice caz, a unuia „păţit”) al fragili-
tăţilor biografiilor umane: „Îmi aduc aminte de o
discuţie a noastră din trecut. Vorbeam atunci dacă
există într-adevăr o justificare a pasivităţii. Găseai, tu
cel puţin, că totul e actul făcut, munca efectiv realiza-
tă, munca dată, nu numai gândită. Cred că aceleaşi
argumente au dus şi paşii prietenilor noştri spre
Partidul Comunist. Sunt sigur că vor fi schimbaţi”
profetizează Sîrbu.

Aşadar, argumentele aduse prietenului său De-
liu Petroiu privitoare la variabilele pe care le poate lua
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în considerare când e vorba de decizii care îţi ordo-
nează viaţa, de tipul „dizidenţă totală sau supra-
vieţuire”, vin din perspectiva filosofică a acţiunii, a
regimului filosofic al actualităţii şi potenţialităţii; în
ceea ce îl priveşte pe Sîrbu nicio clipă nu va fi putând
fi suspectat de lipsă de onestitate. Dimpotrivă, un
exces de luciditate, senzitivitate şi raţionalitate par a îl
jupui în orice clipă de prejudecăţi.

Atent cu biografia fragilă a semenilor, Sîrbu îl
eliberează pe prietenul său Deliu Petroiu de eventuale
remuşcări, conferindu-i omului toată libertatea. E, nu
un îndemn la a te înscrie în Partidul Comunist, cum
superficial s-a interpretat, ci mai degrabă un soi de ab-
solvire generală a prietenilor, de legăminte altele decât
cele pornite din cea mai intimă şi mai onestă convin-
gere. Căci în ceea ce îl priveşte, rezervele sale mai pu-
ţin manifeste faţă de comunism s-au dovedit a fi fiind
mai oneste decât multe dizidenţe zgomotoase ale vre-
mii – şi ale mult mai supărătoarelor vremuri ce vor fi
urmat.
„Cât te priveşte însă, îi devoala oarecum tainic lui
Deliu Petroiu, cred că ar fi bine să vii şi să te înscrii şi
tu. /…/ Tu însă, odată ce Nego a făcut pasul, poţi
foarte liniştit să faci la fel. Sunt ferm convins că dacă
veţi fi un mănunchi solidar veţi reuşi să faceţi o insulă
onestă în haosul acela de ignorantism mărturisit şi
legalizat”6

Rezistenţa lui I.D. Sîrbu nu era una anticomu-
nistă manifestă, ci reprezenta o revoltă faţă de sistem
în general, faţă de putere şi resorturile ei şi viza cel mai
probabil toate regimurile restricţionatoare de libertate.

Într-o lungă scrisoare adresată lui A. Paleologu
în anul 19847 (un an orwellian), scriitorul face un soi
de neliniştitoare dezvăluire: lumea se leagănă într-un
soi de „vals hegelian” în care „ia cuvântul, Măria sa
materia”: „tac ţăranii, vorbesc vitele, pământul silo-
zurile; tac petroliştii, vorbesc cifrele, procentele, băn-
cile; tac scriitorii, vorbesc fabricile de celuloză, stuful;”8

În această lume în care „materia îşi solicită
quantumul obligatoriu de spirit”9, apare un personaj
mai puternic decât toate celelalte, care schimbă com-
plet raportul de forţe - este vorba de Limba, „ca o altă
natură”. „Ea nu e mijloc, e scop. Are un serviciu
colosal de Cadre – verifică la sânge caracterele celor
care o folosesc creator. Orice abatere de la Morala ei
/…/ e pedepsită cumplit”. 10

În acest raţionament, vizând un soi de cenzură
metafizică a limbii care îl părăseşte pe cel care o
trădează, instituind o morală esenţialistă, Sîrbu aduce
pilda destinului unor liste de scriitori talentaţi, cărora
„din motive de caracter, li s-a retras (de către limbă-
n.n.), autorizaţia de a scrie mare”. „Cazul Beniuc e
simptomatic: debutează genial cu ale sale Cântece de
pierzanie, apoi comite nu ştiu ce infracţiune faţă de
decalogul logosferei, şi iată, treizeci de volume nu
reuşesc decât a-l compromite total ca om şi ca poet.”11

Iată deci Limba, ca o entitate „de altă natură” , îşi
secretă propria sa etică, căreia Sîrbu simte că îi
aparţine şi declară asta ca fiind o atitudine cu
adevărat corectă metafizic şi biografic, justificând un
soi de luciditate biografică şi de aşezare a propriei
vieţi în cele mai corecte coordonate, căci nu-i aşa,
„infracţiunile” la etica aceasta a ei, a limbii, sunt
devastatoare pentru un destin.
„Uite cazul lui Păunescu: pământul acesta atât de
virgin şi dospit de limbă încă nefolosită în Literatura
majoră, Oltenia, l-a considerat, ca şi pe Sorescu, o
sondă de mare randament; s-a căcat pe băţ undeva,
Cadrele s-au supărat, i-au retras mandatul (e vorba de
serviciul de cadre al Limbii de care vorbea - n.n.), l-au
dat şi în stambă, făcându-l de râsul lumii, prin ispita
microfonului la care limba - muiere perfidă – l-a împins
să trăncănească - cultură, istorie, patriotism.” 12

Acestei imprudenţe, Sîrbu îi opune cazul lui
Blaga: „În schimb, Blaga /…/ mi-a spus în 1948 – Eu
aş merge să iau cuvântul, să-mi fac autocritica şi să-
mi anunţ schimbarea la faţă, dar mi-e frică de cuvânt:
ce are să zică Limba? Cum mă voi uita în ochii ei? Ce
îi voi mai putea cere?”13

Ca o recompensă a bunei sale situări în raport
cu energiile acestea ascunse ale limbii, spune Sîrbu,
Blaga a fost recompensat „după moartea sa de martir
al pudoarei cu /…/ mai multe onoruri decât orice re-
ge; nici în cel mai liberal regim nu i-ar fi apărut atâtea
exegeze (am numărat vreo 36, Dorli zice că au trecut
de 50) ca în anul 1963.”14.

Luciditatea acută a situării sale în raport cu
esenţialităţile limbii este la Sîrbu dublată de conştiinţa
unei valori de sine de care cu siguranţă era conştient,
asta constituia de altfel şi combustibilul a ceea ce
Eugen Simion a numit sarcasmul , energiile critice şi
ironia nimicitoare a textelor scriitorului.
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Înţelegem, din cruzimea ce pare că o con-
feră lapidaritatea silogistică, aerul ultimativ al
frazării din textele calificate de Eugen Simion a fi
de fapt „eseuri epistolare”, înţelegem aşadar de ce
I.D. Sîrbu părea a fi dificil pentru contempora-
neitate şi destinat postumităţii De altminteri nu
doar scrisul, dar şi prezenţa sa directă erau cumva
inadecvate cercurilor literaţilor care „nu riscau
nimic”, care „scriau despre scrieri”.
„I.D. Sîrbu n-a fost primit, cât a trăit, în salonul de
protocol al acestei generaţii, din motive ce pot fi
deduse uşor din jurnalul şi scrierile sale: 1 . pentru
că nu este deloc un tip comod, are totdeauna alte
opinii şi nu are obişnuinţa balcanică de a le
ascunde, intră repede în conflict cu prietenii iar pe
adversari nu-i slăbeşte cu ironiile sale pline de
cruzime şi, când se apucă să scrie despre ei, nu
caută frazele de catifea, in fine, 2. Gary, fiu de mi-
ner, el însuşi vagonetar în mină, este şi se poartă
ca un proletar într-un cerc de intelectuali puţin
cam snobi, unii dintre ei cu „gusturi particulare”,
estetizanţi peste măsură… Ion D Sîrbu, cu stilul
lui abrupt şi zgomotos şi cu părerile sale ce nu
cunosc complicităţile, fineţurile diplomaţiei,
produce totdeauna pe unde trece reacţii contra-
dictorii, uneori de-a dreptul ostile. Este vehement
în limbaj, îi place să bârfească (se vede repede din
scrisori), face portrete caricaturale, umorul lui este
adesea, negru, e scurt, elevul lui Blaga nu este deloc
un tip de pus pe rană…” , spune Eugen Simion.15

De altfel, I.D. Sîrbu, într-o scrisoare către
Virgil Nemoianu (căruia i se adresează afectuos şi
cu „dragă Pilu”, sau „dragă Pilu Nemoianovici”), se
auto-caricaturizează ca fiind un „simplu gimnast
amărât al actului numit filosofare”16 .
„Eu la Craiova, neavând bibliotecă ( nici măcar un
dicţionar de filozofie), şi nici măcar un profesor de
filozofie în bătaia îndoielilor sau memoriei mele, a
trebuit să renunţ la filozofie ca specialitate. Am
rămas un simplu gimnast amărât al actului numit
„filosofare”. Nu „speculaţie”, nici „meditaţie”, nici
contemplaţie, ci simplă filosofare, adică exerciţiu
de gândire prin care îmi întreţin tonusul de luci-
ditate, morală, melancolie eschatologică…” 17.

În acest context, tonul corespondenţei sea-
mănă izbitor cu stilistica postumului şi celebrului

Jurnal, acesta din urmă dând impresia unor
epistole adresate disperat postumităţii, unui desti-
natar exact dar abstract, răsunând de ecourile sin-
gurătăţii. Sîrbu avea conştiinţa lucidă a singula-
rităţii sale, a valorii şi inadecvării sale depăşită
doar de un benefic şi potenţator energetism (ca al
lui Pandrea), dar tocmai această alogenie culturală,
acutizată în decursul exilului său oltenesc, a făcut
să lumineze cu mai multă frumuseţe locurile îm-
prejmuitoare ale limbii. „Sunt obsedat de gândul că
limba română, în secolul trecut, a fost victima unei
grave şi superficialităţi lexico-lingvistice. nu a ac-
ceptat reforma (de care am râs atâta) a bietului
dascăl blăjean Arumne Pumnul, profesorul lui
Eminescu la Cernăuţi. /…/Limba ţăranilor, legată
de ogor, vite, stână, pădure, e în curs de uitare şi
dispariţie. Lexicul nostru de bază se împuţinează
şi piere – în timp ce dicţionarele de neologisme se
îngroaşă.”18

Marcat de aceste comandamente ale limbii,
alogenul Sîrbu pare consolat de pierderea partidei
cu prezentul, mizând (cu un scepticism şi cinism
depăşite de încrederea în geniile bune ale Limbii,
care îl susţineau pe Blaga) într-o dreaptă postu-
mitate.

„Las vouă moştenire câteva caiete pline de
asemenea arpegiaturi total inutile într-o lume în
care Destinul nostru, al tuturora, îl fixează, pe un
secol înainte, nişte economişti, diplomaţi sau
militari totali opaci faţă de filozofie, principală sau
secundară” 19.

O spune asta un I.D. Sîrbu căruia se pare că
îi lipsesc nu doar accesul la tipar, la catedră, la îm-
părtăşirea unor valori culturale, ci câţiva ani „fu-
raţi” din biografie, o spune dizidentul antisistem
care a învins până la urmă, căci a fost suficient de
puternic să îşi păstreze ingenuitatea: „Personal am
avut parte de o viaţă în care singura mea grijă a
fost să îmi salvez sufletul: să pot rămâne curat. Am
fost iubit de prieteni (deşi unii dintre ei m-au
costat ani lungi de suferinţă esenţială): nu
contează, am exact 19 ani în care nu am avut acces
la tipar şi iscălitură, şi chiar ceea ce am scris în
tinereţe a fost dat la topit. Eu am debutat la 52 de
ani, am avut o juneţe splendidă şi vitează, am o
bătrâneţe demnă şi jalnică, maturitatea îmi lip-
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seşte din calendar. Ea e depusă la o bancă - păcat că
nu pot scoate acum, măcar cinci ani din econo-
miile mele în ani şi forţă.”, se destăinuie el aceluiaşi
Nemoianu (Pilu).20

I.D. Sîrbu a „trecut în Otopenii de dincolo”, cum se
exprima în scrisorile sale către acelaşi Nemoianu,
ca urmare a unui cancer generalizat, ca un „cochet
soare nipon”, un „cernobîl deasupra omuşorului” .21

„Acum am intrat în lunga şi dureroasa agonie care
precede sfârşitul. Teoretic mă consider bine
pregătit (creştineşte) pentru acest sfârşit, totuşi mi-
e frică mereu ca nu cumva aceste dureri, ce muşcă
din trupul meu să-mi altereze într-o bună zi, şi
acea luciditate la care eu ţin atât de mult” 22

Contrar portretelor în esenţă inexacte de re-
voltat inadaptat (sau poate tocmai din această
cauză), ID Sîrbu a trecut acel „prag albastru” cum
spunea, cu o doză de invidiat de nativitate şi ino-
cenţă. „Cele mai bune cărţi ale mele rămân nescri-
se”, declara el, „Stau drept şi curat în faţa dascălilor
mei ardeleni” „Mă simt eliberat de literatură.. Mă
pregătesc pentru intrare într-o altă colectivă. Cred
că prietenii mei, plecaţi mai demult, Blaga, Ghibu,
Rusu, Roşca, Stanca, Cotruş, Eta Boeriu, pe Oto-
penii de dincolo mă aşteaptă agitând steguleţe. Eu
mi-am meritat ţara şi Limba”23.

Post scriptum:

Într-un soi de final ironic, la moartea celui care pe
timpul vieţii fusese internat la secţia „Scriitori şi
intelectuali dificili” a penitenciarului Jilava, a parti-
cipat şi unul dintre ofiţerii săi de supraveghere: "În
ziua de 19.09.1989 am fost prezent la funeraliile
scriitorului I.D. Sîrbu, care au avut loc la Cimitirul
Sineasca. Necrologul defunctului a fost susţinut din
partea Uniunii Scriitorilor de către Ştefan Augustin
Doinaş.” 24, turna în limbă lemnoasă pentru ultima
oară locotenentul Andreiaş.
Pentru I.D. Sîrbu începea Postumitatea în care ur-
ma să îşi ia toate revanşele meritate. Pentru că
Limba, pe care nu s-a sfiit să o privească în ochi, va
fi având grijă de el de acum încolo o bună bucată
de istorie.

_______________________________

1 . Ion D. Sîrbu, Opere, II Corespondenţă, ed. Fundaţiei

Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, prefaţă acad. Eugen

Simion, Buc., 2013

2. Ibid., pag.1031

3. Ibid.

4. Ibid.

5. Ibid., pag.1031

6. Ibid., pag.1032

7. Ibid., pag.1008
8. Ibid., pag.1010

9. Ibid.

10. Ibid., pag. 1011
11. Ibid., pag. 1011 .

12. Ibid..

13. Ibid..

14. Ibid.

15. Eugen Simion, „O psihodramă a singurătăţii”. op. cit.,
pag. VIII.

16. Ion D Sîrbu, op. cit., pag. 976.

17. Ibid.

18. Ibid. pag. 977.

19. Ibid.

20. Ibid., pag. 979.

21. Ibid., pag.1003

22. Ibid., pag.1003

23. Ibid.

24. MIhai Barbu, “Despre memoriile lui Ion D Sîrbu. O

reconstituire”, ed. AutografMJM, Craiova, 2011
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ea a ales. îi plăcea sa zboare
pe buzele ei înflorise-ntr-o clipă uitarea
să zburăm în pădurile din iarna cea mare
să purtăm alte chipuri savurând splendoarea

altei legi. taci şi ascultă
cum cântă ecoul din stele rotunde
prin pulberi risipirea-i prea multă
dar noi unde suntem. unde?

ultima filă

o ultimă filă împietrită
am să las în pace cuvintele
unele s-au rostogolit pe alături
ca nişte păsări care
ciugulesc moartea în cinstea mea
altele stau îngrămădite la ferestre
privind prin ochii depărtării
apele neschimbate ale cerului
şi mâine
vor bea apă din floarea sânzienelor

o ultimă filă împietrită
în oglinzi
se revarsă broderii de ecou veritabil
desenând fluturi
în palma ultimei iluzii

ION OPRIȘOR

doar în vis mamă

destul de rar intru în camera ta
doar atunci când mi se deşiră
câte un vis cu tine
clipe îmbălsămate stacojii
îmi pătrund în oase
fluierând toate anotimpurile
de mult lumina clară a zilei
nu te mai atinge
în aerul rece al odăii
sângele meu
caută aceeaşi fotografie
cristalul numelui
îmi sună în urechi
deschizând ca pe-o fereastră
bucata de cer de la capătul uliţei
acolo te văd prin ochii livezii
întinzându-mi poala cu mere coapte
întind mâna
şi mâna ta îmi mângâie tâmpla

ai albit ioane!

zbor

ea a ales noaptea asta
prea mică pentru atâta singurătate
nu ştiu ce sunt. închide fereastra
stinge lumina şi trage obloanele toate
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elegante, rămân de ocazie”, mi-a explicat, şi a înce-
put să-mi pieptene părul. Mi-a făcut două codiţe,
semănam ca două surori. Din prima noapte m-a
luat cu ea în pat, iar de atunci am fost nedespărţite.

În după-amiaza aceea a venit, ca de obicei, de
la şcoală. Era nerăbdătoare: i-a spus mamei că tova-
răşa i-a dat ca temă să scrie o poezie despre tovară-
şul Nicolae Ceauşescu. Cele mai bune poezii urmau
să fie citite în faţa clasei şi notate cu un zece în cata-
log. Şi-a mâncat parizerul pane numai pe jumătate
şi a fugit în camera noastră. N-aş putea să spun cât a
stat la birou, cocârjată peste caietul dictando plin de
mâzgăleli. La un moment dat, mama a bătut la uşă
şi a intrat cu o lumânare aprinsă, fixată cu ceară cal-
dă pe o farfurioară. A aruncat o privire peste umă-
rul Alinei, a mângâiat-o pe creştet şi a ieşit. Într-un
final, fetiţa a părut mulţumită. A trecut cele trei
strofe pe curat, le-a mai citit o dată în faţa mea cu
voce tare, cu patos şi cu mâna dreaptă gesticulând
ca a unui dirijor, apoi m-a întrebat:
-Oare e mai bună decât a Adelei?

Apoi a închis caietul, m-a luat sub braţ şi am
mers în dormitorul părinţilor. Stăteau în pat, la
lumina lumânării, înveliţi bine, lipiţi cu urechea de
aparatul de radio, peste care aşezaseră perna cea
mare a mamei. Asta făceau în fiecare seară, dar
acum aveam impresia că se întâmpla ceva deosebit.
Alina a deschis gura să îşi anunţe triumful, dar tata
i-a făcut semn să tacă. Nu înţelegeam nimic, apa-
ratul se scremea şi pârâia în surdină. Dar mama îşi
acoperise gura cu palma, iar ochii îi sclipeau ciudat.
Alina s-a urcat şi ea în pat şi a început să îmi dea jos
hainele, una câte una. Apoi m-a îmbrăcat la loc. Mi-
a desfăcut codiţele şi mi-a împletit părul. S-a jucat o
vreme cu pleoapele mele, închizându-le şi deschi-
zându-le, apoi a început să caşte. În sfârşit, tata a în-
chis radioul, şi-a aranjat perna sub cap şi a spus:
-De acum, Dumnezeu cu mila, că nu ştim ce va

mai fi. Te pomeneşti că îl dau jos.
-Mai degrabă ajung ei la beci. Vai de ei şi de

familiile lor! , i-a răspuns mama.
-Pe cine să dea jos, mami?
-Pe Ceauşescu, pe cine?
-Cum să-l dea jos? Cine să-l dea jos? Tocmai i-am

scris o poezie frumoasă, mâine o s-o citesc în faţa
clasei şi o să iau un zece. Pe cuvânt. Se cheamă „Omagiu

ANCA GOJA

NOAPTEA OCHILOR ALBAȘTRI

Nu ştiu exact când s-a întâmplat. În orice caz,
nu trecuse mult timp de când părinţii ei mă
aduseseră din U.R.S.S.. Alina încă mai ronţăia stafi-
de din pungile acelea mari cărate de ei din excursie,
încă mai cotrobăia prin dulapuri după tabletele de
ciocolată rusească ascunse de mama sa.

Atunci a venit noaptea în care Alina a învăţat
ce e frica. Noaptea când a aflat că uneori, pentru a-i
păstra pe cei dragi, trebuie să minţi. A fost momen-
tul când a ştiut că nu doar Moşul cu sacul e rău, ci şi
oamenii cu ochi albaştri, îmbrăcaţi în costume gri.
Şi tot atunci i-am promis că îi voi fi alături până
când se va face mare şi va şti să îşi poarte singură de
grijă. Căci nu era ca şi cum ea ar fi fost stăpâna mea,
ci, mai degrabă, ca şi cum eu i-aş fi fost o a doua
mamă.

Ne-am plăcut de la prima vedere. Îi strălucea
faţa de bucurie când m-a scos din cutia de carton pe
care scria, cu litere chirilice, „Katia”. Cuvântul l-a
citit tatăl Alinei, studiase rusa la şcoală. Aşa mi-a
rămas numele. Şi Alina e un nume frumos. O fetiţă
nu cu mult mai înaltă decât mine, cu părul ceva mai
închis la culoare, prins în două codiţe, râzând
colorat, molipsitor. I-am plăcut pentru că eram
nouă, foarte mare, cu bucle blonde, cu rochiţa verde
şi şorţuleţul alb cu portocaliu strălucind de cură-
ţenie, cu obrajii proaspeţi ca ai unei ţărănci lucrând
veselă şi cu spor pământul mănos al Mamei Rusia.
Mi-a spus că îmi va face haine noi, „astea sunt prea
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ci bărbaţi cu ochi albaştri. Înţelegi?
Alina îl privea pe tatăl ei cu ochii căscaţi. O

vedeam cum înghite în sec, imaginându-şi toate
bunătăţile acelea.
-Adică, acolo toţi bărbaţii au ochi maro?
-Nu neapărat. Oamenii cu ochi albaştri sunt

paznicii lui Ceauşescu, securiştii. Un soi de miliţieni
foarte răi, a explicat tata.
-Şi Katia are ochi albaştri.
-Da, dar Katia e prietena ta. Deşi, dată fiind

originea ei, n-aş băga mâna în foc că nu e vreo
spioană infiltrată în familia noastră. Tata zâmbea.
-Pun pariu că în ţările alea nu există pionieri, a zis

fetiţa într-un final.
Tata a oftat.

-Hai, du-te şi te culcă, e târziu. Ia şi lumânarea cu
tine. Ai grijă să nu te împiedici.

În noaptea aceea, Alina s-a tot zvârcolit. A doua
zi s-a întors de la şcoală plânsă: poezia ei nu fusese
suficient de bună pentru a fi citită în faţa clasei.
Printre hohote, mi-a spus că învăţătoarea o certase
pentru că repetase un cuvânt la sfârşitul a două
versuri: „fierbinte”. Rima nu era bună. Am încercat
să o consolez, să-i spun că era doar prima ei poezie,
cu puţin exerciţiu putea să devină o poetă adevărată,
dar ea suspina întruna. Avea să fie o zi proastă până
la capăt.

Seara, părinţii Alinei au ascultat din nou radi-
oul. Acum păreau şi mai îngrijoraţi. Dar Alina nu i-
a mai întrebat nimic şi nici ei nu au arătat că ar avea
chefde vorbă. Apoi ne-am culcat.

În toiul nopţii, am auzit bubuituri în uşă. Dacă
aş fi avut o inimă, mi-ar fi stat în loc. Alina m-a luat
în braţe şi m-a strâns tare. Am auzit uşa de la intrare
deschizându-se şi pe tata vorbind cu nişte bărbaţi.
Nu le recunoşteam vocile. Erau răstite. Păreau ner-
voşi şi grăbiţi. Apoi am auzit şi vocea mamei:

-Dar ce-am făcut? Unde ne duceţi? Avem un
copil, nu putem pleca aşa.

Aproape că plângea. Fără să se desprindă de
mine, Alina s-a ridicat din pat şi a deschis uşa came-
rei. La lumina unei lumânări, pe care tata o ţinea în
mână, am văzut chipurile palide şi speriate ale pă-
rinţilor Alinei, şi doi bărbaţi în costume gri, cu cra-
vată. Le spuneau mamei şi tatei să se îmbrace ur-
gent, că trebuie să plece. Pe noi nu ne-au zărit, stă-

tatălui meu”.
-Ei , asta-i bună. Ai scris o poezie despre mine?,

se miră tata.
-Nu, despre tatăl meu adevărat, tovarăşul Nicolae

Ceauşescu.
-Ei, căcat.
-Ai spus un cuvânt urât.
-Iartă-mă, s-a scuzat tata. Dar şi tu ai spus ceva

urât. Ce e drept, nu eşti tu de vină. Dar să ştii că sin-
gurii tăi părinţi adevăraţi suntem noi. Şi vom rămâ-
ne părinţii tăi toată viaţa. Cât despre Ceauşescu, să
sperăm că va face cancer galopant în curând, că
altfel nu cred să scăpăm de el.
Alina îşi muşca buzele.
-Despre ce vorbeau la radio?, a întrebat, schim-

bând vorba.
-Muncitorii din Braşov s-au revoltat, nu mai vor

să muncească, i-a explicat mama.
-Sunt leneşi?
-Nu sunt leneşi, sunt flămânzi, ca noi. S-au sătu-

rat să li se dea pâine pe cartelă, să nu aibă căldură în
case şi apă caldă. Vor să îl dea jos pe Ceauşescu.
-Păi Ceauşescu ne ia mâncarea şi apa caldă?, în-

trebă mirată fetiţa. Alina privea în jos şi lovea ritmic
cu piciorul în uşa dulapului din lemn de nuc, cu
închizătoarea stricată. Macrameul se bălăngănea şi
el înainte şi înapoi, iar balerina de porţelan care toc-
mai executa o piruetă risca să cadă şi să se facă
ţăndări.
-Cine altcineva? Nu e el marele conducător? Nu

aşa învăţaţi voi la şcoală?
-Tovarăşa învăţătoare ne spune despre tovarăşul

Nicolae Ceauşescu numai lucruri bune, pe cuvânt.
Iar eu i-am jurat credinţă când am devenit pionier.
-Las-o, dă-i pace. O să crească, a dat mama din

mînă a lehamite.
-Nu, cred că e timpul să ştie. E mare deja, poate

să înţeleagă. Alina, ascultă-mă puţin. Copiii din alte
ţări îşi pot cumpăra câte haine frumoase şi câte
Katii vor. Acolo, oamenii nu stau în frig iarna, pen-
tru că le merg caloriferele. Şi pot face baie la orice
oră, cu apă caldă, care vine de la robinet. În alte ţări,
oamenii pot mînca trei pâini pe zi, dacă au chef, şi
câte o rudă întreagă se salam de Sibiu. Iar copiii se
uită la desene animate cât vor. Şi asta, numai pentru
că în ţările alea nu există un Nicolae Ceauşescu. Și ni-
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-Precis i-a citit-o tovarăşa învăţătoare la tele-
fon. Aşa mi-a spus Adela, că toate poeziile noastre
o să ajungă la tovarăşul Nicolae Ceauşescu, pentru
că el e foarte deştept şi ştie tot. Şi Adela mi-a mai
spus că nu e adevărat că în alte ţări oamenii mă-
nâncă trei pâini şi o rudă de salam de Sibiu pe zi,
pentru că ar însemna că acolo toţi oamenii sunt
foarte graşi. Chiar şi copiii. Şi atunci ei nu ar mai
încăpea în costumele de pionier. Dar eu i-am zis că
în ţările alea nu sunt pionieri, în schimb tata mi-a
spus că este apă caldă la robinet tot timpul şi
căldură în calorifere. Şi copiii nu se mai uită la
desene, pentru că deja au văzut foarte multe şi s-au
săturat de ele. Şi toate astea pentru că acolo
oamenii nu au un conducător iubit. Şi atunci Adela
a început să plângă, şi tovarăşa a venit şi ne-a
întrebat ce se întâmplă. Iar Adela i-a spus că eu
sunt o mincinoasă şi că nu mai vrea să fie prietenă
cu mine. Şi atunci i-am spus tovarăşei că eu nu
mint niciodată, pe cuvânt, nici pe ea, nici pe
părinţii mei şi cu atât mai puţin pe Adela, care e
prietena mea cea mai bună, după Katia, dar că eu
ştiu foarte sigur că în alte ţări sunt dulciuri multe şi
banane şi portocale pentru toţi copiii şi că la radio
a spus că muncitorii flămânzi din nu ştiu ce oraş o
să-l dea jos pe Ceauşescu, ca să aibă şi copiii lor
ciocolată şi banane şi portocale.
Sub plapumă, întunericul era cald şi umed.
-Katia, tu crezi că uneori e bine să minţi?

Atunci am strâns-o pe Alina mai tare în braţe şi m-
am gândit cum puteam s-o ajut dimineaţă să se
pregătească pentru şcoală.

team ascunse după rafturile bibliotecii din hol. Tata
şi-a luat o pereche de pantaloni şi haina direct peste
bluza de pijama. Mama a apucat nişte haine din cu-
ier şi s-a ascuns în baia de serviciu.

-Hai odată, că nu te duci la nuntă!, i-a strigat
unul dintre costumele gri. Mişcă-te, nu avem toată
noaptea la dispoziţie!

-Se grăbeşte şi ea cât poate. Nu e uşor să fii trezit
în miez de noapte şi să ţi se spună că trebuie să pleci
nu se ştie unde, a spus tata, cu voce stinsă.

-Comentezi?, s-a burzuluit celălalt costum, şi i-a
tras o palmă peste scăfârlie. Lasă că vezi tu. Te învă-
ţăm noi să-ţi ţii gura, să fii respectuos. Unde e apa-
ratul?

-Ce aparat?, a întrebat tata. Avea pumnii strânşi.
-Nu-mi face mie pe prostul. Aparatul de radio la
care ascultaţi posturi străine. Şi nu încerca să negi,
noi ştim tot.

Tata s-a îndreptat spre dormitor. I-am şoptit
Alinei să tacă şi să nu cumva să plângă. Ochii i s-au
umplut de lacrimi, dar nu a scos niciun sunet.
Apoi au plecat, încuind uşa pe dinafară. Lumâ-

narea încă ardea pe un raft al bibliotecii, aruncând
umbre sinistre în apartamentul îngheţat. Abia atun-
ci mi-am dat seama că Alina e îmbrăcată doar într-o
pijama subţire şi am îndemnat-o să se bage repede
în pat. Fetiţa a tras plapuma peste capetele noastre
şi, după câteva minute în care răsuflarea ei ne-a
încălzit, m-a întrebat:

-Cine erau oamenii ăia?
-Nişte oameni răi.
-Crezi că erau bărbaţii cu ochi albaştri?, m-a

întrebat.
-Tot ce-i posibil. Lumina era slabă, nu i-am văzut

prea bine, i-am spus.
-Oare unde s-au dus mami şi tati?
-Nu ştiu, dar ne vor spune, cu siguranţă, când se

vor întoarce. Dimineaţă, când ne trezim, precis ne
vor povesti totul, încerc eu să o liniştesc.
-Îţi spun ceva, dar să nu mai zici nimănui. Cred

că eu sunt de vină. Pe cuvânt.
-Pentru ce?, întreb, fără să pricep.
-Că bărbaţii cu ochi albaştri i-au luat pe mama şi

pe tata. Cred că tovarăşul Nicolae Ceauşescu a vrut
sămă pedepsească, pentru că nu i-a plăcut poeziamea.
-Dar tovarăşul ţi-a citit poezia?
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DORIN DAVID

La marginea labirintului.
Corespondențe între conceptele lui Mircea Eliade

și proza sa fantastică1

Capitolul 5.3. “Egalitatea” faptelor religioase
(urmare din numărul 4 (13) octombrie 2016)

E inutil să insistăm asupra acestor deosebiri
care sar în ochi. Un element totuşi le rămîne comun
şi nu trebuie pierdut din vedere: persistenţa motivu-
lui coborîrii în Infern întreprinse pentru salvarea
unui suflet; că este vorba despre sufletul unui bol-
nav oarecare (şamanism stricto sensu), al soţiei (mi-
turi greceşti, nord-americane, polineziene, central-
asiatice) sau al omenirii întregi (Cristos), deocam-
dată nu contează prea mult.”38 [italice M.E.] ; “se
impunea totuşi să nu rămînem imobilizaţi în per-
spectiva istorico-culturală şi să ne întrebăm dacă un
simbol, un mit, un ritual nu pot cumva să releveze,
dincolo de istoria lor, condiţia umană însăşi ca mod
distinct de existenţă în Univers”39.

Pentru că sînt prea multe, alegem doar cîteva
exemple din Sacrul şi Profanul: “istoria religiilor, de
la cele mai primitive pînă la cele mai elaborate, este
constituită din acumularea de hierofanii, din mani-
festările realităţilor sacre. Între cea mai elementară
hierofanie, de exemplu manifestarea sacrului într-
un obiect oarecare, o piatră sau un copac, şi hiero-
fania supremă care este, pentru creştini, întruparea
lui Dumnezeu în Iisus Hristos, nu există deloc soluţie

de continuitate. Este, mereu, acelaşi act misterios...”40

(italice D.D.); “să ne limităm la cîteva exemple, alese
din civilizaţii diferite şi capabile să ne facă să înţele-
gem rolul spaţiului sacru în viaţa societăţilor tradi-
ţionale, oricare ar fi, de altfel, aspectul particular sub
care se prezintă acest spaţiu sacru: loc sfînt, casă de
cult, cetate, «Lume». Întîlnim pretutindeni simbolis-
mul Centrului Lumii...”41; “diferitele tradiţii religioa-
se au folosit din abundenţă simbolismul Podului
periculos sau al Uşii strîmte. [...] descriere analoage
se întîlnesc mai peste tot în lume.”42; “De la o religie
la alta, de la o gnoză sau de la o înţelepciune la alta,
tema imemorială a celei de-a doua naşteri se îmbo-
găţeşte cu valori noi, ce schimbă uneori radical con-
ţinutul experienţei. Rămîne, totuşi, un element co-
mun, invariabil [...] : accesul la viaţa spirituală com-
portă întotdeauna moartea faţă de condiţia profa-
nă43 [italice M.E.] .

Chiar şi în cele mai specializate lucrări ale lui
Eliade cum ar fi cele despre şamanism sau Yoga,
apare aceeşi idee: “hierofaniile au particularitatea de
a tinde să dezvăluie sacrul în totalitatea sa [...] . În
cea mai elementară hierofanie este exprimat totul:
manifestarea sacrului într-o «piatră» sau într-un
«arbore» nu este nici mai puţin misterioasă, nici mai
puţin demnă decît manifestarea sacrului într-un
«zeu». Procesul de sacralizare a realităţii este acelaşi:
forma luată de acest proces de sacralizare în con-
ştiinţa religioasă a omului este diferită.”44 [italice
M.E.] ; “Să subliniem totuşi un fapt, de interes mai
curînd istoric: Yoga reia şi prelungeşte simbolismul
imemorial al iniţierii; cu alte cuvinte, ea se integrea-
ză într-o tradiţie universală a istoriei religioase a
omenirii”45.

Şi în convorbirile sale cu Claude-Henri Ro-
cquet, Eliade întăreşte această idee a sa: “consider că
există o unitate fundamentală a experienţelor reli-
gioase”46. Mai mult, face o afirmaţie de credinţă,
care confirmă ipoteza analizată în acest capitol, cît
se poate de clar: “- Cînd vorbiţi despre religii, despre
culturi, fie şi despre cele mai primitive şi mai arha-
ice, ca cele din Australia, o faceţi cu un nemărginit
respect. [...]

- Mă simt în întregime contemporanul marilor
reforme, al marilor revelaţii [...] . Toate construcţiile
vorbesc despre egalitatea dintre oameni. [...] Dacă
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49. Ibid., p. 12

există într-adevăr vreo descoperire originală şi impor-
tantă care ar putea caracteriza secolul nostru, atunci
ea este aceasta: unitatea istorică a spiritului uman.”47

Ar fi inutil să cităm toate exemplele care apar
de-a lungul operelor ştiinţifice ale lui Eliade. Doar încă
unul singur, luat din Istoria credinţelor şi a ideilor
religioase, lucrarea care încheie munca lui Eliade pe
tărîmul fenemenelor religioase, va fi de ajuns. Eliade
afirmă aici încă din primul paragraf ideea sa centrală,
aceea de suporter timp de aproape o viaţă întreagă a
egalităţii faptelor religioase: “Pentru istoricul religii-
lor, orice manifestare a sacrului este importantă; orice
rit, orice mit, orice credinţă sau figură divină reflectă
experienţa sacrului...”48.

Eliade a crezut în spiritul uman şi în unitatea sa
“profundă şi indivizibilă”. El a considerat că toate căr-
ţile pe care le-a scris vor transmite pînă la urmă cu
succes credinţa sa într-o deplină egalitate a tuturor
faptelor religioase, ceea ce se poate traduce cu alte
cuvinte, şi concret va putea duce, odată însuşită, la o
neştirbită şi continuă înţelegere între toţi oamenii,
indiferent de religia lor. Chiar dacă toate celelalte
concepţii ale lui Eliade vor fi uitate sau ignorate, cel
puţin această ultimă idee nu ar trebui nici uitată, nici
ignorată, în special în aceste vremuri ale unei ameste-
cate lumi pluri-religioase, în care oamenii trebuie să
găsească soluţii nu doar pentru aşa-numita toleranţă
religioasă, fiindcă a tolera nu este întotdeuna de
ajuns, ci mai mult, pentru a înţelege şi accepta; aceas-
ta e lecţia “încă insuficient asimilată”49 a egalităţii
faptelor religioase exprimate de Mircea Eliade.

Autorul a scris mai mult sau mai puţin criptic
despre această egalitate, a “camuflat” voit sau involun-
tar de-a lungul operei sale această viziune. La rîndul
său, analistul a încercat să pună cap la cap fragmente
disparate şi să descifreze această concepţie pe cît se
poate cu acurateţe, şi fără să se îndepărteze prea mult
de ideile originale ale autorului. Însă felul în care vor
proceda oamenii în continuare cu această idee, de o
vor accepta ei sau nu şi dacă şi-o vor însuşi, cu toate
că în ultimă instanţă ne priveşte mai mult sau mai
puţin direct pe toţi, depăşeşte orice putere de predicţie.

_________________________________

38. Ibid., pp. 204-205

39. Ibid., p. 218
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toriu, de a mlădia și îmblânzi abordările epistemologice
și axiologice eurocentrice inflexibile. Așadar, în orice mod
local de fiosofare nu găsim doar răspunsuri unice și par-
țiale, judecarea acestuia va fi una contextuală, ridicată
de pe extreme: chiar și în modelul localist aflăm – dacă
examinarea nu e robită partizanal – preexistențe plura-
le, deja transmiteri la global, la un context fie el și cos-
mopolit – pe de altă parte, nu ruperea necruțătoare a
rădăcinilot va duce gândirea românească (aceea de ieri,
aceasta de azi) la dialogul european sau internațional
de idei, ci tocmai, odată cu vizionarea ansamblului,
discutarea aspectelor originale și deci creatoare ale
acestuia; rădăcinile roditoare.

Un dialog creator ar fi putut lega, încă de timpu-
riu, cu lumea, ca scriitor și om de teatru (dramaturg,
estetician, teatrolog) dar și ca filosof, Camil Petrescu:
studiase fenomenologia lui Edm.Husserl (în Istoria
filosofiei moderne, vol.3, 1938, capitolul consacrat
gânditorului german îi aparține), era prin urmare
cunoscătorul en titre, dar se va exprima și în chip
original cu substanțialismul (Doctrina substanței), cu
modalitatea noologică (aci, probabil, o influență, însă
tăinuită, va fi fost Rudolf Eucken, după care toate
activitățile umane depășesc sfera naturii, insuficientă și
relativă, învederând alta autonomă – sfera noologică –
viața nefiind prelungirea naturii ci transcenderea ei),
cu modalitatea ortologică. Despre noologia camil-
petresciană am vorbit și cu alte ocazii (în 1966 și 1968),
la apariția Doctrinei substanței (1988) încercând și o
aproximare a concepției ortologice a gânditorului (1).
Revin aici cu alte considerații, urmărind și alte traiecte
ale fenomenologiei, unele ajungând și la Camil Petres-
cu, unul dintre aceste itinerarii fiind parcurs și de încă
puțin cunoscutul la noi Emmanuel Levinas. Acesta l-a
înțeles bine pe Husserrl, deslușind aspecte mai puțin
accesibile ele enigmaticei construcții filosofice. Inten-
ționalitatea, care, în fenomenologie, constituie esența
conștiinței e totodată deja subiectivitatea subiectului și
mișcarea, aci, e constant autotranscenderea (2). Camil
Petrescu va gândi și el, la un moment dat, astfel. Unde-
va, în notele cu care își completează mereu monumen-
tala lucrare (aproximativ o mie de pagini), tentativă de
a reconstrui filosofic lumea, el scrie: ,,...ierarhia semnifi-
cațiilor determinate substanțial (formulate în expresii
științifice) constituie ortologia. Aceasta este, deci,
întoarcerea substanței asupra ei însăși într-un act de

AUREL I. BRUMARU

ORTOLOGIA. UN DIALOG AL CULTURILOR

Armai interesa gândirea românească, prin câțiva
dintre împuterniciții ei, pe intelectualul apusean de
astăzi, va fi chemând ea interesul european din secolele
20, 21? Întrucât dincolo de opoziția regresivă (a
observat corect Virgil Nemoianu) a funcționat preme-
ditat tendința spre multiculturalitate, o astfel de coope-
rare, dialogul spornic sunt cu putință: subiectivismul,
reticențele alimentate tradiționalist pot întâmpina
benefic ori pot pune sub întrebare, la Lucian Blaga sau
la Constantin Noica, raționalism-empirismul postsco-
lastic dobândit, de regulă, de omul occidental; alarma
în fața vehementei tehnologizări de azi este aidoma la
Heidegger – și la apostații săi Derrida ori Deleuze – cu
îngrijorarea unor Noica ori Petre Țuțea, ontologia
unuia, antropologia creștină a celuilalt fiind operațio-
nale; Anton Dumitriu (Orient și Occident, 1943,
Culturi eleate și culturi heracliteice, 1987) și Mircea
Eliade nu sunt susținătorii adinamismului istoric
oriental, dar, precum europenii C.G.Jung sau Dumezil,
nu contestă multiplicitatea axiologică a tradițiilor,
meritele culturii cartesiene în domeniu sunt recunos-
cute, ele trebuie însă relativizate, mișcate din poziția
pancratică; Ioan Petru Culianu, alumn al lui Mircea
Eliade, e inspirat în mare măsură de aceleași tradiții
anistorice și inamovibile, dar acest lucru nu l-a con-
damnat defel la evazionism, la nostalgia silită de ori-
gini, demersul său va fi doar, ca al înaintașilor pe teri-
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autocreație,, (3). Ortologia camilpetrescaină ar fi, până
la un punct, și ceva dintr-o ,,jurisprudență,, filosofică ?
Orișicum, ea dezbate între existență și dreptul la exis-
tență. Dacă ceea ce este dat e prins într-un dosar ori
într-un catalog din care nimic nu lipsește (sunt acolo,
neatinse, toate filele) ce oare ne dă dreptul să pronun-
țăm – cum și facem și chiar, uneori, și izbutim – alte
feluri de a exista, alte existențe, altceva decât existența
aceea, pură și simplă, din catalog? Catalogul – spre a
continua astfel – se deșteaptă câteodată, se întoarce
asupra lui însuși, se trezește la conștiința de sine, se ci-
tește. Își va fi, prin urmare, ustensilă și obiect al usten-
silului: deopotrivă – și unul și celălalt (ar aproba aceasta
Fenomenologul) – numai într-o lume noetică, iar nu
fizică (adică nu o lume a naturii). Dar aceea, lumea
noetică, s-a văzut deja, totuși, ca însăși lumea fizică,
deci ca exteriorul, ca natura. Vădire ce cade, la Camil
Petrescu, în sarcina ortologiei: ca fiind ceea ce obiecti-
vează ,,concretul din gândire,, (4). O ipoteză ce pare a
fi mulțumitoare, căci, să fim atenți, gânditorul nostru
ne încredințează acestea: ,,Ceea ce am dori să rămâie
stabilit este că actul de constituire al ortologiei are la
bază separarea, sub condiție istorică, a actului originar
al cunoașterii, care este unic în esența lui pentru toată
ortologia, oricare ar fi apoi modalitatea ortologică".

Substanțialismul lui Camil Petrescu să nu fie, prin
urmare, și o tentativă de a evidenția intrarea, ivirea în
real, în ,,concret" a lui ,,cum e cu putință" (adică, în
formularea lui Constantin Noica, a transcendentalului
kantian )? Din complicata, pe alocuri deja inextrica-
bila Doctrină a substanței, la care autorul ei a adăugat
în timp – reveniri care, iată, nu mai sfârșeau – noi
ramuri, stratificând, etajând rețin – gânditorul însuși ar
fi fost probabil surprins ! – aceasta: ontologia (căci în
definitiv de aceasta este vorba) lui Camil Petrescu nu e
analiza determinărilor ființei, este însă o explicare a
modurilor în care aceasta va fi fost plăsmuită. Dacă
transcendentalul, ca la Imm. Kant, e locul de naștere al
conceptelor (conceptul în posibilitate, încă), substanția-
lul e tocmai aprobarea lor, patentarea ca existențe în
lumea concretului, indiferent de aspecte și perspective
(,,...concretul îngăduie orice perspectivă, asupra naturii
lui absolute..., oricare din modurile sale poate fi luat ca
esențial și constitutiv"). În ,,actul originar" orice este
(probabil) prezent tocmai de la început, stând încă,
totuși, în noaptea necunoașterii.

Când ceva se ivește cu însăși cunoașterea, va fi fiind o
existență nouă această ivire; o existență nouă în lume.
Să punem în joc virtualitatea: spiritul, materia chiar,
visează pentru cunoașterea noastră, pentru ceea ce
realitatea deja iscată își adaugă. O visare neîntreruptă.
Ortologia semnează certificatul de naștere. Îmi închi-
pui – cu aceste cuvinte împrumutate din literatură, vor-
bele literaturii– ce ar însemna tăcerea, absența ortolo-
gică: bombardat din interior, noaptea, în agitatul somn
al posibilității (,,în orice punct al concretului se poate
afirma un număr infinit de adevăruri"), de milioane de
imagini, creierul le varsă afară învăluind cu ele așezări-
le, pământul; milioane de vise, de fantasme se risipesc,
sunt uitate... În ele, însă, se va fi ascuns și apoi se va fi
pierdut tot ce nu știm încă: despre ce încă nu există, sau
a întârziat să existe dar s-a propus deja ființării? Fără a
intra în detalii, singure aceste rânduri din Doctrina
substanței sunt, cred, lămuritoare în această ordine:
,,Cât s-a putut reuși, la toate coordonatele concrete,
această obiectivare în expresie este, într-un sens, istoria
umanității însăși, de la experiențele între indivizi și pâ-
nă la experiențele marilor culturi,,. Spritualizarea pro-
gresivă, la Camil Petrescu ca și la Teilhard de Chardin
(5) (a remarcat îndreptățite Vasile Dem. Zamfirescu (6)
) formează noosfera (7), lumea reală a spiritului; ,,latura
internă, conștientă,, (la toate aspectele cosmosului)
corespunde ,,laturii externe, materiale,,, ,,polul energe-
tic inferior,, și polul ,,noosic,, - devenirea este cu putin-
ță. Pentrua aceasta, afirmă Camil Petrescu, ,,noosul
folosește voința energiei primare,, , a polului nespiritual
(hyletic). Dezvoltarea (devenirea) e devolutivă și
evolutivă la Camil Petrescu, prima fiind ,,itinerarul
noocratic,, , menit ordinii, organizării creației, cealaltă
fiind doar o ,,evoluție în subspecie,,. Devoluția dezro-
bește și mântuie noosul prins la ,,polul energiei prima-
re,, , o eliberare care e cât o parturiție, o geneză: materia
însăși e, probabil, întâiul rod al acestei sloboziri noosice
din prizonieratul virtualului. Enunțul gînditorului e aci
elocvent, fără rest: ,,În liniile ei generale, mișcarea de-
volutivă este mișcarea prin care noosul se diferențiază
prin individuație, subiectivându-se, pentru ca din mo-
mentul în care apare gândirea concretă să înceapă
acțiunea de obiectizare (s.n.), apoi de obiectivare în
substanță (s.n.),,. Mișcarea evolutivă, inferioară – deter-
minismele fizico-chimice, oferte doar pentru materia-
lismul-dialectic – are totuși menirea ei: e o rezervă, dis-
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Balca, în Istoria Filosofiei moderne, Societatea Română de

Filosofie, București, 1938), crede că tragedia omului se

originează într-o ruptură: dacă în lucrarea sa se mișcă deja,

neîncetat, un sens superior, nedeductibil în ordinea naturii,

acceasta rămâne totuși mai tare, inspirând bănuiala că viața

spirituală e numai ficțiune. Pentru a soluționa dezamăgi-

toarea dilemă trebuie a găsi calea: o cale noologică – situare

în interiorul vieții, participare intimă, personală la viața

spirituală, într-un elan aproape mistic; o astfel de situare ar

zădănici, ar suprima toate opozițiile. Spiritul nu e așezat

între marginile naturii, el le transcende. Cu gândirea, spune

Eucken, omul creează o lume nouă, o viață nouă, ființări

noi. Mertoda noologică (sau metafizica noologică) a lui

R.Eucken afirmă că spiritul e formator și creator; el își

întemeiază lucrarea pe ,,prezența vieții dumnezeiești în om,,.

Dumnezeirea nu e străină omului, evoluția divinului și

omenescului e una și aceeași, precum la Sfinții Părinți,

creșterea omenesului determină creșterea divinului,

reciproca fiind, deopotrivă viabilă.

pozitivul de linia doua, de înlocuire. Camil Petrescu
scrie: ,,...mișcarea evolutivă este o cale de rezervă, de
schimb am zice, menită să supleeze mișcarea devo-
lutivă atunci când aceasta este irealizabilă, menită să
păstreze câștigând timp".
Cu Doctrina substanței a lui Camil Petrescu, operă
impozantă al cărei curs filosofic ar putea începe, am
putea fi, dacă nici o indiferențănu i-ar tăia calea, într-o
obiectivare (cum i-ar plăcea gînditorului să spună) de
felul marii culturi, vrednică a figura ca parte în întregul
spiritual european.

________________________________

Note. Repere bibliografice.

1. A.I.Brumaru, Despre Ființa românească, Editura Scrisul

românesc, București, 2001;

2.Subiectivitatea umană fiind duală, găsim mereu în ea un

doi, niciodată, singur, pe unu – va spune Emmanuel

Levinas, cu alt prilej, comentând tradiția adamică și

observând că în ebraică ,,parte" și ,,coastă" sunt un cuvânt

unic. Așadar, nu ar fi vorba defel, în acest caz, de parte sau

de întreg, esențială fiind aci ,,bifurcația, diviziunea în doi"

(vezi pentru acestea răspunsul pe care-l dă filosoful rabinic,

în 1980, lui Christian Descamp, în Entretiens avec ,,Le

Monde,,, Paris, 1984);

3. În gr.v.orthos=drept și logos=rațiune; în lat. recta

ratio=rațiune dreaptă ;

4. Dacă actul cunoașterii ar fi rămas pur subiectiv – spune

Camil Petrescu – ,,noosul n-ar fi o posibilitate de eliberare.

Unicitatea subiectivă e tot ce poate fi mai trecător, mai pieri-

tor. Noosul combate unicitatea subiectivă prin reproduce-

rea în serie a speciei, individualitatea răscumpără prin

pluralizarea oricărui moment de pe linia substanțială care

devine tip de specie". Să subliniem că gânditorul nostru, așa

cum evidențiază Vasile Dem.Zamfirescu, a cercetat cu

atenție lucrările lui Emm.Levinas dedicate de acesta – ca

discipol al lui Edmund Husserl (întâlnirea cu rabinul

M.Chouchani încă nu avusese loc) – fenomenolgiei (de

exemplu: La Theorie de l*intuition dans la phenomeno-

logie de Husserl , Alcan, Paris, 1930;

5. Le Phenoemene humaine, 1940 și Le Coeur de matiere,

1950;

6. În studiul introductiv laDoctrina substanței;

7. RudolfEucken, întemeietorul ,,idealismului noetic" (v.N.
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*

panou şubred
urma unui nume
prin zugrăveală

*

insomnie
scara rulantă
doar trepte

*

la spălătorie
haine învârtindu-se întruna
ploaie de iarnă

*

noapte geroasă
o bufniţă scrijeleşte
liniştea

*

un pas mai departe
decât am vrut să merg
vânt de primăvară

*

o adiere şi mintea mea la alte lucruri

*

după foc jăratec şoptind

*

spunând O tuturor lucrurilor zăpadă

*

abur urcând din faruri prima zi de iarnă

JIM KACIAN

HAIKU

*

fum înalţându-se şerpuit
spre nările zeilor -

ziua morţilor

*

soare rece
umbră neagră sub
un bob de rouă

*

tunet rostogolindu-se
mai adânc întunericul
depărtării

*

amurg de vară
o albină nu se dă dusă
de pe lavandă

*

soare tomnatic pieziş
câmpul prea mic să-mi ţină
umbra
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*

în ceaţa deasă uşoară ca particula şi unda

*

sporind cu glasul ei ploaia oceanului

*

nevoia rostirii cuvintelor cu glas tare singurătate

*

plecare în venirea ei ploaie neîncepută

*

de la pasărea moartă toţi am ridicat privirile
spre cerul senin de primăvară

traducere: OLIMPIA IACOB

JIM KACIAN

Jim Kacian este fondatorul şi preşedintele Fun-
daţiei de Haiku (www.thehaikufoundation.org),
fondatorul şi proprietarul Editurii Red Moon Press
(www.redmoonpress.com), editorul cărţii în for-
mă definitivă pe acest subiect, Haiku în engleză:
Primii o sută de ani (W. W. Norton, 2013) şi auto-
rul celor peste douăzeci de cărţi de poezie, aproape
toate despre haiku.

*

zori şi totuşi câteva umbre în pat

*

stele mai multe întrebări decât răspunsuri

*
boală de toamnă zgomotul alb al greierilor

*

sfârşitul dinaintea sfârsitului ploaie de septembrie

*

cugetând picioarele coniacului

*

o ultimă scânteiere a soarelui de la fiecare piatră
funerară şlefuită

*

după toţi liliecii ultimul liliac arşiţa serii

*

o sticlă goală trecutul s-a petrecut aici

*

iubire de vară ploaia alege în locul meu  

*

din urmă bătrâni de la câmp ziua cea mai lungă

*

subCaleaLacteeo seară blândăcu fluturidenoapte
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Das Blubbern ohrenbetäubend laut. Dann Knall eines
berstenden Glasgefäßes, zeitgleich mitBlack out.

Sechs

Langsames Hochdimmen des Lichts. Dutky sitzt in sei-
nem Sessel und schläft. Plötzlich schreckt er hoch, so als
ob er mitten im Traum von etwas Berstendem
aufgeweckt würde. Fahriges Umherschauen, er muß
sich erst orien-tieren, wo er ist. Sein Blick fällt aufdas
Fernglas. Nimmt es, will zum Fenster gehen. Besinnt
sich. Geht zu der Stelle mit den beiden Astlöchern.
Sieht nach draußen.

Dutky:
Nicht entdeckt werden
Bloß nicht entdeckt werden
(Schaut lange)
Alles registrieren
Nichts übersehen
(Schaut)
Was ist denn da los
da drüben?
Das ist ja ungeheuer
all diese Leute?
Der reinste Aufruhr
(Nimmt den Feldstecher herunter)
Noch nie
waren da so viele Leute
bei dem

Die Schuppentür fliegt auf. Lenka tritt ein, aufgeregt.
Lenka:
Wo bleiben Sie denn Dutky?
Es geht los
Dutky:
Was geht los?

Lenka kramt hektisch aus ihrer Handtasche etwas
hervor. Es ist eine Schirmmütze. Über dem Schild
prangt die Aufschrift »Bohumil-Hrabal-Mu-
seumsführer«. Sie hält die Mütze am ausgestreckten
Arm vor sich, bewundert sie. Geht zu Dutky, will sie
ihm aufsetzen.

Dutky:
(Widerwillig, wehrt sich)

BERNHARD SETZWEIN

Hrabal
und der Mann am Fenster

( Fortsetzung aus der Oktober Ausgabe 4(13) 2016 )

Personen:
Dutky, der Spitzel
Lenka, die junge Frau
Hrabal, derDichter

Ort:
Datschensiedlung in Kersko

Zeit:
Sommer 1997, zur Obstweinzeit

Fünf

Dutky:
Und nicht vielleicht verkehrt?

Hrabal:
Das Leben ist
zum Verrücktwerden schön
glaub mir, Franta
Nicht daß es wirklich so ist
aber während ich flog
so kurz es auch war
mir kam’s verdammt noch mal so vor …
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Was soll das
Lassen Sie das

Lenka:
Ach Dutky
jetzt seien Sie doch nicht immer so mürrisch
Eine neue Zeit Dutky
Sie werden sehen
die macht sogar Sie
wieder jung
Und heute
dieser Festtag
Museumseröffnung

Die Mütze sitzt nach einigem Gerangel endlich auf
dem Kopf. Dutky wehrt sich auch nicht mehr, schaut
allerdings vernichtend.
Lenka:
(Tritt einen Schritt zurück, mustertDutky)

Hervorragend
Sie werden derjenige sein
der der ganzenWelt
als einziger erzählen kann
wie er wirklich war

Sie geht zum Sprossenfenster öffnet es. Winkt nach
draußen.
Lenka:

Huhu
hier sind wir

Sie winkt Dutky, er soll zu ihr kommen, sich neben sie
„ins“ Fenster stellen. Dutky rührt sich nicht vom Fleck
wie ein bockiges Kind. Lenka geht zu ihm, stellt sich
hinter ihn, nimmt ihn bei den Oberarmen, „schiebt“
ihn vors Fenster. Sie zeigt mit dem Zeigefinger von
oben her aufihn, ruft nach draußen:
Lenka:

Hier
das ist er
der Mann, der alles über Bohumil Hrabal weiß

Blitzlichtgewitter, Klicken von Kameralinsen. Black out.

– E N D E –

"Aufführungsrechte: Gallissas Verlag, Berlin"

( continuare de la pag.40 )

care-l determinaseră să-și caute norocul la Paris.
Foarte importantă și interesantă, stimulând investi-
gațiile de acest gen, mi se pare concluzia domnului
Mircea Anghelescu, care conturează un tip aparte al
creativității: „Este evident că nu interesul material, nu
dorința de a-i înșela pe alții este mobilul acestor mis-
tificări în serie, adesea amestecate cu elemente de rea-
litate [...] ci imposibilitatea omului de a distinge între
lumea reală și aceea a imaginației, între literatura scri-
să și aceea trăită, dedublarea permanentă în care tră-
iește și în care se adâncește, într-o viață sacrificată pe
altarul ficțiunii.”

Operă de cale lungă, aflată la răscrucea inter-
disciplinarității cercetărilor umaniste, Mistificțiuni...
reprezintă încă o performanță profesională a domnu-
lui Mircea Anghelescu, care, de fapt, nu mai surprin-
de. Ea oferă cititorului o lectură insolită și delectabilă,
care, dincolo de profuziunea surprizelor și de bogăția
informațiilor pe care i le rezervă, va rămâne memo-
rabilă mai ales prin prilejurile de reflecție asupra li-
mitelor literaturii, a interferenței dintre realitate, mis-
tificare și ficțiune, dar și a misterelor caracterelor și
psihologiilor omenești.

8888
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etwas bleibt zurück:
die musik der jungen seele,
die unlesbar gekritzelten seiten,
die faule stimme der erinnerungen
ungeschnittene zeitschriftseiten!

etwas bleibt zurück: bücher die
über die sieben meere getragen wurden,
in einer den enkeln unbekannten

sprache geschrieben,
einige alben voll mit gedichtsausschnitten,

preisen und träumen,
zusammengefaltete, zurückgeschikte dinge –
merkwürdige, in einem panzerchrank

verschlossene nostalgien
und das nach genauen, vom wind diktierten

mustern,
gesparte haushaltsgeld,
die frage über das altern immer noch nicht

geklärt
im neuen jahrtausend der
unnötigen gespräche –

es bleibt dir nur übrig
in einer kette deine (un)geschriebenen
erinnerungen zu nähen,
ohne gefühle wurde die schwierigkeit
der nichtanpassung
zum rettungsring.

*

ich würde das, was
in der leere des zimmers zerstört wurde
wiedergutmachen
von meinem eigenen schatten beeinflusst,
ihn zu umarmen versuchend,
er ist immer derselbe.
ich habe fast keine zeit
mich zu entdecken
die unzufriedenheit hält
den schatten fest, unbeweglich.
manchmal habe ich die möglichkeiten
des metamorphosierten käfers
von Franz Kafka.

BIANCA MARCOVICI

HAIFA

*

hier kündigt die ruhe
die nächste explosion an
und die gasmaskenübungen am Purim
werden den
neugeborenen
nicht empfohlen!
aber, um wieder über die Poesie
zu reden...
sie ist wie ein gelber stern -
sie provoziert überall allergie...
ich trage sie aber
wie einen schild.

*

ein gedicht, dass nicht heute stirbt
wenn uns etwas zurückbleibt:
ein erkennungszeichen
ein seit generationen erhaltener brauch,
ein kochrezept auf einem papierschnitzel
das lebensgefühl oder nein,
die vergessenen fotos.
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*

ich stolpere und falle
der boden ist glatt und beziffert
du lachst gedämpft
hinter meinem rücken
immer wieder passiert mir es
dass ich falle
wenn alles glatt ist.

*

die abende einer träumerischen Frau
die ihre schlussfolgerungen und fiebrigen
stimmungen nicht unter der
bedrohung des verlorenen augenblickes
in die praxis umsetzt:
ich werde mich in kein muster zwingen lassen
ich werde immer über
den spiegel der wahrheit
schreiben.

merkwürdig
die macht des wortes
rebelliert in mir,
so dass ich
in einem monolog
auf einer einzigen saite – der saite sol -
tadellos werde.
voll frische
die von Paganini umgesetzte
stimme des menschen,
nur ein capriccio,
solo,
in dem vollen saal des
auditoriums –
eine perfekte audition –
nicht einmal die wimpern bewegen sich –

ich würde keinem meinen platz
überlassen,
mich tröstet die liebe
der engel der nacht.

*

regentropfen
tränenbäche
die macht deiner worte
bei der erste silbe
spüre ich schon
deine herzschläge
dein unwohlsein
du musst mich nicht begrüßen!

eine geschichte aus dem vorigen jahrtausend
du kannst schon angeben,
dass du jahrtausende überdauert hast!
deine illusionen
von angeberischen emporkömmlingen -
geschützt von dem mantel ihres
verständnismangels –
zerstört.. .

das gedicht wird sich selber schreiben
in einem fächertagebuch
mit lippenstift und fond de teint
mit speiseöl und gemüse
das ist das konzentrat, das ich in der hand
wie eine beruhigungstablette halte.

ich werde mit der isolation bezahlen
ich bereite mich ernsthaft –
wie beim golfkrieg – vor,
der luftdichte raum ist genauso virtuell
wie es in meinem herzen ist.

Übersetzung: RADU F. BĂRBULESCU
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lungi, însă în mod straniu și confirmant pentru cele
de mai sus, par să dispară în textele scurte; autorul
pare să se apropie treptat de contemplarea nudă.
Travaliul acesta are de a face cu sondarea abisală,
concomitent însă și cu un act de selectare a unui
limbaj, care deși tot mai concret, devine în mod
paradoxal deschis mai multor nivele de interpretare.

Lăsarea în abis presupune întâlnirea cu resen-
timentele, angoasele, cu întreaga suită a umbrelor
noastre lăuntrice sporite de amânări și continue
refulări. Este un act incipient în aflarea pe calea
spirituală, un act al întâmpinării deschise al ego-ului,
al re-cunoașterii lui în ipostazele cele mai rafinate.
Actul este împlinit de Eugen D. Popin în textele sale,
însă prin menținerea, ba chiar prin sporirea vulne-
rabilității. Doar astfel se poate în cele din urmă
„înainta" ...

Reminescențele textelor sacre, spirituale transpar
mai în toate textele într-o manieră a asumării lor până
la osmozare. Cel Viu și aproapele. Și adevăratul nume
al faptelor; ori să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți
(în acest context însă mi se pare mai adecvată sin-
tagma: drept tu însuți - recunoașterea trăirii conști-
ente în unitate). Calea aceasta nu este lesnicioasă deloc:
„chiar n-ai așteptat nimic / ai ispitit și amăgit doar /
înlocuind beatitudinea cu umbre”. Alunecarea în
didactic și sentențios prin dimensiunea etică este
salvată de spiralate reluări mistuitoare în jurul sinelui,
căci „dincolo de amorțire / netăgăduitul cast invul-
nerabil” ..- iată așadar cum încet se așază repere de
detașare și implicit de limpezire treptată, relevate mai
ales în poemele scurte și foarte scurte, în care tran-
spare adevărata înzestrare a poetului: „din proorociri /
nu s-a ales nimic / nici luminile cele strălucitoare / nici
bulgării din aur / doar casa părăginită a bunicului / și
alunul din capătul grădinii”.

Unele poeme angulează aproape aforistic, atin-
se de o manieră parcă brechtiană (care în mod stra-
niu ar pierde la o transpunere din dimensiunea
rezonanței de adâncime, ce-n română vibrează cu
apelul implicit la recurența interpretativ-lecturală,
prin sonoritatea „ecourilor”: „mama biata de ea /
chiar n-a avut umor / era ferm convinsă / că în viață
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ANDREI ZANCA

ARTA CONTEMPLĂRII

(Eugen D. Popin, Viul și aproapele, poeme, Ed. Grinta
Cluj, 2016)

Actul contemplării genuine este un act eliberat
de ariegarda amintirilor conștientizate ori „clasate" în
sfera inconștientului. El presupune un act anterior de
limpezire, de întâmpinare prin lăsarea treptată în
abisul în care zace imprevizibilitatea noastră. Abia
când contemplarea (în analogie cu recursul evanghe-
liei de a redeveni din nou aidoma copilului), se face cu
ochii limpeziți de timp, când are loc așa-zisa contem-
plare nudă, ca exercitare a prezenței, abia atunci sun-
tem ceea ce se se întâmplă, suntem una cu cele con-
template, astfel încât distanța din actul contemplării
se mistuie, dispare. Ceea ce are loc în acest moment
depășește actul contemplării. Este un act comunional,
daca vrem, de adâncă contopire cu cele contemplate,
o trăire în clipă și-n deplină unitate cu toate, o trăire
dinspre lăuntrul celor contemplate.

Tendințele descrise sumar mai sus sunt prezente
în mai toate cărțile lui Eugen D. Popin, cu o tendință
a pășirii, ezitante încă, în vastul teritoriu al poeziei trans-
personale (cum denumeam în mai multe interpretări
eseistice o anume orientare poetică contemporană).
Ele devin evidente și presupun firește la început
insinuarea etică, morală în mai toate textele lui mai
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abanadonate/ la ieșirea din clipă / Tăcerea / levitând
/ deasupra săvârșirii” ...Iată, nici un ton adiacent, nici
o nuanță de sfătoșenie; revelație, totul.

Doar traversând durerea, nu comportându-ne
cu ea în mod „constructiv”, ci mistuind-o prin asu-
mare, amintirea rămâne; însă una care nu este des-
tructivă, ci benefică prin toleranță și compasiune.
Aceasta este și esența iertării: nu uiți, nu poți uita,
însă acest lucru nu mai e destructiv, nu mai e o uitare
vindicativă.

A existat și există mereu tendința de a proiecta
vina, umbrele proprii asupra altora. Însă atunci când
proiectăm asupra altora vina și umbrele noastre, le
putem vedea și conștientiza concomiten la celălalt și
astfel putem, suntem în stare să ne iertăm la rândul
nostru. Problema vinei și a iertării apare și la Popin
deseori în textele sale, fie dispersate, fie direct. Putem
spune că fac parte inerentă din capitolul biografic
prezent în acest volum. Amintiri ale locului natal
legate de frustrări, dureri, suferințe, neputințe, ma-
nipulări, mutilări, însă și amintiri ale celor dragi,
părinți și bunici, consăteni (căci orice s-ar spune
Popin rămâne funciarmente legat de rural și de valo-
rile sale nepervertite, însă asta nu-l împiedică să re-
marce și devierile pe care vremurile le-au adus acestui
mediu). Pesemne cea mai grea lovitură dată de
comunism țării a fost această distrugere a satelor, a
păturii țărănești adusă cu forța la orașe, unde a for-
mat o pătura aparte: nici tărani, nici muncitori: un
lumpen-proletariat care a marcat vizibil și catastrofal
lumea cu mentaliatea lui devastatoare după 1989:
„am descoperit / necuviința / și am călcat peste /
mormanul de ipocrizie”.

Alternativa dintotdeauna a poetului (mai ales în-
să după emigrare), rămâne însă cuvântul: „casa mea /
dintotdeauna / și pretutindeni / a fost cuvântul în care
mă rostesc”. Rostirile laconice, limpezite de ornări,
câștigă în rezonanță tocmai prin concentrarea spu-
nerii în câteva versuri memorabile: „cutreieri deșertul
/ nevrednic /de iertarea tăcerii”, ori: „apoi / treci
dintr-o liniște / într-alta / fără senzații”. Are loc deci o
deschidere provocată în care poate avea loc o elansare
a spiritului.
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te faci de râs / mai mult decât se cuvine”... ori aidoma:
„în cei șapte ani / petrecutți acasă / n-a catadixit
nimeni / să mă învețe / măiestria coatelor / nici mă-
car înțeleapta mea bunică / despre care se spunea / că
le știe pe toate / n-a avut habar / de așa ceva”.

Se înscriu lent și în mod exemplar etapele lim-
pezirii. Mai întâi faptul că unuia aflat pe cale, orice
întoarcere îi poate fi fatală, ba poate pune în pericol
însăși integritatea lui sufletească și implicit trupească.
Surprinderea unei globale superficializări a omului
are implicații de rechizitoriu, care la început se
manifestă prin constatări, însă care pe parcurs e
depășit prin asumare, așadar pe o cale încă paralelă
genuinei smerenii, ce nu întârzie însă să devină un
punct de raportare permanentă (poemele se „mișcă”
între termenii tipici ai unei etici ce tinde spre sapien-
țialitate, ca dintr-o dată să transpară spontanul, să
irumpă insolitul parcă frustrat de menținerea lui în
chingile socio-morale (ce țin toate evident de sfera
deseori dureroasă a amintirilor, a memoriei). Astfel -
„balansul / între a înțelege/ și a tolera / devine /
capitulare”.

Popin e conștient că doar prin sublimarea amin-
tirii în texte, ale trăirii personale imediate, se poate
regăsi pe sine și implicit și sunetul aferent lui (sound-
ul propriu): „un trecător străbate desculț anii prun-
cului...”, ca mai apoi să continue după o pauză inspi-
rată: „într-un colț al croitoriei mașina de cusut a bu-
nicului prăfuită abandonată deja de decenii”...Trăirii
autentice (chiar în perimetrul aducerilor-aminte, or
mai bine zis, prin pretextul lor depășit prin asumare)
îi corepunde un text limpezit de adiacențe morali-
zatoare, ca în poemul Congruență, care ar merita citat
în întregime (p.40).

Nu se poate ajunge la trăire genuină decât prin
traversarea limpezitoare a unui „balast”, fie el al amin-
tirii, al lecturilor, ori al „convingerilor și adevărurilor”,
care împovărează și tind să se manifeste ca text.
Poetul îmi spunea cândva că a primit sfatul unui
confrate de a scrie poeme mai lungi, mai substanțiale,
cu o anume pondere etc., însă harul lui se ivește trep-
tat mai ales în poemele scurte, în poemele unei
maxime trăiri în puține cuvinte: „semne / lucruri /
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Deseori se reliefează atent o imensă sete - ba
chiar și un țipăt atenuat până la amuțire - , de iubire,
proprie fiecăruia fără de excepție, detectabilă la o
privire, la o sondare atentă chiar și în actele cele mai
reprobabile (atunci când ne pătrunde înțelegerea și
nu mai pu-tem condamna): „ceea ce căutăm / și de
obicei nu avem / e scena pe care / dorim să fim văzuți
/cu toții / fără vreo excepție”.

Stările de complexare, inerente veneticului, în-
să și acelui est-european cu mentalitățile lui, mențio-
nat de poet, striază deseori textele poemelor găsindu-
și tămăduirea în forța modestiei și a smereniei, în
dreptul și forța celui slab, cu aluzii la apa lui Lao Tse,
care învinge prin blândețe, gingășie, pliere, însă și
printr-o anume dârzenie, aș spune, orice obstacol.
Această atitudine depășește tonul deseori sentențios,
angulând final în fericite contrageri lirice: „dar felul
ăsta / de a te cocoța / pe lauri / e cea mai jenantă for-
mă / de-a purta pălărie”.

Când însă renunță la orice balast intelctual, fie
el sapiențial, gnomic, ori cu irizări psihologice și își
ascultă doar pura intuiție, când tinde spre contem-
plarea nudă menționată la început, atunci devine
Popin cel mai autentic, atunci vibrează el în sunetul
propriu, inconfundabil, și tocmai în textele scurte și
limpezite de orice „prejudecăți” livrești: „râsul fecioa-
relor / alungă / tăcerea / din chilia pustie / prin hor-
nul dărâmat / îngeri / se ridică / stingheri / la cer”.
Aceste fulgurații lirice devin astfel marca poetului
Eugen D. Popin, lucru valabil doar atunci când poetul
„uită” și se uită pe sine, când deseori rama spunerii
încadrează tablouri unduind de mișcare încremenită:
„bătrânul pod / veghează / donquijotesc / vremuri /
vremurile /arcuinde-le peste trupul său plin de vigoa-
re / umbra-i împietrită / și clipocitul apei / moțăie
melancolice / în vacarmul amiezii”.

Poetul știe că oriunde am pleca, în fond nu ple-
căm rămânem...oriunde ne-am duce, ori ne-am afla,
cu o singură deosebire, aflarea pe cale, singura „ple-
care” autentică și fără de-o finalitate, pesemne doar
cea neistovită a unei continue limpeziri: „foșnetul nu-
cului din livadă / înaripându-se / cu unduirea
vântului”. El știe că noi complicăm lucrurile și nu ve-
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dem că ceea ce clamăm cu insistență e în imediata
noastră apropiere, că e nesfârșit de aproape în noi, că
toate lucrurile tind spre o anume simplitate și implicit
spre o anume armonie, că singurul și cel mai impor-
tant lucru pe care trebuie să-l împlinim îndemnați de
Cel Viu (și pe care îl amânăm mereu de teamă că da-
că L-am accepta am pierde totul), este întoarcerea
chipului nostru spre dumnezeu, ceea ce cu alte cuvin-
te înseamna trăire deplin conștientă în clipă...de clipă,
spiritualitate cotidiană, mai ales acum când toate ne-
norocirile par a se trage în mod absolut de la gândirea
fără de conștientizare. O lume superficială în dauna
sacralității ei funciare.
În prelungirea acestor puține linii de interpretare, un
poem al unei trăiri genuine, ce-și arogă, firește, un
limbaj pe măsură și pe care îl cităm iată, în întregime:

însingurare
(nuances de la meme couleur)

mamei mele in memoriam

ograda casei
e de-acum pustie
nici măcar greieri singuratici
nu mai rătăcesc pe acolo

iarba
năpădește netulburată urmele pașilor
în care nu mai intră nimeni

orfane
orele
rămân dinaintea porții zăvorâte

umbrele castanilor
din fața casei
sunt de mult
suspine amuțite
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